
BLOG 24 juni, als het eventjes niet lukt.  
 

Ik schrijf dit blog een dag later dan normaal. Waarom? Gewoon… 

Omdat het gewoon niet lukte… Omdat het niet lukte om een thema  

vast te pakken, omdat ik geen enkele inspiratie had..… misschien wel  

omdat het te warm was en ik moest wennen aan (opnieuw) een  

temperatuur-omslag. Of, gewoon misschien omdat ik met mijn hoofd 

nog bij ons heerlijke weekendje weg met ons gezin in Zeeland zat.  Ik weet  

het niet, maar wat ik wel weet is dat ik gewoon niet wist wat ik van me af kon  

schrijven.  Hoe dan ook, normaal gesproken druppelt een blog gaandeweg de week in mijn hoofd, 

en rammel ik het er daarna op dinsdagavond in alle rust uit. Maar nu was er echt nul inspiratie. 

Hoe ik gisteravond ook probeerde om de juiste woorden te vinden, uiteindelijk moest ik 

constateren dat het soms “gewoon even niet lukt…” En is dat erg? Is het erg als je, ondanks een 

berg werk, ondanks een inspirerend verjaardagstaart-moment bij mijn MEE maatje 

gisterenochtend, tóch niet de woorden op papier kunt krijgen? Is het heel erg om jezelf wel te 

verwonderen over de nieuwe werkwijze bij de mondhygiëniste  en daar een hoofd vol van te 

hebben, maar gewoon even géén idee te hebben waar je je collega’s mee kunt inspireren? Terwijl 

ik in de stoel lag bij de mondhygiëniste verwonderde ik mij over het grote spatscherm op het 

hoofd van de mondhygiëniste, de voorhoofdtemperatuur die mij bij binnenkomst gecheckt werd, 

de lange vragenlijst die ik voorafgaand in moest vullen, het smerige drankje va n 1,0% 

waterstofperoxide wat ik vóór de controle gedurende 1 minuut in mijn mond moest spoelen en ik 

vond het toch ook best een beetje vreemd  hoe alles direct na mij grondig werd schoongemaakt, 

alsof ik iets heel erg besmettelijks onder de leden had. Dat alles was toch wel weer even back to 

reality 2.0. Want die angst, die zorgen, die zitten er nog steeds, al vinden er stééds meer 

versoepelingen plaats. Het “normalere” leven komt steeds meer in zicht, al geldt dat niet voor de 

kwetsbare mensen om ons heen, voor hen geldt misschien wel juist des te meer de waakzaamheid. 

Maar ondanks deze verwondering,  nog steeds was er niets waarmee ik hoopte mijn collega’s te 

kunnen boeien.  

 

Tot ineens vandaag. De telefoon van het ServiceBureau stond ook vandaag weer r oodgloeiend. De 

laatste paar weken trekt het weer enorm aan, mensen lijken de weg naar MEE weer héél goed te 

vinden en hebben daarbij ook eigenlijk niet heel veel tijd om te wachten. Al pratend met de 

verschillende (voor)aanmelders en collega’s bleek wel dat ik niet de enige was “bij wie het even 

niet meer lukt.” Collega’s die “het gewoon even niet weten…”  die niet op gang kunnen komen of 

cliënten bij wie het allemaal ”niet meer lukt.” Bij mij had het in dit geval te maken met iets kleins 

zoals het schrijven van een Blog. Maar voor de mensen die ik spreek vandaag gaat het om zoveel 

groters. Ik kan legio situaties van onze cliënten bedenken waarbij het “éven” niet lukt…. En die 

waarschijnlijk voor al mijn collega’s herkenbaar zijn….trajecten waarvan ik hoop dat we vanuit 

MEE het verschil kunnen maken, door náást hen te gaan staan en met hen MEE te denken.  

 

Zoals bij de aanmelding vandaag van een jonge vrouw, een paar jaar jonger dan ik. 3 jonge 

kinderen, goede carrière, leuk leven, alles goed op de rit… tot het moment dat ze een paar 

maanden geleden getroffen wordt door een herseninfarct. Een zwaar revalidatietraject volgde, 

dagelijkse realiteit; afasie in ernstige vorm. Het werk wat ze deed kan ze wel vergeten. Werk, in 

combinatie met haar gezin is te zwaar. Maar ze wíl  wél…. Al lukt het even niet. Ze wíl wél. En ze 

kan het even niet alleen, dus belt ze MEE. Een prettig gesprek waarna ik ook hoop dat ze 

uiteindelijk toch haar draai weer zal kunnen vinden in de maatschappij. Ik besef me op dat 

moment ter degen dat dit ons állemaal kan overkomen. Zomaar… inééns…. Álles anders… niets 

wat meer “gewoon” lukt… 
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Het succesvol afgesloten traject deze week van een cliënt van me. Deze vrouw kan nu,  doordat er 

gespecialiseerde begeleiding is geregeld weer vooruit. Samen met haar begeleider kan zij gaan 

werken aan het vergroten van haar netwerk, het leren opkomen voor zichzelf, het weer naar 

buiten durven gaan. Doordat er nu hulp komt kan zij haar verhaal kwijt bij haar begeleider en belt 

ze niet meer elke week 2 tot 3 keer naar de huisartsenpraktijk. Samen met haar begeleider is er nu 

een hulphond voor haar gevonden waardoor ze nu dagelijks naar buiten móet en waar ze ook nog 

eens enorm van geniet. Voorheen kwam ze niet buiten, zag ze niemand (behalve haar huisarts) 

gewoon omdat het haar niet lúkte om de deur uit te gaan, om mensen te zien. Omdat het haar niet 

lukte om zélf die stap te zetten. Maar haar huisarts legde contact met MEE en van het één kwam 

het ander. Nu, heel voorzichtig lukken kleine stapjes haar weer.  

 

De aanmelding van die man, eind 50, licht verstandelijk beperkt met daarbij vermoedelijk autisme, 

alleenstaand, eenzaam, geen familie. Er zijn schulden omdat hij zich heeft laten beïnvloeden door 

een jongedame uit het buitenland die hoopte via hem hier een beter leven te kunnen krijgen. Er 

werd door hem  geld naar haar overgemaakt. Maar de jongedame komt niet, en meneer blijft 

berooid achter. Nóg eenzamer, nóg meer gedesillusioneerd, en met nóg meer problemen. De 

schulden lopen op. Psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. Hij raakt zelfs zijn baan kwijt en 

uiteindelijk volgt een huisuitzetting. Hij gaat onderhuren en sluit zichzelf op voor de buitenwereld  

en begint te vervuilen. Totdat zij nieuwe huisarts aan de bel trekt. We zien ze regelmatig 

terugkomen, dit soort aanmeldingen. En het blijft frustrerend, want stél nou dat we die mensen 

éérder hadden ontmoet… stél nou dat er iémand uit zijn omgeving was geweest die éérder had 

gezegd; “Hé…. Het lukt jou even niet… Zullen we samen kijken wat je nodig hebt zodat je het wél weer 

kan….” Dan had het er voor hem heel anders uitgezien. Als we wat meer oog voor elkaar zouden 

hebben, voor de mensen bij wie het eventjes níet lukt…. Ze gewoon even een klein handje helpen… 

dan zou het er soms toch allemaal heel anders uit kunnen zien.  

 

Ik ben misschien niet realistisch, maar kijk gewoon even heel eerlijk naar jezelf. Jij hebt vast ( laten 

we zeggen in het afgelopen jaar)  bést ook periodes gehad waarin het allemaal even niet lekker 

ging. Wát daar dan ook de reden van was (en dan heb ik het nog niet eens over de Corona-

periode). Hoe belangrijk is het dan, dat het even kán dat het niet lukt, dat dat mág, van jezelf,  van 

je omgeving,  maar dat er óók mensen om je heen zijn die tegen je zeggen; “Kom… het lukt je (even) 

niet, wat heb je nodig om weer verder te kunnen.”  En dat je daarna gewoon weer verder kunt…..  

 

Want soms heb je gewoon even een zetje nodig, of een hand die je vas tpakt en jou een stukje 

meeneemt. In mijn geval had ik een paar aanmeldingen nodig waardoor alles ineens weer mijn 

hoofd binnendruppelde. Maar bij mij waren het slechts kleine puzzelstukjes voor het schrijven 

van een blog…. En al lukte het gisteren even niet, vandaag weer wél….  

En morgen, volgen er weer nieuwe aanmeldingen, van cliënten bij wie het ook gewoon éventjes 

niet lukt…. want ons werk houdt nooit op. En hoewel dat sóms misschien frustrerend kan zijn, 

kunnen we soms wel nét even dat kleine verschil  maken… zelfs vanuit huis… zelfs via 

videobellen, zelfs – indien het écht niet anders kan – vanachter een plexiglas plaat in een Corona-

spreekkamer…..  

Heb vertrouwen 
Wees lief voor jezelf  

en voor de mensen om je heen… 
Werk nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis  

en houd afstand.  

Lieve groetjes Kirsten.  
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