
BLOG  4 november 2020. Het verschil…. 

Ruim een maand na mijn laatste blog kijk ik terug op de afgelopen  

maanden. De maanden in het voorjaar van 2020 waarin het Coronavirus  

opdook, maanden waarin we overmand werden door zorgen en angst.  

Maanden waarin we overspoeld werden met beelden uit Italië . Er was begrip voor de  

strenge coronamaatregelen, omdat we allemaal niet wisten wáár we nu eigenlijk mee te maken 

hadden. Nog niet eerder hadden we te maken gehad met een wereldwijde pandemie die de 

wereldeconomie volledig platlegde.  We bedachten acties om onze eenzame medemens tóch te 

ondersteunen, al was het van een afstandje. ’s Avonds applaudiseerden we voor het verplegend 

personeel. Daarna, na die eerste golf, ontstond er meer gelatenheid. De zomermaanden zorgden 

voor meer vrijheid. Soms leek het virus daardoor zelfs ‘even weg.’ Maar nu, begin november 2020 , 

zitten we middenin de tweede golf. We werken inmiddels weer allemaal het grootste gedeelte van 

de week vanuit huis. We lijken ons er steeds meer van doordrongen dat het geen kwestie is van een 

paar weken, maar eerder van nog heel wat maanden. Gisteren vernamen we dat het land nóg meer 

op slot zal gaan vanaf vanavond 22 uur. Met voor de kinderen tot op heden gelukkig het grote 

verschil dat zij nu nog wél naar school mogen blijven gaan! (En daar ben ik zélf óók heel blij om, 

want ik hoop toch niet dat we opnieuw te maken krijgen met de combinatie van thuiswerken en 

schooljuf spelen, en uiteraard is dit ontzéttend fijn voor de kinderen uit de kwetsbare, zorgelijke 

gezinnen!)  

Het verschil voor mijzelf met het begin van de coronacrisis en nu is dat ik in maart aan mijn  

geïmproviseerde behangtafel werkte en dat ik nu inmiddels op zolder  (naast de racebaan voor mijn 

zoontje) een kantoorhoek voor mezelf heb ingericht. Met een geleende bureaustoel van kantoor, een 

oud beeldscherm en toetsenbord uit Oosterhout, maar mét een nieuwe laptop en snélwerkend BIS 

zal ik hier op zolder de komende tijd te vinden zijn.  (nog niet alles werkt meteen perfect in het 

nieuwe systeem… maar snel is ie wél… wát een verschil!!)  

Het verschil met de eerste golf is duidelijk voelbaar. Om mij heen voel ik de irritatie, die ik ook bij 

mijzelf herken, het “er nu wel klaar MEE zijn.” Het uitzichtloze van deze situatie. En iedereen gaat 

verschillend met de huidige situatie om. De maatregelen die door de overheid, ook gisteren bij de 

persconferentie, worden genomen stuit vaak op onbegrip binnen de maatschappij. Enigszins 

begrijpelijk…mensen zien hun bedrijf failliet gaan, er dreigen enorme schulden, steeds meer 

mensen krijgen psychische klachten, de cijfers van depressies, dwangstoornissen en meldingen 

huiselijk geweld liegen er niet om. Het gaat hier vaak ook om onze cliënten. Cliënten die al 

kwetsbaar zijn in deze harde maatschappij. Cliënten die zich vaak al eenzaam voelen vanwege een 

beperkt netwerk. Cliënten met financiële zorgen waarbij nu contracten beëindigd worden. Cliënten 

die hun al eerder uitgestelde medische behandelingen opnieuw uitgesteld zien worden. Jongeren bij 

wie de structuur volledig wegvalt. Cliënten die niet meer de dagelijkse zorg krijgen omdat er te 

weinig personeel is vanwege positieve testuitslagen en verplichte quarantaines. Maar tegelijkertijd 

doen we dit alles juist ook om de kwetsbare burgers te beschermen.  

Er is tevens een verschil merkbaar in de aanmeldingen bij MEE. Bij de eerste lockdown werd het 

ineens vrij stil aan de telefoon. Er kwamen in het begin nauwelijks nieuwe aanmeldingen binnen. 

Inmiddels is het juist ontzéttend druk met aanmeldingen. Cliënten lijken nu vaak ook minder 

begrip te hebben voor het videobellen in tegenstelling tot bij de eerste golf. Indertijd ging ik zelden 

op huisbezoek  maar nu kijk ik of het veilig is om tóch op huisbezoek te gaan, weliswaar mét 

mondkapje. Soms kán het simpelweg ook gewoon niet anders. Je kunt bijvoorbeeld geen 

intakegesprek doen voor Integrale Vroeghulp als je het kindje en de ouders niet persoonlijk hebt 

gezien en gesproken. Zoveel belangrijke informatie die je dan mist. Zoals bij het gezin met het 

kindje van 3 die ik laatst zag. Haar moeder vertelde mij uitgebreid over de zwangerschap, de 

bevalling, de eerste mijlpalen en de zorgen die zij en haar man over hun dochtertje hebben. 

Ondertussen zat hun dochtertje op de grond, sorteerde legoblokjes op kleur , legde deze in keurige 

rijtjes voor de legobak op de grond en vroeg om de haverklap de aandacht van haar moeder. Op de 

momenten dat haar moeder niet dírect reageerde sloeg zij haar moeder op haar armen en hoofd of 

ging gillen. Ze stelde gedetailleerde vragen met een uitzonderlijke uitgebreide woordenschat voor 

een kind van die leeftijd en eiste daarbij ook per direct antwoord van haar moeder. Er was geen 

enkele toenadering naar haar jongere broertje en zusje. Sterker nog, er werd geslagen naar het 



jongere broertje omdat hij niet deed wat zij wilde. Ik zag de wanhoop bij deze moeder in haar ogen. 

Een situatieschets die voor mij niet duidelijk was geworden via een beeldscherm. Ik had het dan 

alleen moeten hebben van de mondelinge informatie van ouders en de voorschool, aangezien er bij 

huisarts en het consultatiebureau amper informatie over dit kindje was. Er zou op basis daarvan 

geen duidelijk beeld geschetst kunnen worden. De zorgen die ouders via ons face to face contact 

uitgebreid konden beschrijven én mijn observatie in de thuissituatie geven een bredere 

beeldvorming dan die ik had kunnen beschrijven na een videobelafspraak.  

 

Soms móet je mensen gewoon zíen omdat je dátgene wat mensen nodig hebben niet aan kunt bieden 

vanachter je toetsenbord. Het echtpaar wat ik gisteren bezocht loopt vast in hun huwelijk. Nu 

recent de diagnose autisme bij meneer is gesteld zijn er voor hen allebei heel veel kwartjes gevallen. 

Er werd gevraagd om psycho-educatie middels Brain Blocks. Echter dat is via videobellen niet 

haalbaar. Aangezien het echtpaar in een riant appartement woont was afstand houden geen 

probleem. Voor de zekerheid (en ook meteen goed voor de conditie) nam ik de trap naar 6 hoog, 

inplaats van de kleine lift waar net voor mij iemand instapte. In hun grote woonkamer was het 

gemakkelijk afstand houden waardoor goed mogelijk was om op een veilige manier de verschillen 

te laten zien tussen “het brein mét en het brein zónder autisme.” Normaliter doe ik Brain Blocks 

vaak bij kinderen/jongeren. Nog niet eerder had ik dit gedaan bij een echtpaar van middelbare 

leeftijd, ik vertelde hen dat ook. Voor hen was dat geen enkel probleem, alle informatie was 

welkom, ze waren vooral erg nieuwsgierig. Bij de afronding gaven zij aan nu eindelijk meer te 

begrijpen wáárom de één doet zoals hij of zij doet. Er was sprake van een emotionele (h)erkenning. 

Dáárom kon haar man zijn aandacht dus niet bij haar houden tijdens het eten. Hij was dus ‘gewoon’ 

afgeleid door het geluid van de televisie. Een ‘aha-erlebnis’  waardoor ze meteen tot een 

eenvoudige gezamenlijke constructieve oplossing kwamen voor dát eenvoudige probleem:  gewoon 

heel simpel de televisie uitzetten! Toch hadden ze dat zelf samen nooit eerder bedacht. Na meer dan 

40 jaar huwelijk, 2 dochters, 4 kleinkinderen en bovendien nog een gezamenlijke onderneming 

willen zij er alles aan doen om hun huwelijk niet te laten klappen. Deze psycho-educatie is een start 

van een langer traject, waarin ik hoop dat we vanuit MEE het verschil kunnen maken. Ik ben mij 

ervan bewust dat de connectie die er ontstond niet bereikt was door Brain Blocks te doen vanaf mijn 

zolderkamer.  

 

Echter, zeker nu gisteravond de regels opnieuw zijn aangescherpt blijft het een kwestie van 

afwegen, wát is de vraag, is een huisbezoek noodzakelijk of kan het via video. Kén ik de mensen al, 

hóe is de woonsituatie, zijn zij bereid tot het dragen van een mondkapje, éven van tevoren bellen of 

er niemand verkouden is, mondkapje op, en dan soms de keuze dus maken om tóch te gáán, in het 

belang van de cliënt, met inachtneming van de richtlijnen en je gezond verstand.  

Soms kom je tot de conclusie dat beeldbellen echter juist weer veel efficiënter is dan op locatie 

afspreken.  De teamvergadering van vanmorgen met 2 ouders (gescheiden en beide dus inbellend 

vanaf een ándere locatie), school, naschoolse behandeling en psychomotorisch therapeut was zéér 

constructief te noemen. Geen inleidend praatje, geen reistijd, niet wachten tot iedereen koffie heeft. 

Nee, we konden gewoon meteen om 10.15uur met een vers eigen kopje koffie starten. Na een uur 

hadden we prima afspraken met elkaar gemaakt! Tevreden zwaaiden we via onze schermpjes naar 

elkaar. En dát terwijl niemand zag dat ik sinds ons laatste evaluatiegesprek van 2 maanden geleden 

inmiddels mijn slippers weer heb ingewisseld voor lekkere, warme, nieuwe pantoffels…. Verstopt… 

onder mijn bureau, uit het zicht van de camera…..Want ik hoefde tóch de deur niet uit 

vanmorgen….. 

 

Houd afstand 

Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen…  

kijk een beetje naar ze om….  

Lieve groetjes Kirsten.  
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