
BLOG, 25-08-2020  Loslaten….. 
 

Gisteren zijn in Brabant de scholen weer begonnen. Hier popelden ze eerlijk  

gezegd al een paar dagen om te gaan starten in groep 5. Helaas werd  

zaterdagavond onze zoon verkouden. Niet heel erg, maar wel te snotterig  

om naar school te mogen (volgens de RIVM richtlijnen). Dit leidde uiteraard  

tot dikke tranen. Niet zo gek, want zo’n eerste schoolweek, zeker zo’n eerste  

schooldag in je nieuwe klaslokaal, bij je nieuwe juf dat blijft toch iets bijzonders.  

Het hele vorige schooljaar heeft hij geen dag hoeven missen (en dat is best wel bijzonder voor een 

kind wat normaal gesproken elk jaar wel 1 of 2 keer in het ziekenhuis is opgenomen met 

luchtweginfecties of longontstekingen). Nadat ik gisteren zijn zenuwachtige tweelingzus naar school 

bracht zag ik zijn enorme verdriet dat hij niet mee naar school mocht. Eenmaal zijn zus bij school 

afgezet liep ik daarna maar snel weg van het schoolplein, ondertussen mijn tranen wegslikkend. 

Stom misschien, maar ik merkte dat ik er zelf ook gewoon verdrietig van werd, nu moet hij dít weer 

missen…. ik baalde zo enorm voor hem. Ik hoopte dat hij vandaag wel weer naar school zou mogen. 

Hoewel de kans dat hij Corona heeft (gezien zijn leeftijd) nagenoeg nihil is, mag hij pas naar scho ol 

als niet meer verkouden is, óf een negatieve Corona-test heeft. Vanmorgen, na een nacht van veel 

hoesten en nog steeds een verstopte neus, was hij vastbesloten; hij wilde getest worden, want hij 

wilde zo snel mogelijk naar school. We vertelden hem wel eerlijk dat het een vervelende test was. Nu 

is het zo dat hij in zijn leven al veel medische handelingen heeft moeten ondergaan, 2 zware 

operaties als baby, een hartkatheterisatie als peuter, vele infusen prikken, (vaak mis….) 

bloedprikken, sondes inbrengen, RS-spuiten, de jaarlijkse griepprik. Volgens hem zal een Corona-

test vast niet zo vervelend zijn als “het maken van een vastzittende naald” (= infuus).  

Hij was zó verdrietig, en zó ontzettend boos op die stómme corona dat hij nu niet naar school mocht. 

Dus nee, zo’n test was geen discussie voor hem. Natuurlijk w il je hem liever niet zo’n vervelende test 

laten ondergaan, maar tegelijkertijd hoop ik ook dat hij dan donderdag of vrijdag weer naar school 

kan, inplaats van nog wel een week thuis te moeten blijven. Zo dubbel, want je wil je kind 

beschermen, soms zelfs het liefste in een glazen kooitje doen. Je wil ervoor zorgen dat niemand ze 

pijn kan doen, dat ze niet gepest of gekwetst worden, dat ze niet van een klimrek vallen en pijn 

hebben en tegen teleurstellingen aanlopen zoals nu. Maar ja, dat is wél wat het leven ís. Met vallen 

en opstaan moeten ze groot worden en elke keer moet je ze een stukje loslaten. En laat ik dát nu 

één van de moeilijkste dingen van het ouderschap vinden…… het loslaten en daarbij het vertrouwen 

hebben in je kind én in de (soms bizarre, harde) wereld om hem of haar heen.  

 

Als je een bijzonder kind hebt is het loslaten ervan nóg veel lastiger. Dat weten wij bij MEE natuurlijk 

maar al te goed. We hebben allemaal te maken (gehad) met gezinnen waarbij op een gegeven 

moment aan ons de vraag werd gesteld om mee te denken in de volgende fase van de ontwikkeling 

van hun kind en de daarbij komende acceptatie en het los moeten laten. Bijvoorbeeld wanneer hun 

kind niet in staat is naar een reguliere (basis) school te gaan… wanneer hun kind met een busje 

opgehaald moet worden….. wanneer hij naar een speciale sportclub moet, wanneer hij niet met zijn 

buurkinderen kan spelen omdat die wél naar een school dichtbij kunnen gaan. We ondersteunen ze 

wanneer er gezocht moet worden naar dagbesteding of behandeling. We staan naast hen als ze toe 

zijn aan de volgende fase. Wanneer ouders beseffen dat hun kind niet in staat is om zelfstandig te 

kunnen wonen, dan komt het besef dat ze die éxtra zorg dus altijd zullen houden, en komen ze er 

nooit helemaal los van. Het zijn vragen en zorgen die ouders uit hun slaap houden. Want wanneer 

komt het moment dat je de zorg los durft laten. In welke zorgaanbieder heb je dan vertrouwen? 

Welke woonmogelijkheden zijn er? En wat als dat niet in je eigen woonomgeving is? Houd je de zorg 

het liefste zelf in de hand, bijvoorbeeld vanuit een ouderin itiatief, hoe werkt dat dan of kun je het 

volledig overlaten aan een zorgaanbieder? Wat als je kind niet in staat is om zelf zijn administratie 

en financiën te beheren, moet er dan juridische  iets geregeld worden, en wie gaat dat dan doen? 

Stel dat je er zelf straks niet meer bent, wie zorgt er dan voor hem of haar? Vragen die  levenslang 

blijven spelen. Vragen waar wij vanuit MEE ouders in kunnen ondersteunen, omdat ouders zelf de 

wegen niet kennen. Omdat wij de sociale kaart kennen, omdat we de wet-en regelgeving kennen en 

hen kunnen ondersteunen bij het aanvragen van de juiste indicatie. Omdat wij bekend zijn met de 
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juridische maatregelen zoals mentorschap, curatele, bewindvoering. Noodzakelijke ondersteuning 

waarbij we vanuit een vertrouwensrelatie samenwerken met het gehele gezinssysteem, zodat 

ouders, broers en zussen beetje bij beetje met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Omdat 

het soms zo moeilijk is om los te kunnen en durven laten.  

 

Zoals bij de casus van mijn cliënt met een Licht Verstandelijke Beperking. Een man van middelbare 

leeftijd die nog bij zijn inmiddels bejaarde ouders woont. In 2015 had ik de casus afgesloten. Na 5 

jaar geen hulpvraag aan MEE te hebben gesteld is hij sinds vorige week weer in beeld. Hij wil 

begeleid gaan wonen. Maar zijn ouders zien het totaal niet zitten. Zij willen het liefst zélf voor hem 

blijven zorgen, ook al lukt hen dat eigenlijk niet meer. Hij wil nu toch ook wel heel  graag 

dagbesteding, inplaats van elke dag bij zijn ouders te zijn. Hij wil zijn wereld vergroten. Dit alles 

volledig tegen de wil van zijn ouders. Weliswaar gesteund door zijn zus, daardoor zijn ze ook beide 

in conflict met hun ouders. Want zij kunnen hem nog niet loslaten. Zij hebben hem in zijn jeugd uit 

een instelling gehaald waar het niet goed met hem ging en hebben daarbij de belofte gedaan tot hun 

laatste snik voor hem te zullen zorgen. Ergens begrijp ik hen, heb ik ook bewondering voor hun 

keuze, tegelijk belemmeren ze hun zoon juist in hun ontwikkeling. Een langdurig traject samen met 

een collega van MEE volgde, gericht op acceptatie en loslaten, met uiteindelijk resultaat; minimale 

inzet van een zorgaanbieder en een PGB vanuit de WLZ waar ouders zichzelf voor inzetten. Een 

complexe gezinssituatie waar ik mijzelf als consulent indertijd met moeite los heb kunnen wrikken en 

waar ik nu als het ware weer helemaal in word gezogen. Daarom voor nu de keuze om een collega, 

uit het meest passende team, de vraag zo blanco mogelijk aan te laten vliegen. Soms is het goed om 

binnen een reeds bekende cliëntsituatie met frisse blik te starten, zonder dat je al een geschiedenis 

met elkaar hebt. En wie weet wat mijn collega samen met hen toch nog voor stappen kan zetten 

richting begeleid zelfstandig wonen. Ik hoop dat deze ouders dan het vertrouwen kunnen krijgen in 

de hulpverlening. Ik gun het hen dat (als het hun tijd is) zij daardoor het leven wat makkelijker los 

kunnen laten, omdat alles voor hun zoon dan toch goed geregeld is. Ik gun het zijn zus, omdat zij er 

zorgen over heeft wat er anders allemaal ad hoc geregeld moet worden. En ik gun het hém, om los te 

komen van zijn ouders nu zij nog leven, inplaats van dat er een crisisplek gezocht moet worden als 

zijn ouders iets zou overkomen. Ik gun het hem om zich nog te kunnen ontwikkelen, om zijn vleugels 

uit te kunnen slaan. Want dat is wat we allemaal moeten kunnen doen. Maar dan moet je het als 

ouders wel los kunnen en durven laten.  

 

Met de strijd die deze ouders in zichzelf én met hun zoon voeren in mi jn achterhoofd reed ik 

vanmiddag met mijn eigen zoontje naar de GGD-teststraat. Daar aangekomen werd ik volledig in 

beslag genomen door de zenuwen van mijn zoontje en alles rondom Corona. Hij kon gelukkig 

vandaag al terecht, alleen niet bij het NAC-stadion. Dus reden we naar de stad van Willem II. 

(Gelukkig heeft hij meer met Formule 1 dan met voetbal dus hij heeft niet veel weet van de strijd” 

tussen Breda en de Kruiken). Het was een soort Mc Drive, maar dan minder leuk. In een lange rij 

sloten we met de auto achteraan. Daar zat hij naast me, bijna 9 jaar, dapper, stoer, al veel 

meegemaakt, maar hij was toch wel erg onder de indruk van de van-top-tot-teen-ingepakte-GGD-

testers. Bij de eerste tent gaven we de gegevens door. Daarna door naar de volgende tent. Daar 

kwam een vriendelijke man met het beruchte lange wattenstaaf-raggertje voor het afnemen van 

het neusslijmvlies. Al snel gevolgd door de lange wattenstaaf voor achter in zijn keel, even 

kokhalzen en het was al klaar. Hij kneep even in mijn hand. Maar vond het erg meevallen, in zijn 

neus deed het wel even pijn, maar een griepprik was volgens hem echt veel vervelender. Hoewel 

ik mij keer op keer moet verbijten als hij zoiets moet doorstaan, ben ik toch altijd weer blij dat ik 

op zo’n moment bíj hem ben. Dat ik hem gerust kan stellen. Dat ik hem kan zeggen hoe trots ik op 

hem ben, terwijl hij zich groot probeert te houden. Ondertussen hield ik zijn nog kleine handje 

vast. Tot hij van die vriendelijke meneer het “GGD-Bewijs-van-Dapper-Gedrag-Certificaat” aan kon 

pakken, toen liet ik zijn stoere handje los……Heel eventjes maar….. 

Laat los wat je niet vast hoeft te houden.  
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en houd afstand.  

Lieve groetjes Kirsten. 
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