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Ik had vandaag een uitje! Na weken van thuiswerken op mijn  

zolderkamer kon ik mij er al een paar dagen enorm op verheugen.  

Een ander uitje dan die van de afgelopen weken. Die uitjes van de  

afgelopen week betroffen wandelingen in het bos, speurtochten in de wijk,  

fietstochtjes, een halfjaarlijkse controle bij de tandarts, ophalen en wegbrengen van de kinderen 

naar vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk de dagelijkse ochtendwandelingen met de hond 

(en niet te vergeten de avondwandeling ná 21.00 uur met de hond, want wij mogen immers na 

de avondklok nog op straat komen). Het uitje van vandaag is een kantoordagje. Alle tijd om te 

printen, scannen, kopiëren. Ik had me ingeschreven en het was vandaag met mij erbij volle bak. 

Dat wil zeggen; we waren met zijn vieren!! Vanmorgen dus mijn brood snel in de Star Wars 

broodtrommel van mijn zoontje gestopt (ben het niet meer gewend. Ik regel de lunch meestal 

gewoon ter plekke tijdens het smeren van de boterhammen voor de thuis-schoolgaande 

kinderen.)  

 

Na een telefonische gezondheidscheck bij ouders en indicatiesteller ging ik voorafgaand aan 

mijn kantoordagje éérst op huisbezoek.  Een spannend gesprek voor deze moeder aangezien de 

WLZ aanvraag voor haar dochtertje 2 jaar geleden na dossieronderzoek en een telefonisch 

consult werd afgewezen. Er was volgens de indicatiesteller op dat moment nog sprake van 

ontwikkelperspectief. Hun dochtertje was op dat moment 5 jaar. Een leeftijd waarop kinderen 

inderdaad nog volop in ontwikkeling zijn. Echter dit meisje is bekend met Cerebrale Parese met 

als gevolg forse spasme, visusbeperking, ontwikkelingsachterstand, achterstand in spraak-taal 

en een motorische achterstand. Vandaag bleef het gelukkig niet bij een telefonische afhandeling 

maar kon de indicatiesteller met eigen ogen zien en ervaren hoe de situatie is. Want, hoewel er 

weliswaar ontwikkelperspectief is hebben we het in deze situatie over slechts heel kleine 

stapjes. Het meisje zit vrolijk lachend in de aangepaste stoel als ik binnenkom. Ik ben al vaker 

bij hen thuis geweest en het lijkt of ze me herkent, al wee t ik dat niet zeker. Ze lacht immers 

ook naar de indicatiesteller die even later binnenkomt en die zij nog nooit gezien heeft. Ik ga 

naast haar zitten en nadat moeder haar pap heeft gegeven, speelt ze met een toet-toet autootje. 

De indicatiesteller geeft aan dat ze het erg jammer vindt dat er geen recente IQ-gegevens zijn. 

Deze gegevens zijn er niet, aangezien dit onderzoek belastend is voor haar. Ik vraag de 

indicatiesteller wat zij verwacht van een intelligentieonderzoek? Of dat heel veel meer 

informatie zou geven, kijkend naar hoe dit meisje nu functioneert, in vergelijking met 2 jaar 

geleden. Ik ben oprecht benieuwd of zij inschat dat er verwacht kan worden dat dit meisje in 

de toekomst zelfstandig zou kunnen functioneren, zonder 24 uurs toezicht, en of zij denkt dat 

ze ooit zelf in staat zou zijn om te alarmeren in geval van nood. De vriendelijke indicatiesteller 

erkent dat dat inderdaad niet echt te verwachten is. Vanwege de visusbeperking is het gehoor 

juist heel goed ontwikkeld waardoor ze bij het minste geringste geluid schrikt en haar armen 

en benen vanuit spasme ‘op slot’ schieten. Moeder vertelt over de diverse behandelingen en 

medicatie die ze hebben geprobeerd om de spasmes in de benen te verminderen, maar niets 

heeft tot nu toe geholpen. Er staat nu een consult gepland bij een arts zodat gekeken kan 

worden of een nieuwe experimentele ingreep effect zou kunnen hebben. Ze vraagt om een 

ander autootje, ik begrijp niet goed wat ze bedoelt, maar haar moeder kan haar lezen,  en 

verstaan, dat is moeder-eigen denk ik, dat zesde zintuig, die onlosmakelijke band. Desondanks 

is de zorg zwaar, overdag en vaak ook ’s nachts. ’s Nachts staat er een camera op de bedbox . Er 

zijn periodes dat ze meerdere keren per nacht roept. Gelukkig zijn er ook weken waar ouders 

ongestoord kunnen slapen. Terwijl het toet-toet autootje inmiddels niet meer over de 

glijbaantoren rijdt, maar nu steeds mijn kant op geschoven wordt zit de kleine dame te gieren 

van de lach, af en toe verstijven haar armen van de spasme.  Haar moeder vertelt dat ze 

eigenlijk altijd vrolijk is, behalve ’s avonds, als papa haar op bed legt, dan gaat ze slaan en 

bijten. Alleen mama mag haar naar bed brengen. Ze is de laatste weken sowieso wat nukkiger. 

Ze mist de uitjes met haar ouders en haar jongere broertje. Voorheen gingen ze bijna ieder 

weekend naar de Efteling, vooral het Carnavalfestival was haar favoriet. Ook gingen ze 

regelmatig naar de dierentuin, of naar vrienden met kinderen. Maar nu zijn er geen uitjes, de 



Efteling en dierentuinen zijn gesloten, ze gaan niet op visite en met de grote  rolstoel kunnen zij 

het bos niet in. De lockdown trekt een zware wissel op het gezin. Vader is momenteel druk om 

samen met de bouwvakkers de aanbouw in orde te maken. Ze hebben namelijk een 

goedkeuring van de gemeente voor volledige aanpassing van de woning. Vanuit MEE hebben 

we daarnaast ook al gekeken wat we kunnen doen ten aanzien van een fondsaanvraag voor een 

aangepaste bus.  

Gelukkig gaat ze wel naar school, waardoor moeder even alleen alle aandacht heeft voor het 

broertje van 5. Vorige week was hij met een vriendin van moeder een dagje mee naar zee was 

geweest. Hij had nog nooit de zee gezien aangezien het voor hen niet te doen is om met de 

rolstoel door het mulle zand te gaan. Hij was ’s avonds zó onder de indruk geweest . Dat drukte 

moeder ook weer met haar neus op de feiten dat de zorg voor hun dochter hen ook 

belemmerde in uitjes voor hun zoontje. Sinds hij naar school gaat is hij zich bewuster van zijn 

grotere zus die zo beperkt is. Hij spreekt daarom liever af bij andere kinderen , moeder vindt 

het zo lastig en weet niet goed hoe ze hem uit moet leggen dat zijn zus gewoon is wie ze is. 

Navraag bij collega’s heeft wat boekentips opgeleverd die ik aan moeder heb doorgegeven, die 

kunnen ze samen lezen, zodat hij kan zien dat hij niet de enige is die een bijzon dere zus heeft. 

Moeder vertelt hier over en de indicatiesteller lijkt oprecht geïnteresseerd. En dan, sneller dan 

verwacht, begint de indicatiesteller over de vorm van een eventuele WLZ en over het 

vervolgtraject en het moeten inregelen van een gewaarborgde hulp bij PGB. Ze zegt dat ze nog 

geen uitspraken mag doen over welk besluit ze gaat nemen, en dat ze het misschien nog wel 

met de medisch adviseur moet overleggen. Maar ze zegt een duidelijk beeld te hebben van de 

zorgbehoefte en het ontwikkelperspectief. Ze zegt ons binnen 1 tot 2 weken iets te laten weten. 

Ik kan mij haast niet voorstellen dat ze het af zal gaan wijzen, maa r we wachten het af. Moeder 

tekent nog een akkoordverklaring waarmee ik hun dochter alvast kan aanmelden voor 

kleinschalige logeeropvang, vanuit WLZ of vanuit Jeugdwet. Ouders zijn zover dat ze af en toe 

de zorg uit handen willen geven, om de handen vrij te hebben voor elkaar, en voor hun zoontje. 

Omdat ze er ook met z’n drietjes af en toe even u it moeten, omdat je soms die accu even op 

moet laden om weer door te kunnen gaan. En wat zou het fijn zijn als zij weer gewoon hun 

uitjes kunnen hebben! 

 

In de auto op weg naar kantoor luister ik naar het nieuws. Nederland maakt zich ook nu weer 

op voor een avond waarin opnieuw rellen kunnen worden verwacht. De beelden van de 

afgelopen dagen hebben me vervuld met afschuw en angst. Plunderingen, brandstichtingen, 

vernielingen. Geen applaus voor het zorgpersoneel maar bakstenen door de ruiten van het 

ziekenhuis. Politiemensen die met te weinig mankracht tegenover  rellende jongeren staan. Ik 

kan alleen maar hopen dat dit niet nóg meer uit de hand zal lopen. Ik vind het beangstigend. 

En waarom? Omdat deze mensen niet naar buiten mogen na de avondklok, omdat ze geen 

uitjes meer hebben. Dat is het niet… het zijn mensen die dit heel bewust opzoeken, en dat is 

misschien nog wel het ergste…. Omdat ik bij kantoor ben aangekomen luister ik het nieuws 

niet meer af. Ik ben blij mijn collega’s weer in het echt te zien. Én ik ben er even uit! Dat 

vonden ook mijn collega’s vorige week tijdens intervisie en met hun toestemming mag ik hun 

gouden tips met jullie delen om te zorgen dat die accu niet helemaal leeg getrokken wordt; 

Begin de dag met sporten, wandelen, of hardlopen (zorg dat je de avond van tevoren alles 

klaarlegt.)  Blijf tussendoor wat collega’s bellen, vraag hoe het met hen gaat. Hou ook contact 

met je vrienden en vriendinnen en familie, organiseer een teams-avondje zodat je ook toch hen 

kan blijven “zien.” Neem af en toe eens écht rust; ga mediteren, of doe juist het 

tegenovergestelde en zet keihard een nummer op en zing dan zo hard als je kunt lekker mee, 

dans, spring, doe eens gek. Leg een puzzel of ga wandelen, en bovendien; probeer ondanks 

deze gekke tijd ook te zien dat deze tijd ook weer heel waardevol is, het veel meer samen thuis 

zijn, zeker als je kinderen hebt. Het is dan weliswaar niet altijd makkelijk, de combinatie van 

lesgeven en werken, maar het is ook een unieke kans om je kinderen zó mee te kunnen  maken.  

Ga er soms gewoon even uit. Voor jezelf, even alleen, met elkaar,  

dichtbij huis, veilig en hou afstand en zorg goed voor jezelf en blijf gezond.  

Lieve groetjes Kirsten. 
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