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Kun je iets vertellen over de  
begintijd met jullie dochter?
“Sam was een hele zoete, lieve baby, 
maar ze deed eigenlijk heel weinig. Toen 
ze zes maanden oud was, zijn wij op ei-
gen initiatief naar het ziekenhuis gegaan. 
Ik weet nog goed dat wij op een gegeven 
moment bij een neuroloog zaten. Binnen 
één seconde zei ze ‘Ik denk dat ze een 
hersenbeschadiging heeft opgelopen’. Wij 
zaten daar en dachten hé, een hersenbe-
schadiging, wat houdt dat in, wat bedoel 
je daarmee? Toen zei ze ‘Maar ik zie dat 
jullie er heel goed mee omgaan en het 
goed oppakken’. Na vijf minuten stonden 
we weer buiten met een verwijzing voor 
een MRI. En wij dachten alleen maar, wat 
is hier gebeurd?! Na deze nare ervaring 
hebben we aangegeven een andere neuro-
loog te willen.”

“Uit de MRI kwam niets. En toen bleef er 
maar één ding over en dat was genetisch 
onderzoek bij het Silvia Toth centrum. Het 

was de klinisch geneticus die tijdens het 
laatste gesprek op de onderzoeksdag zei 
dat Sam een ontwikkelingsachterstand 
had. Als leek denk je dan, een achterstand, 
die kun je inhalen. Volgens de geneticus 
was dat echter niet het geval. En toen 
dacht ik, bedoel je dan dat zij verstan-
delijk beperkt is? Ik durfde het eigenlijk 
niet hardop te zeggen, omdat ik zelf met 
verstandelijk beperkten gewerkt had en er 
allemaal beelden bij mij opkwamen. Maar 
ik móest het vragen. En toen zei ze ja. Op-
nieuw stonden we vijf minuten laten weer 
buiten. Huilend zijn we naar huis gereden. 
Hoe kun je ouders zulk nieuws brengen en 
ze dan gewoon laten gaan? Ze had enkel 
nog gezegd dat er een DNA-onderzoek zou 
volgen en dat was het.”

Welke impact heeft het leven met 
een kind met extra zorg op jou 
als ouder?
“Ik denk dat wij het de eerste jaren nog 
best goed te doen vonden. We moesten 
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“Vooral het 
psychische stuk 

voor jezelf is 
confronterend”

Voor Ouders Centraal praat Minke Verdonk met ouders over het 
leven met hun kind met een ernstige beperking of handicap.  

De verhalen zijn openhartig, puur en inspirerend, met leerpunten 
voor zorgprofessionals. Dit keer vertelt Leonie over haar dochter 

Sam (6 jaar). Zij heeft een zeldzame genetische afwijking. Daardoor 
kampt zij met een verstandelijke beperking en is non-verbaal.  

Sam functioneert op het niveau van een 1-jarige.
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heel nuttige informatie gegeven’
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Sam natuurlijk blijven tillen en eten geven. 
Maar het was ons eerste kind en het om-
gaan met haar gaat ons goed af. Wat wel 
steeds confronterend is, is het psychische 
stuk voor jezelf. Dat je je realiseert dat 
we dus nooit met Sam op een basisschool 
komen of dat we nooit een normaal leven 
met haar zullen hebben. Inmiddels zijn 
we ons ervan bewust dat het alleen maar 
zwaarder gaat worden. 

“Het is soms lastig om te weten wat Sam 
wil en nodig heeft. Dan wordt ze erg on-
rustig en kan ze met hoge tonen gillen. Ik 
ben dan heel erg bezig met de omgeving, 
ga bijvoorbeeld na of anderen last van ons 
hebben. Dat is vervelend om te voelen, 
want dan ga je je leven toch anders inrich-

ten, terwijl je dat natuurlijk niet wil. En 
daarbij, misschien vul ik dit zelf zo in en 
wordt dat door de ander helemaal niet zo 
ervaren.” 

In hoeverre sta je er nu anders in 
dan in de beginjaren? 
“De thema’s die nu spelen zijn misschien 
anders dan in het begin, maar ik vind het 
niet minder heftig. Nu hebben wij soms 
te maken met moeilijk gedrag en heeft 
Sam continu toezicht en begeleiding no-
dig. We kunnen al lang niet meer zomaar 
op vakantie en ze wordt natuurlijk steeds 
groter.”

Jullie dochter gaat alweer enige 
tijd naar een kinderdagcentrum. 
Hoe is ze daar terecht gekomen? 
“Ze zat aanvankelijk op een regulier kin-
derdagverblijf en kreeg apart fysiotherapie 
en logopedie. Toevallig wees de kinderarts 
ons op een gegeven moment op een me-
disch kinderdagverblijf. Pas toen ze daar 
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zat, hadden we het gevoel dat ze was waar 
zij hoorde te zijn. Ik heb mij vaak afge-
vraagd; waarom heeft niemand anders ons 
destijds op deze plek gewezen? Ze kwam te-
recht in een groepje van acht kinderen met 
drie leidsters in plaats van een crèche met 
dertien kinderen en twee leidsters die geen 
tijd hadden om haar een broodje te geven.”

Wat is vooral fijn geweest in de 
eerste jaren?
“Mijn ouders. Ik denk dat opa’s en oma’s 
het meest op een gelijke manier de liefde 
voelen voor jouw kind. Hun betrokkenheid 
is nog altijd supergroot. De meeste steun 
krijg ik van mijn man. Het is wel heel erg 
‘wij samen’. Ik merk ook hoe fijn het is om 
te praten met vriendinnen die in eenzelfde 
soort situatie zitten. Op de een of andere 
manier is dat toch een heel ander gevoel. 
Dan maakt het ook niet uit of zij een kind 
hebben met een andere beperking.”

“Er is in al die jaren één professional ge-
weest die mij heel nuttige informatie gaf. Ik 
zal het nooit vergeten. Het ging over lui-
ervergoeding en de regels rondom dubbele 
kinderbijslag. Ik wist daar niets van, maar 
het was zo fijn dat zij die informatie met 
mij deelde. Ik heb daar echt mazzel mee 
gehad. Maar dat zou niet moeten. Het zou 
standaard moeten zijn dat ouders informa-
tie krijgen over al dit soort dingen.”

Wat is nu vooral fijn?
“Het is fijn om te zien dat een zorgverlener 
een band met je kind heeft. Dat je merkt dat 
ze haar zien en dat het contact liefdevol en 
oprecht is. Als iemand mijn kind optilt of 
knuffelt. Niet omdat het moet, maar ge-
woon omdat het gezellig is.”

Wat was fijn geweest? Wat heb je 
gemist?
“Ik denk dat er iemand moet zijn die echt 
betrokken is bij de ouders. En niet alleen in 
het begin. Op een gegeven moment heb je 
de juiste plek voor je kind gevonden, dan 
loopt het. Maar er is nul zorg voor jou als 
ouder. Hoe ga je om met het feit dat jouw 
leven nu zó anders is? Iedereen is bezig met 
je kind, maar niemand lijkt echt te beseffen 
hoe ingrijpend het is om te horen dat je 
kind een verstandelijk beperking heeft. En 
hoe gigantisch de impact is op het leven van 
ouders. Daar is niemand voor. Pas op het 
moment dat je als ouder zelf denkt, ‘mis-
schien is het goed dat ik eens met iemand 
ga praten’, ja dán is er wel aandacht voor. 
Maar veel ouders trekken niet aan de bel, 
komen hier helemaal niet aan toe of denken 
er niet eens aan.”

“Ik denk dat het standaard moet zijn dat 
er een maatschappelijk werkster bij het 
gesprek komt als je hoort wat er met je 
kind aan de hand is. Dat er iemand is met 
wie je kunt praten, dat het bericht mag 
landen. Of dat in ieder geval duidelijk is 
bij wie ouders terecht kunnen als ze het 
erover willen hebben. Je mag ouders na 
zo’n bericht echt niet zomaar weg laten 
gaan. Praten met ouders over de impact 
zou eigenlijk een vast onderdeel van het 
programma moeten zijn. Dat er op het 
kinderdagcentrum of op de school naast 
alle fysio, logo en begeleiding voor het 
kind óók een traject is voor de ouders. Juist 
om te voorkomen dat het hoog oploopt en 
ouders omvallen. Ouders gaan zelf op in de 
waan van de dag en staan niet altijd stil bij 
de impact. En als niemand ernaar vraagt, 
dan lijkt het ook alsof dit onderwerp niet 
bestaat en wordt de drempel alleen maar 
groter om het er over te hebben.”

Wat zouden professionals  
moeten weten?
“Professionals moeten niet alleen weten 
hoe ingrijpend het is, maar zich ook rea-
liseren dat iedere ouder anders met zijn of 
haar verdriet en emoties omgaat. Het is 

‘Er is nul zorg voor jou als ouder’
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‘Besef je dat het niet gaat om  
acceptatie PUNT’
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belangrijk om te beseffen dat het niet gaat 
om acceptatie PUNT. Professionals moeten 
niet denken dat je ‘er’ na zoveel jaar wel 
aan gewend bent. Als dat hele ouderstuk 
nooit aan bod is gekomen, dan verwacht je 
ook niet dat het op een gegeven moment 
wél gaat komen. Zo’n aanbod is er dus 
gewoon niet. Althans, ik bedenk mij nu 
opeens dat er misschien best iets is, maar 
dat heeft mij in ieder geval nooit bereikt.”

“Het is ook belangrijk om te weten dat 
ouders misschien soms overkomen alsof ze 
het allemaal wel aankunnen en geen steun 
nodig hebben. Dat kan een gigantische 
misvatting zijn en betekent ook niet dat zij 
geen aandacht nodig hebben. Professionals 
zouden moeten durven vragen naar hoe 
het met de ouder gaat.”

Wat moeten professionals doen?
“Actief meedenken. Ik heb zelf vaak het 
idee dat ik met dingen moet komen. Wan-
neer ik met een voorstel kom, dan krijg ik 
vaak te horen van ‘ja, wat een goed idee’. 
Terwijl ik dan denk, hoezo, heb jij dit dan 
niet bedacht? Als professionals vaker met 

Over de auteur
Minke Verdonk biedt, vanuit haar achtergrond als orthopeda-
goog, onderzoeker en ervaringsdeskundige ouder, ondersteuning 
aan ouders van kinderen met extra zorg. Daarnaast werkt zij op 
verschillende manieren voor, en samen mét zorgprofessionals 
om de wereld van ouders en professionals dichter bij elkaar te 
brengen (www.minkeverdonk.nl).

informatie komen, zou ik meer het gevoel 
hebben dat ze mij en mijn kind echt zien. 
Ik wil zo graag dat ze míj richting geven 
en míj ontlasten. Ouders zijn prima in 
staat om vervolgens aan te geven of iets 
geschikt is voor hun kind en bij hen past 
of niet.”

“En oh ja, de ‘boodschappers’ in het be-
gin’ moeten gevoelig zijn voor de woorden 
die ze kiezen. Zeg niet zomaar dingen, 
maar besef dat wat jij zegt een levenslange 
impact heeft.”  n
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