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Rommelige dagen hier….Sinds donderdag is onze dochter thuis  

van school. Verkouden, nou ja… ze is wat snotterig, het mocht  

donderdag niet echt een naam hebben, maar ja…  ze mocht niet  

naar school vanwege Corona. Zonder Corona zou ze gewoon naar school gegaan zijn. Sterker 

nog er zijn momenteel wel héél veel kinderen met verkoudheid thuis die normaal gesproken 

gewoon naar school of peuterpeelzaal zouden gaan. Wat hoesten, wat snotterig, maar niet ziek. 

Door de GGD, die we op advies van school gebeld hebben, werd ons met klem afgeraden een 

coronatest te doen. Te indrukwekkend en pijnlijk voor een kind, daarbij kijkend naar de milde 

symptomen en de leeftijd is de kans dat ze daadwerkelijk Corona heeft nihil. Echter, ze mag niet 

dus blijft ze thuis. En dus was het ineens weer even passen en meten met (werk)roosters en 

huiswerk. Voor haarzelf ook enorm balen, want nu ze net weer met zoveel plezier n aar school 

ging, zit ze nu weer thuis haar ‘stomme’ huiswerk te maken. Je merkt dat ze opnieuw de 

verbinding mist met haar juf en met de klasgenootjes. En ik moet ook gewoon werken, heb 

bereikbaarheid voor het servicebureau, hang de hele dag aan de telefoon en heb tussendoor 

amper tijd voor haar. Ik ben weer even terug in de spagaat van een paar weken geleden. 

Vanmorgen kon ik toch een paar uurtjes even naar kantoor, wat printen en scannen en weer 

even in contact met wat collega’s . Ik begin echt steeds meer de behoefte te hebben om regelmatig 

even die verbinding te hebben met mijn collega’s. De gesprekken met elkaar variëren van 

vakantieplannen tot het praten over wachtlijstverdeling en de invulling van onderbezetting 

binnen bepaalde teams i.v.m. ziekte. Op deze manier heb ik even niet het gevoel op mijn eigen 

eilandje te zitten. Ik vind het soms gewoon even  belangrijk…. Elkaar zien… even weer de échte 

verbinding met collega’s te hebben.  

 

De échte verbinding hebben met elkaar die we met onze cliënten in deze situatie nu soms 

missen. Videobellen via Teams is een prima alternatief voor een huisbezoek of kantoorbezoek, 

maar soms heb je te maken met een camera die niet goed staat, een beeld van een cliënt waarbij 

ik alleen het lijf zie en geen hoofd, of een krakerige, slechte verbinding. Vanmorgen op kantoor 

had ik diverse telefoontjes waarbij ik het idee kreeg dat diegene aan de andere kant van de lijn 

zichzelf in een colablikje had verstopt zo blikkerig klonk het. Vanmiddag op mijn zolderkamer 

was ik in gesprek met een cliënt en zijn begeleider vanuit de sociale werkvoorziening, rechts zat  

de begeleider, links de cliënt met ruim 1,5 meter er tussen. Ik zag soms geen cliënt, ik zag soms 

geen begeleider, ik zag soms alleen de 1,5 meter muur tussen hen in. Met als gevolg dat de 

camera steeds heen en weer bewogen moest worden. Een onrustig gesprek waardoor we niet 

écht tot de kern konden komen.  

 

We hebben het nodig om elkaar te zien, we hebben het nodig om elkaar op een normale manier 

te kunnen begroeten als je elkaar lang niet hebt gezien, gewoon een hand, of 3 kussen, een 

schouderklopje, een troost biedende schouder…. Ik mis het…. Het vanzelfsprekende…  

Een etentje met vriendinnen waarbij we op 1,5 meter afstand aan tafel zitten en elkaar niet op de 

vertrouwde manier verwelkomen en gedagzeggen, nee… nu zwaaien we van een afstandje naar 

elkaar…. Ouders die op visite komen en waarvoor je bijna aan de kant springt omdat je niet te 

dicht bij elkaar in de buurt mag komen. We hebben het onszelf in de afgelopen weken 

aangeleerd, omdat het móest. Maar nu alles wat normaler wordt vind ik het wel steeds lastiger 

worden, ik wil zo graag weer éven écht verbónden zijn met elkaar.  

 

De verbondenheid die we van jongs af aan zo zoeken, zo nodig hebben. De verbondenheid die ik 

zag tijdens het videobellen vorige week met een nieuwe cliënt. Een echtpaar Syrië. Met hun toen 
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3-jarige dochtertje 6 jaar geleden gevlucht naar Nederland. Deze moeder  spreekt en begrijpt 

goed Nederlands. Hun tweede kindje, in Nederland geboren, blijkt een verstandelijke beperking 

en autisme te hebben. Tijdens het videobellen hangt dit kleine meisje tegen haar moeder aan, 

haar kleine armpjes om haar moeders nek geklemd. Een prachtig, mooi meisje met grote, 

donkere ogen en mooie, donkere krullen. Ze zwaaide naar me en dook vervolgens weer weg 

achter de lange haren van haar  moeder. Op het moment dat vader thuis kwam kon moeder zich 

even losmaken uit de intense houvast die haar dochter bij haar zocht. Moeder vertelt dat ze 

soms ineens ontsnapt. Dan haalt ze gevaarlijke capriolen uit zoals een krukje op een tafel zetten 

en erop klimmen, of ze kan ineens de straat op schieten. Op andere momenten doet ze niets 

anders dan gillen, schoppen, hoofbonken en roept de hele dag om haar mama. Ze slaapt slecht 

en huilt dan veel. De enige manier om haar rustig te krijgen is als haar moeder haar vasthoudt. 

Wanneer ze nabijheid van mama voelt gaat het goed, als een aapje hangt ze  dan om haar nek. 

Haar moeder draagt haar tegen zich aan tijdens het koken en bij alle andere huishoudelijke 

taken. Ze heeft momenteel een nekhernia, ze zou haar eigenlijk niet meer  mogen tillen van de 

neuroloog,  maar haar dochter moet en zou door haar gedragen worden. Ze had hier graag, net 

als in Syrië een baan als docent gevonden, maar de hoop op een baan heeft ze inmiddels laten 

varen. Op de spaarzame momentjes dat haar dochtertje naar het medisch kinderdagverblijf gaat 

vult zij haar tijd met het ondersteunen van andere vluchtelingen. Ze helpt hen bij het invullen 

van formulieren en probeert soms als tolk op te treden. Haar oudste dochter komt volgens 

moeder veel tekort, ze moet veel inleveren vanwege het gedrag van hun jongste dochter. Tijdens 

het gesprek is ze regelmatig geëmotioneerd en probeert ze haar tranen niet de vrije loop te laten. 

Aan alle kanten is duidelijk dat deze ouders op zijn. Ze slapen slecht en weten niet goed  hoe ze 

verder moeten, ze maken zich zorgen over hun kinderen, met beide een hoge opleiding en goede 

baan in Syrië willen ze hier graag aan het werk, maar lijken ze niet vooruit te kunnen wat het 

soms zo uitzichtloos maakt voor hen. Daarnaast hebben zij in Syrië dingen meegemaakt waar ik 

mij geen voorstelling van kan maken. Alleen haar broer, chirurg in Duitsland,  weet van de 

beperking van hun dochtertje, voor de rest van de familie zwijgen ze erover, omdat daar niet 

met elkaar over gesproken wordt. Vanuit het Medisch Kinderdagverblijf werden ze 

doorverwezen naar MEE met de vraag of we willen ondersteunen in de aanvraag van ontlasting 

in de thuissituatie en MEE kunnen kijken naar passende dagopvang, zoals een orthopedagogisch 

dagcentrum. Hoewel we dankzij videobellen toch deze vraag op kunnen pakken waardoor het 

traject geen vertraging oploopt was dit nou net zo’n gesprek waarbij ik het echte contact, de 

verbinding, echt miste. Ik troost me maar met de gedachte dat we nu in ieder geval t och stappen 

kunnen zetten ter ontlasting van deze ouders en ten aanzien van de ontwikkeling van dit meisje.  

 

We zullen het voorlopig nog even op déze manier doen, via videobellen. Want…Corona is 

immers het land nog niet uit. En, hoewel het soms allemaal wat normaler lijkt te worden, en we 

soms haast weer even vergeten hoe we een paar weken terug allemaal nog aan huis gekluisterd 

zaten, blijft het spannend en verraderlijk. We weten niet wanneer (en óf) het weer de kop 

opsteekt, dus tot die tijd, doen we het met videobellen en af en toe een dagje  kantoor.   

En tot die tijd…... 

 

Heb vertrouwen 
Wees lief voor je zelf en de mensen om je heen… 

Blijf (nog steeds) zoveel mogelijk thuis  
en houd afstand.  

Lieve groetjes Kirsten.  
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