
BLOG 18-08-2020. Adem in… adem uit  

 
Met de airco aan is het ook deze week weer prima uit  

te houden op kantoor. Langzaamaan komen steeds meer collega’s  

terug van vakantie. Met uiteenlopende verhalen van hun vakantie- 

adressen komen ook zij langzaam weer terug in het gareel. De berichten  

in de media volgend van oranje en rode “corona-gebieden” blijft het toch een beetje spannend welke 

kant we de komende periode op zullen gaan. Hier op kantoor is  iedereen erg zorgvuldig en houdt 

iedereen zich netjes  aan de regels. Niet meer dan 8 mensen op kantoor, afstand houden, niet meer 

dan 2 mensen in het keukentje, lopen volgens de richting van de pijlen. Het lijkt soms allemaal zo 

vanzelfsprekend maar nog tegelijkertijd is het zo tegennatuurlijk. Op drukke plaatsen dragen we 

mondkapjes, en hoewel niet iedereen het daarmee eens is lijkt ook dát steeds meer een normaal 

straatbeeld te worden. Ik ben wel benieuwd naar wat er vanavond bij de persconferentie weer 

gezegd wordt, middelbare scholieren verplicht een meter afstand houden van elkaar? De introductie 

van de corona-app….hoe zal dat gaan? Gaan mensen die installeren of krijgen we juist een vertekend 

beeld? Moeten we nog vaker en op meer plaatsen verplicht een mondkapje dragen of gaan mensen 

daar weer tegen in het verweer?  

 

Ik heb zelf inmiddels wel standaard een mondkapje in mijn tas. Gisteren heb ik deze voor het eerst 

voor mijn werk gebruikt vanwege een “ouderwets” huisbezoek. Geen tuinbezoek, maar gewoon aan 

de keukentafel met een kopje thee. Vorige week had ik de moeder van het jonge cliëntje al gesproken 

via videobellen. De vraag werd me niet duidelijk hoewel het mij al wel snel du idelijk werd dat deze 

ouders zeer welbespraakt waren en zelf al vaal hadden uitgezocht over de mogelijkheden voor hulp. 

Deze ouders hadden al heel veel informatie verzameld over de beperking en begeleidings-

mogelijkheden van hun dochtertje maar wisten de juiste wegen niet zelf te bewandelen. Afgesproken 

dus dat ik langs zou komen, én dat ik daarbij een mondkapje zou dragen. Ter bescherming va n hen, 

van mezelf, en ook van eventuele andere kwetsbare cliënten. Dat was uiteraard voor deze moeder 

geen enkel probleem, ze was allang blij dat ik langs wilde komen. Ik betrapte mezelf erop dat ik op 

basis van het eerste gesprek, op basis van de namen van de kinderen, én op basis van de informatie 

die in de klantkaart stond al een beeld gevormd had van dit gezin. Mijn TOMTOM had mij naar een 

groot vrijstaand huis genavigeerd, wat mijn beeld wat ik had van dit gezin direct bevestigde. Met 

mijn mondkapje voor mijn neus stond ik voor de deur. Een vriendelijke vrouw deed de deur voor mij 

open en liep voor mij uit de grote hal in. Tot mijn enorme verbazing spatte het beeld wat ik van dit 

gezin had als een luchtbel uit elkaar op het moment dat ik over de drempel stapte. Een gang vol 

(kapot) speelgoed, jassen op de grond, hier en daar een schoen en een vuilniszak onderaan de trap. 

Via de gang kwam ik in de woonkamer terecht waar de berg met (kapot) speelgoed, kleding, 

kleurboeken, potloden, boeken, schoenen, chips-zakjes en stukjes koek alleen maar groter was dan in 

de gang. Ik merkte een enorme verbazing bij mezelf, ik had immers een héél ander beeld gevormd in 

mijn hoofd van dit gezin. In de keuken aan de enorme eetkamertafel moest ik op zoek naar een 

plaats waar ik mijn spullen neer kon leggen. Ik keek mijn ogen uit naar het stilleven wat daar op 

tafel lag. Variërend van potten pindakaas tot wc-rollen, opgestapelde boeken, lego-blokjes die half in 

de uitgedroogde bloemenvaas lagen. Een lief klein meisje met smoezelige blote voetjes die met een 

babypop onder haar arm liep kwam meteen naar me toe en wilde me haar babypop laten zien. De 

gastvrije moeder bood me meteen een kopje thee aan, ik twijfelde even maar aangezien het kokend 

water was besloot ik het aan te nemen. Terwijl zij druk was met de thee gingen mijn ogen over het 

fornuis, de plakkerige vloer, en het overvolle aanrecht met als toppunt de gootsteen die volgestapeld 

was met afwas van minstens 4 dagen.  Ik schuif mijn stoel aan en voel hoe mijn vingers vastplakken 

aan de onderkant van de stoel.  
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Terwijl het kleine meisje op schoot kroop bij haar moeder en ze liefdevol geknuffeld werd vertelde 

deze moeder over de zorgen die ze al sinds de zwangerschap hebben over hun oudste kindje. Hun 

dochtertje was op dat moment bij de specialistische opvang. Er is nu inmiddels meer bekend over 

het syndroom van het meisje. Ze had allemaal mappen op een stoel liggen met informatie vanaf de 

zwangerschap tot nu. Ik zie tegenover mij een moeder zitten die naast haar baan al veel had 

uitgezocht maar uiteindelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Ze zegt dat het ontzettend veel 

is, allebei werken, het huishouden draaien én een zorgintensief kindje hebben. Soms lukt het haar 

gewoon even niet om alle ballen hoog te houden. Ze klaagt niet en probeert zoveel als mogelijk 

samen met haar man de schouders eronder te zetten. Maar het huis verraad dat het hen echt veel 

te veel is. Via een andere moeder met een verstandelijk beperkt kindje was ze gewezen op MEE. 

Die moeder was volgens eigen zeggen ontzettend goed op weg geholpen door een collega van mij. 

Samen proberen we de vragen die deze moeder heeft te ontrafelen, en zo aan de keukentafel is het 

tóch makkelijker dan via het videobellen. We maken afspraken waar we MEE aan de slag kunnen 

gaan. Ze wil zelf ook graag aan de slag en gaat zelf ook wat dingen uitzoeken en nabellen. Met 

plakkerige vingers vullen we de akkoordverklaringen en toestemmingsverklaringen in. Ze zou het 

fijn vinden als ik aansluit bij het keukentafelgesprek met de gemeente . Ik ben blij dat  de 

indicatiesteller op huisbezoek komt zodat ook zij een reëel beeld kan vormen van de situatie. Ze is 

blij met de tip om een aanvraag toe doen voor luiervergoeding. We sluiten het gesprek prettig af, 

geven elkaar een elleboogje en ze zegt erg opgelucht te zijn dat er met haar MEEgedacht wordt. Ze 

heeft haar jongste dochtertje op haar arm bij de deur en zwaait me enthousiast uit. In de auto doe 

ik mijn mondkapje af (Pfffffffff… fijn, weer even normaal in- en uitademen!!) en ik ontsmet direct 

mijn handen. Ik betrap mezelf erop dat ik heel blij ben dat ik nu de hygiënische handgel in de auto 

had staan en niet alleen vanwege corona. Ook was ik achteraf gezien wel erg blij met het 

mondkapje. Hoewel dat stomme, benauwde ding elke keer omhoog kroop tot onder mijn ogen, 

waarbij ik elke keer het ijzertje ter hoogte van mijn neus samen moest knijpen. (en wat toch elke 

keer weer open ging staan)  

 

Ik verbaas me tijdens de rit terug naar kantoor over mijn eigen vooroordelen, over het beeld wat ik 

had gevormd van dit gezin en wat 180graden anders was dan de werkelijkheid. Tegelijk voelde ik 

tijdens het huisbezoek wél aan alle kanten ontzettend veel warmte, en een zeer grote betrokkenheid 

van deze moeder. Ouders die zelf op onderzoek uitgaan en zich niet met een kluitje in het riet laten 

sturen en die open staan voor alle vormen van hulp in het belang van hun kindje. Ik ben me ervan 

bewust dat het zo goed was dat ik hier op huisbezoek ging, ik heb nu zoveel méér informatie 

gekregen dan vorige week. Wat mis je veel informatie als je e lkaar alleen maar ontmoet via 

videobellen of telefoon. Wat heb ik bij alle andere cliënten in de afgelopen ma anden dan wel niet óók 

gemist? Terug op kantoor bespreek ik mijn bevindingen en eventuele acties met een collega. 

Vervolgens doe ik meerdere pogingen om het huisbezoek en de afspraken in BIS te rapporteren. Keer 

op keer blijf ik hangen en krijg ik óf een wit scherm óf  “even geduld aub” in beeld.  Het systeem 

deed weer niet wat de bedoeling is, tot grote frustratie van mijn collega’s die daar al de hele ochtend 

tegenaan liepen. “Er wordt aan gewerkt, ” wordt gezegd. Sluit je computer af, start ‘m opnieuw op 

en wie weet… wie weet doet ie de volgende keer wél meteen wat de bedoeling is. Helaas vandaag 

ook regelmatig storingen…….. nou ja….. 

“Adem in… adem uit…” mét… of zónder mondkapje….da’s soms even het beste… toch?  

  

 

Tel soms even tot 10…  
Adem (soms even diep) in en uit….  
En hou daarbij voldoende afstand.  

Lieve groetjes Kirsten.  
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