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Het is een jaar of tien geleden. Ik bied aan om met mijn gezin
op kerstavond te koken voor de verpleeghuisafdeling van de
instelling waar ik werk: een goede daad en leerzaam voor mijn
kinderen. Er wonen hoogbejaarde mensen met een verstandelijke
beperking. Sommigen zijn dementerend. Met enkelen kun je nog
communiceren, anderen leven in een droomwereld.

Ik kook graag en heb het uitstekend voorbereid. Waardigheid, daar
gaat het me om. Net zo lekker voor deze bijzondere mensen koken
als ik voor vrienden zou doen! We serveren de eerste gang, met
zorgvuldig opgemaakte bordjes. ‘Wat is dat?’ klinkt het kritisch. Ik
heb bijzondere ingrediënten gemeden, maar het ziet er toch anders
uit dan anders. Sommigen laten het staan. Bij het hoofdgerecht
blijkt dat de meeste bewoners al voldoende hadden aan het koude
voorgerecht en soep. Hoewel het dessert iets beter valt, ben ik
teleurgesteld. We lezen het kerstverhaal en zingen een lied. De
ouderen genieten van mijn kinderen. Het is zeker niet ongezellig.
Maar echt blij word ik niet. Ik betrap me erop dat ik had willen
schitteren, complimentjes wilde krijgen. Dat gebeurde niet.

GIFTEN
Giften kunt u overmaken op IBAN
NL49 SNSB 0908 2474 27, o.v.v. Gift. Wie de
vereniging testamentair wil gedenken, kan dit als
volgt doen: Ik legateer € … vrij van kosten aan
Dit Koningskind, te Utrecht.

Op de terugweg schaam ik me. Ik denk aan Jezus, de
onbaatzuchtige Heer van Kerst. Alle waardigheid legde Hij af.
Hij hoeft niets terug te krijgen voor wat Hij geeft. Ik denk aan mijn
tafelgenoten, die zo gewoon zichzelf waren.

ANBI
Dit Koningskind is door de
Belastingdienst aangemerkt als
ANBI. Giften aan Dit Koningskind
zijn aftrekbaar van het belastbaar
inkomen.

Heer, leer mij net zo onbaatzuchtig te zijn als U, zodat ik kan geven.
Leer mij om net als mijn tafelgenoten niet belangrijk te willen zijn,
zodat ik kan ontvangen.
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een puber’
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Vergeef me Heer, ik ben nog maar een leerling.

Jan Pieter Mostert
Bestuursvoorzitter
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Dit Koningskind bedankt de volgende
kerken/gemeen
schappen voor hun bijdrage:
CGK/NGK: Arnhem, CGKv: de Lichtbron Stadskanaal, Nijmegen, Gkv: Aduard, Almelo, Alphen aan
de Rijn, Assen-Marsdijk, Axel, Brouwershaven, Buitenpost, Dalfsen-Oost, De Hoeksteen, Den Ham,
Drachten Zuid West, Ede, Eindhoven, Groningen Zuid/Helpman, Grootegast, HardenbergBaalderveld-Oost, Katwijk, Lelystad, Meppel, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Oegstgeest, Oldehove,
Putten, Rijnsburg, Roodeschool, Schildwolde, Ten Boer, Terneuzen, Tilburg, Vrouwenpolder,
Zaltbommel, Zeist - de Bilt, Zuidwolde (dr), NGk/GKv: Sliedrecht, Verbindingskerk Heerde/Epe

kleur

- 3

geintjes

‘Lekker
samen

uithalen’

Samen

We staan in Berkel en Rodenrijs op de stoep van
De Handpalm, een locatie van Sprank. We drukken op
nummer 52. Jacqueline Barendregt komt zelf de deur
opendoen. Wanneer we haar appartement instappen, volgt
Rinus Hogervorst, haar buurman van nummer 50, al snel.
tekst Riejanne Wolswinkel beeld Jaco Klamer

Rinus en Jacqueline zijn allebei 32 jaar en

Hij kijkt regelmatig ook de kerkdienst op zijn

kwamen elkaar voor het eerst tegen in het

ook eens een andere dienst kiezen.

kennen elkaar al sinds hun twaalfde. “We

logeerhuis”, vertelt Jacqueline, die de kartrekker van de twee blijkt. Er verschijnt een

Oh, denneboom

want ze haalden toen al graag kattenkwaad

“Ze kweken daar orchideeën. Ik mag koffie

ondeugende lach op het gezicht van Rinus,

uit samen. Ze noemen voorbeelden: met veel
te veel mensen op de trampoline, gooien met
appels en peren, watergevechten. Gewoon
lekker ondeugend. Rinus illustreert het en

houdt stiekem twee vingers achter het hoofd
van Jacqueline. Waarop zij
vertelt dat ze op 1 april wel
eens een drol van ontbijt-

koek heeft gemaakt en die

vervolgens op iemands bed
legde. Ze lacht van oor tot
oor bij de herinnering.
Vakken vullen bij de
Nu ze bij Sprank wonen,

zetten, de wc’s nakijken, kaartjes op stokjes

doen en die in de potten steken.” Op dinsdag,
donderdag en vrijdag werkt ze al veertien jaar
op een kinderdagverblijf in Bergschenhoek.
Twee dagen bij de baby’s en een dag bij

de peuters en de buiten-

schoolse opvang. “Vandaag
mocht ik de spelletjeskast

schoonmaken, dat vond ik
een leuk klusje.” Toen in

maart de dagbesteding dicht
ging, organiseerde Sprank

zelf activiteiten. “We knutselden dingen voor de wijk en

de kerk,” vertelt Jacqueline.
“Ik redde me wel, maar ik

Samen is het

leven mooier. Dit

hebben ze allebei hun eigen dagbesteding. Bij

werd het wel zat.” Inmiddels is het 42 dagen

Koningskind staat

tjes in. Daarnaast hij werkt bij de Jumbo, waar

leven draait erom. In de zomer knutselt ze al

trekt veel op met

versieringen, de lampjes: Jacqueline is lyrisch,

een zus, broer of

is dolgelukkig met zijn kerstverlichting.

heeft misschien

Sprank. Tegelijk vinden ze elkaar soms ook

Poezenvoer en pakjesboot

In deze rubriek

bijvoorbeeld. Of tijdens de kerkdienst door

Soms is het eten op de groep echt niet lekker,

Rinus’ dagbesteding pakken ze allerlei spullehij vakken vult. Hij vindt het leuk, alleen heeft
hij een hekel aan vloekende collega’s. Rinus’
broer Johan woont ook hier in De Handpalm.

Johan heeft nu helaas buikpijn. Ze leven met
elkaar mee op de verschillende groepen van
een beetje irritant. Als mensen boeren laten,
de dominee heen praten. “Dat is niet netjes.”

kleur

Jacqueline werkt op maandag bij een tuinder.

‘Op de groep
vieren we kerst,
lekker eten en
spelletjes doen’

Jumbo
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eigen laptop, lekker rustig. Dan kan hij soms

voor kerst. Dat houdt ze nauwgezet bij. Haar

daarvoor! De een

kerstkaarten. “Het is een mooie tijd.” De kerst-

een vriend(in),

zet twee keer ‘Oh, denneboom’ in. Ook Rinus

moeder. Een ander
een dier als maatje.

Jacqueline kookt een paar keer week zelf.

vertellen mensen

vindt ze. “Aardappelpuree uit een pakje, dat

samen zijn.

met wie zij vaak

kleur
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ADVERTENTIE
is toch poezenvoer?” Zelf eet ze graag verse

lekker geknutseld.” Loetje was ook een leuke

het elektrische pitje in haar eigen keuken.

lucht en vangt hem weer op. Toch zijn Rinus en

aardappels. Die schilt ze zelf en kookt ze op

“Gas en lucifers enzo, dan mag niet.” Ze eet er
graag rauwkost bij, want dat krijgen ze op de

groep niet vaak. “Dat vinden ze konijnenvoer,

hè buurman,” zegt ze tegen Rinus. Vanavond
eet ze bij iemand uit de kerk. “Ik app als dit

gesprek klaar is en dan loop ik daar zelf heen.”

Rinus eet het liefst nasi. Zijn moeder maakt het
wel eens voor hem, hij kan het zelf opwarmen.
Morgen komt mama hem ophalen. Het is dan
zaterdag 14 november en tijd voor de intocht

van Sinterklaas. Daar kijkt hij naar uit. Zijn favoriete tv-programma? Het Sinterklaasjournaal. Is
er niet een probleem, met de pakjesboot? “Het
komt toch altijd goed”, grinnikt Rinus.

Eigen zwembad bij het vakantiehuis

Wat hun leven samen bindt, is de gezelligheid.
Samen een bakkie doen. Samen geintjes uit-

halen, veel lachen, lekker kleuren. En: samen

verrassing. Rinus gooit de knuffel vrolijk in de

Jacqueline het erover eens dat al die dingen de

Lekker actief. Naar de grotten en naar een pret-

Boek nu je
vakantie voor
2021

naam) niet in een achtbaan durfde. Winnen met

een mooi aanbod

gemiste vakantie niet goed konden maken. Op

vakantie in België doen ze écht andere dingen.

park waar de leiding (Jacqueline noemt zelfs de

Dit Koningskind heeft

Rummikub, varen, railbiken, een dagje naar

voor de vakanties in

Luxemburg. Ze weten het allemaal nog precies.
Die keer dat er een eigen zwembad bij het

huisje was, spant wel de kroon. Hopelijk wacht
het komende jaar geen teleurstelling. “Als het

2021. Natuurlijk blijft
het spannend of de
vakanties kunnen

weer kan, gaan we zeker weten mee!”

doorgaan, maar we

Bekijk de video van
ons bezoek op YouTube.

wel. Daarom is alles

hopen natuurlijk van
er klaar voor en kun je
gaan boeken. Kijk op
www.ditkoningskind.nl/
vakanties en zoek je

naar Verhage voor een lekkere portie friet. Ze

vakantie uit. De snelste

moment dat ze de patat gewoon weer lekker

euro korting!

glimmen bij de gedachte en kijken uit naar het
in het restaurant kunnen opeten. “Nu mag je

Samen
leven bij
Sprank

beslissers krijgen 50

er niet zitten. Zodra het kan, gaan we dat weer

doen, hoor buurman!” Al vijf keer zijn ze samen
op vakantie geweest met Dit Koningskind. Ze

Jouw leven is van betekenis!

bij mensen thuis. Voel je je thuis in

naar België. Het was een grote teleurstelling

Dat geloven we bij Sprank. Bij Sprank

een christelijke omgeving en zoek

door kon gaan. Rinus veert op. “Ik heb Lidia

werken christenen met hart en zorg

je de begeleiding die Sprank biedt?

voor mensen met een verstandelijke

Bekijk op onze site stichtingsprank.nl

beperking. In 17 gemeenten in Nederland

op welke locaties nog plek is. Of in

bieden we zorg en begeleiding in

welke gemeenten we ambulante

woningen, dagbestedinglocaties en

begeleiding bieden.

vinden dezelfde dingen leuk. Meestal gaan ze
voor Rinus en Jacqueline dat het dit jaar niet
gezien! Bij de zomertour. Lidia van het vakan-

tiejournaal! Dat heb ik iedere keer gekeken.” De
zomertour was heel leuk. Jacqueline: “Lekker
met een gebakje erbij, mmm! En we hebben

Meer info: www.stichtingsprank.nl • info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00

Sprank_AdvertentieKleur_V0_1.indd 1

6 -

kleur

14-02-2020 10:38

De brus van
Sabine en Monique

kind,

‘Zij is nog een
ik ben al een
puber’

S

abine heeft het niveau
van een kind van zeven, terwijl ze al veertien jaar is en dus de
oudere zus is. Monique vindt het soms wel jammer dat
Sabine zo anders is. Zeker omdat
Sabines beperking veel effect heeft
op Moniques leven. “Ik mis het bijvoorbeeld om gezellig samen met
haar huiswerk te maken of de klusjes te verdelen. Sabine maakt wel
het konijnenhok schoon. Dat vindt
ze leuk, want ze is graag buiten.
Maar ik doe het meeste in huis. De
vaatwasser uitruimen, tafel dekken,
stofzuigen, mijn kamer opruimen.
Het zijn allemaal dingen die Sabine niet kan.”
Tekening
De band die ze met haar zus heeft,
wisselt nogal. Ze houden veel van
elkaar, dat is zeker. “Sabine heeft
hele lieve kanten”, vertelt Monique.
Ze laat trots een ingelijste tekening
van Sabine zien. “Sabine is gek
op dieren en heeft een olifant voor
mij getekend. Daarboven heeft ze
geschreven: ‘Dankjewel voor al je
zorg.’ En laatst zei ze tegen me:
‘Je bent mijn allerliefste zusje en ik
wil je nooit kwijt.’ Als Sabine in een
vrolijke stemming is, doen we best
veel met z’n tweeën en hebben we
het heel leuk. We zitten niet op dezelfde school in Hardenberg, maar
vaak zijn we wel gelijk uit. Dan fietsen we samen naar huis en doen
we een spelletje, kijken een filmpje
of gaan we tekenen.”

Sabine en Monique Bollemaat zijn bijna even oud, maar de
verschillen zijn groot. Sabine (14) heeft ADHD en autisme. Ze is
vrolijk, maar kan ook humeurig zijn. Naarmate de zussen ouder
worden, merkt Monique (13) steeds meer de verschillen tussen
hen op. Haar zus speelt het liefst schooltje of is poppenmoeder,
terwijl Monique zelf graag afspreekt met haar vriendinnen.
TEKST MARIËTTE WOUDENBERG BEELD SJAAK LEENE
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kan ze ook heel chagrijnig, boos of
verdrietig zijn. Ik probeer haar dan
te troosten of laat haar juist met
rust. Heel soms krijgt ze een erge
driftbui en reageert zich af op mij.
Ik ben wel bang dat ze me op zo’n
moment pijn doet. Ze kan hard
schoppen en slaan.”
Veel praten
Monique durft open en eerlijk te
vertellen hoe het voor haar is om te
leven met een zusje dat ADHD en
autisme heeft. “Ik kan gelukkig met
veel mensen praten over hoe het bij
ons thuis is. Dat vind ik belangrijk.
Ik vertel dingen aan mijn mentor op
school, aan mensen in de kerk en
vooral aan mijn vriendinnen. Mijn
vriendinnen snappen veel, hoewel
niemand in dezelfde situatie zit als
ik. Soms zijn we bijvoorbeeld in de
stad en moet ik eerder weg omdat
Sabine niet te lang alleen thuis mag
zijn. Dat is niet leuk. Zij is nog een
kind, ik ben al een puber.”
Zorgboerderij
Ze vindt het daarom fijn dat Sabine
om de week op zaterdag naar de
zorgboerderij gaat en daar een keer
per maand een heel weekend logeert. “Voor Sabine is het geweldig

daar. Er zijn koeien, paarden en andere dieren. Voor ons is het lekker
relaxt. Op zulke dagen is het rustig in huis en kunnen we tenminste
een keer uitslapen. We horen geen
geschreeuw. Ik vind het fijn dat
papa en mama dan echt tijd voor
mij maken. Als Sabine erbij is, gaat
veel aandacht naar haar toe. Dat
snap ik, maar toch is het leuk om
even met z’n drieën te zijn.”

‘Ik mis het om
gezellig samen
huiswerk te maken’
Werken in de zorg
Het vormt haar, opgroeien met een
zusje met een beperking. Zo weet
Monique nu al dat ze later in de
zorg wil gaan werken. “Dat komt
door wat ik meemaak met Sabine,
maar ook door mijn opa. Hij was
dementerende en had maagkanker. Vorig jaar is hij helaas overleden. Ik hield heel veel van hem.
Ik vind oude mensen zo lief en wil
graag werken met ouderen met dementie. Dat lijkt me echt mooi.”

Monique (rechts) wil later graag in de
zorg werken, door wat zij meemaakt
met haar zus Sabine (links).

Boos of verdrietig
Maar soms vindt Monique het ook
lastig om met haar zusje om te
gaan. “Als ze erg druk is en door
het huis stuitert, vind ik het vermoeiend. En als we op vakantie
gaan, word ik soms doodmoe van
haar. Dan zijn we er nog maar net
of ze springt gelijk op en wil dingen
doen. Naar het zwembad, spelen.
Als ze slecht heeft geslapen of als
er iets naars is gebeurd op school,

kleur
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Varia

Puzzelen met
Veel puzzelplezier!

Vul iedere regel in volgens de
sommige antwoorden heb je deze
Kleur nodig! Klaar? Dan lees je

2
3

4

9

2

9

in de grijze balk een kerstwens.
Doe mee en maak kans op dit boek:

6

5

WIN!
Het meisje
dat twee
keer werd
geboren
Auteur: Hanneke Aerts

Wanneer Hanneke en haar man tijdens
de twintigwekenecho te horen krijgen
dat er ‘iets heel erg mis’ is met hun
ongeboren kindje, zakt de grond onder
hun voeten weg. De baby blijkt een
open ruggetje te hebben. Als hun de
mogelijkheid wordt voorgelegd het
kindje nog tijdens de zwangerschap
in de baarmoeder te laten opereren,
komen ze voor een onmogelijke beslissing te staan.
Ze worstelen met vragen als: hoe moet
het verder als ons kindje zwaar gehandicapt blijkt te zijn? Wegen de grote
risico’s van de operatie wel op tegen
de voordelen? En is ons geloof sterk
genoeg om hier doorheen te komen? In
Het meisje dat twee keer werd geboren
doet moeder Hanneke haar eerlijke
verhaal over deze moeilijke zwangerschap en wat het met haar gezin en
haar relatie met God deed.
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en scheefgroei
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gegeven omschrijving. Voor

Schaterlachen
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1. Oudhollandse versnapering.
2. Op Jacquelines werk kweken ze …
3. Ons leven op aarde is niet …
4. Ik kan gelukkig met veel mensen
praten over hoe het bij ons … is.
5. Dankzij de Wzd kijken we nu met
ouders en … naar wat wél kan.
6. Boek nu je vakantie. De snelste …
krijgen 50 euro korting!
7. Sabine maakt wel het … schoon.
8. Welke profeet voorzegt dat een
‘Kind ons is geboren’ en noemt
hem ‘Vredevorst’?
9. Moeder Hanneke doet haar eerlijke
verhaal over deze moeilijke …
10. Wat hun leven samen bindt, is de
…
11. Dat is juist wat Timon nodig heeft:
tastbare …

9

12. Je verjaardag kun je niet gewoon
…, de dagbesteding zit dicht, veel
activiteiten liggen stil.
13. Deze engel vertelde Maria dat ze
zwanger zou worden.
14. Op 21 januari geeft Rianne van
Dijken een …

Meedoen?
Stuur de oplossing voor 9 januari 2021
naar: info@ditkoningskind.nl of naar
Dit Koningskind, Postbus 85275, 3508 AG
Utrecht. Vergeet niet je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.
De oplossing van de septemberpuzzel
was ‘Samen kom je verder’. De winnaars
zijn: Claudia de Waard en Jeannet
Rozemuller. Veel plezier met jullie prijs!

Je moet er niet aan denken om
niet te kunnen praten, niet zelf te
kunnen eten en drinken, zitten,
staan of lopen. Toch? Altijd
afhankelijk zijn van de ander.
Timon (10) is ondanks deze
grote beperkingen een tevreden
jongen. Een heel blije jongen zelfs.
Gelukkig kent hij vooral ups, maar
ook hij heeft zijn downs. Net als
ieder ander.
Je kunt denken: Timon weet niet
beter. Toch ziet hij heel goed
hoe andere kinderen spelen en
contact maken. Welk kind wil
niet communiceren en zelf op
ontdekkingstocht? Voor hem is dat
allemaal niet vanzelfsprekend. Los
van alle lichamelijke beperkingen,
begrijpt hij ongeveer evenveel als
een dreumes. Hij is blij met elk
momentje van aandacht. Hij heeft
zich erin getraind om reacties uit
te lokken bij anderen. Soms vrij
schaamteloos, bijvoorbeeld in een
wachtkamer. Hij zoekt oogcontact
en blijft kijken. Als het lukt, geeft
hij zijn mooiste glimlach.
Hij kan schateren van plezier.
Hoe gekker mensen doen
– springen, zwaaien,
rennen – hoe leuker. Nog
beter is het als iemand
rondjes met hem scheurt
in zijn rolstoel. Met een
grote broer, twee jongere
broertjes en zusje is het
zelden stil in huis.
Timon geniet van
de levendigheid.
En wij genieten
van zijn
enthousiasme.
Wat er ook
gebeurt, Timon

doet geen vlieg kwaad. Hij zal
geen verkeerde keuzes maken
ten koste van anderen, omdat hij
dat simpelweg niet kan. Hoewel,
waar hoort leedvermaak bij? Dat
is favoriet. Als mensen struikelen
of schrikken merkt Timon het
direct. Ook al is het niet grappig,
hij vindt van wel. Tegelijkertijd
kent hij pure paniek. Bijvoorbeeld
als Sinterklaas, de paashaas of
een CliniClown in beeld komt.
We houden daar rekening mee,
maar dagen hem ook uit om zijn
grenzen te verleggen.
Wij kennen als ouders ook
ups & downs. Timon is lange
tijd vooral een heel grote baby
geweest. De eerste jaren waren
in veel opzichten het fijnst.
Hoewel communiceren nu veel
beter gaat, met dank aan een
oogbesturingscomputer, mis
ik de spontane momenten van
verzorgen en knuffelen. Gewoon
je kind kunnen vasthouden en
omhelzen. Dat is juist wat Timon
nodig heeft: tastbare
liefde. Inmiddels
heeft hij echter het
lichaam van een
tienjarige. Even
op schoot
nemen gaat
niet meer zo
gemakkelijk.
Zijn voeding

Column
gaat via een maagsonde,
waardoor zijn huid soms tot
bloedens toe geïrriteerd is. Maar
Timon geeft geen kik. Zit zijn teen
niet goed in zijn schoen, dan huilt
hij pas als het al een hele tijd pijn
doet. Zijn pijngrens is hoog. Dat
is fijn, maar maakt me tegelijk
verdrietig. Hoeveel pijn heeft hij
in zijn leven gehad zonder dat
wij ons daarvan bewust waren?
Teveel, vrees ik.
De verzorging wordt fysiek
intensiever. Het ergste is dat
Timons groei in feite scheefgroei
is. Zijn handen groeien scheef.
Zijn kuitspier verkort en daardoor
groeien zijn voeten scheef. Met
gipsredressie wordt de spier weer
opgerekt en kan hij in ieder geval
weer zijn schoenen aan, maar je
staat erbij en kijkt ernaar en… het
probleem begint weer van voor af
aan. Zijn tanden groeien scheef.
Hij ziet er nog steeds prachtig
uit, maar we zijn niet naïef. Voor
de buitenwereld wordt hij minder
knap en voor onbekenden minder
aantrekkelijk om contact mee te
maken. Zijn rug begint scheef
te groeien, net als zijn heupen,
waardoor hij waarschijnlijk een
operatie nodig heeft. Het maakt
me verdrietig dat onze jongen
zo perfect was, ondanks zijn
handicap, maar dat er steeds
meer kunstgrepen en ingrepen
nodig zijn. Hij wordt steeds
gehandicapter.

Het leven van Timon en ons leven
met Timon is vol ups & downs. En
dat zal zo blijven. Ons leven op
aarde is niet perfect. Ooit zal alles
goed zijn met hem. Tot die tijd
genieten we van zijn vrolijkheid en
proberen we hem zoveel mogelijk
comfort en plezier te geven.

Agnita van Veldhuizen (37) is getrouwd en
moeder van vijf kinderen. Timon, haar tweede
zoon, is door een aangeboren hersenafwijking
ernstig meervoudig gehandicapt.

kleur
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Expert aan het woord

Leer op een
luchtige
manier
grenzen

beperkte kind daarom op een luchtige, normale
manier grenzen. Gericht op zuinig en trots zijn op
het eigen lijf. Bijvoorbeeld: “Je bent mooi gemaakt
en daar mag niemand zomaar aankomen. Je mag
dus ook niet zomaar aan iemand anders zitten.”
Daarmee kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je
volwassen zoon naar de borsten van begeleiders
grijpt, omdat hij nieuwsgierig is hoe die voelen.”

Seksualiteit is een kwetsbaar punt
in de zorg voor je verstandelijk
beperkte kind. Rianne van Dijken,
arts verstandelijk gehandicapten en
seksuoloog, deelt haar inzichten.
Hoe kunnen we omgaan met het
onderwerp seksualiteit?
“Ik merk dat het onderwerp vaak spanning en
ook weerstand oproept bij ouders. Niet alleen in
de christelijke, maar ook in de reguliere gehandicaptenzorg stond eerder in de zorgplannen bij het
onderwerp seksualiteit: niet van
toepassing. Alsof het niet bestaat.
Dat is een groot misverstand. We
zijn geneigd het over seksualiteit
vanuit ons eigen referentiekader
te hebben. We denken direct aan
volwassen seks tussen man en
vrouw, binnen het huwelijk. Maar
seksualiteit is veel meer dan dat.
De seksuele ontwikkeling begint al
bij de geboorte.”

sieke seksuele ontwikkeling. Je zult merken dat
het eerste stagneert, maar het tweede niet. Een
verstandelijk beperkt tienermeisje gaat bijvoorbeeld gewoon menstrueren, maar wat ze daarvan
weet of begrijpt stopt. Of je 35-jarige zoon kruipt
tegen je aan en zegt dat hij met mama wil trouwen
– zoals een kleuter – en tegelijkertijd een erectie krijgt. Dat kan heel
ongemakkelijk zijn.”

‘Kijk goed
wat past bij
jouw kind’

Wat bedoel je met seksuele ontwikkeling?
“De ontwikkeling van een persoon als man of
als vrouw. Dat omvat zelfbeeld, identiteit en hoe
je omgaat met je eigen lichaam en dat van een
ander. Die ontwikkeling begint in de babytijd. Als
je knuffelt, of wanneer je dochtertje verbaasd is
over het piemeltje van haar broertje. Daar begint
de seksuele opvoeding al en dat moet je je verstandelijk beperkte kind niet onthouden. Praat er
dus al jong over. Dan wordt het normaler.”
Wat maakt die ontwikkeling anders bij
een verstandelijk beperkt kind?
“Er is een verschil tussen de emotionele en fy-
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Wat is je belangrijkste tip
voor seksuele voorlichting?
“De sleutel is dat je niet door je
eigen bril kijkt, maar in de seksuele voorlichting denkt vanuit het
niveau van je kind. Bij sommige
kinderen met een verstandelijke beperking hoef je
het nooit over geslachtsgemeenschap te hebben
en is het genoeg om het puur over de verschillen tussen jongens en meisjes te hebben. Soms
kunnen prentenboeken helpen, maar dat kan ook
weer te kinderachtig zijn. Kijk goed wat past bij
jouw kind.”
Hoe leren we een verstandelijk
beperkt kind grenzen?
“Straal uit dat seksualiteit een prachtig cadeau is
van God. Daarmee voorkom je dat het een negatieve lading krijgt. Want als een kind altijd heeft gehoord dat het niet mag, kunnen enorme spanningen ontstaan. Dan kan het gebeuren dat kinderen
stiekem dingen gaan doen. Leer je verstandelijk

WEBINAR

Kan een kind met een beperking
een relatie krijgen?
“Ja, dat kan. Je moet erop alert zijn dat het een
gelijkwaardige relatie is en het sociaal-emotioneel
past. Een voorbeeld: iemand is sociaal-emotioneel 4 jaar, maar cognitief een 10-jarige. Die kan
een grote behoefte hebben aan relaties en trouwen – ofwel: vadertje en moedertje spelen. Dan
moet je iemand vinden die op hetzelfde niveau zit.
Ik noem dat ook wel de ‘zandbakverkeringen’, die
zijn gebaseerd op samen leuke dingen doen. En
ja, er kan ook sprake zijn van seks, dat ontstaat
vanuit nieuwsgierigheid. Zoals het doktertje spelen bij jonge kinderen. Dat kan gelijkwaardig en

met veel plezier gebeuren. Het is heel normaal,
maar niet te vergelijken met een volwassen seksuele relatie en er is steun bij nodig.”
Hoe zit dat dan met trouwen?
“Als christenen willen we dat geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk plaatsvindt. Ik denk persoonlijk: als twee personen sociaal-emotioneel gelijkwaardig zijn en het fijn hebben samen, waarom
niet? Trouwen zou kunnen, passend bij het niveau. Bijvoorbeeld niet wettelijk maar wel voor de
kerk. Met een mooie jurk en een feest. Het stel kan
samen in de instelling wonen, met kamers naast
elkaar. Natuurlijk kan dat ook verdriet geven, als er
een kinderwens is die nooit vervuld kan worden.
Het is een ingewikkeld spanningsveld. Mensen
met een verstandelijke beperking kunnen nooit
sociaal-emotioneel op dezelfde manier een relatie
aangaan als wij. Daarom moeten we ervoor waken dat we die lat voor hen niet zo hoog te leggen.
Want dan ontkennen we hun beperking en daarmee doen we ze tekort.”

‘Je bent
mooi
gemaakt,
daar mag
niemand
zomaar
aankomen’

SEKSUELE

OPVOEDING

Op 21 januari van

20.00-21.30 uur geeft

Rianne van Dijken een
webinar over seksuele
opvoeding van kinde-

ren met een beperking

Jij mag er zijn!

of (ontwikkelings)

stoornis. Zij is eige-

naar van Mooi Mijn Lijf
en werkt onder meer

Wij geloven dat God een
bedoeling heeft met ieder leven.
Daarmee verdient iedereen liefde,
zorg, aandacht en bescherming.

voor Sprank. Je krijgt

in dit webinar handvat-

Stap uiterlijk 31 december over naar
Pro Life. U krijgt 5% korting op uw
basisverzekering en 8% korting op uw
aanvullende (tandarts)verzekering.

ten voor de seksuele

voorlichting, passend
bij het niveau van je

kind. Er is ruimte om

thema’s te bespreken

Meer informatie of direct overstappen:
prolifecollectief.nl/ditkoningskind

zoals relatievorming,

kinderwens en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meld je aan via:

ditkoningskind.nl/
agenda.

55849-1911_Dit Koningskind_210x148.indd 1
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Uit de praktijk

Pastoraal

Jericho

Wet zorg en dwang
in 3 dilemma’s

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op zorg waar zij het
zelf mee eens zijn. Dat is de essentie van de Wet zorg en dwang. Gerike Nagel
is beleidsmedewerker bij de Rozelaar, een organisatie in regio Barneveld die
wonen en dagbesteding verzorgt voor 200 mensen met een verstandelijke
beperking. Zij deelt een aantal cases uit de praktijk met ons.
TEKST REDACTIE

D

e Wet zorg en dwang (Wzd) draait
om de juiste balans tussen vrijheid
en veiligheid, legt Gerike uit. “Vaak
doen we dingen op een manier
waarvan wij denken dat die goed
is voor de verstandelijk beperkte persoon. Zonder te bedenken: wat wil hij of zij zelf eigenlijk?
De wet vraagt ons daar bewust van te zijn, kritisch te kijken en te durven experimenteren. Dat
vergt geduld en is soms spannend. Maar we zien
prachtige dingen ontstaan.”
Case 1: Aan tafel eten – of niet?
Op de dagbestedingsgroep eet iedereen aan tafel, dat is de regel. Eén dame probeert altijd haar
rolstoel van tafel weg te duwen, die daarom op de
rem staat. Ze is echter vaak onrustig en eet slecht.
Door de Wzd gaan zorgmedewerkers experimenteren en halen de rem eraf. De bewoner rolt een
eindje naar achteren en gaat daar lekker eten. Wat
blijkt? Het zonlicht spiegelt via het tafelblad precies in haar gezicht. De les: met gedrag – onrust
of weerstand – wil een persoon altijd iets zeggen.
Met meer autonomie en vrijheid ontstaat ineens
rust in plaats van onrust.

Case 2: Koelkast op slot – of niet?
In een woongroep is iemand met het Prader-Willi
syndroom altijd op zoek naar iets om te eten. Voor
zijn gezondheid zitten de voorraad- en koelkasten
op slot. Daardoor heeft geen van de groepsgenoten de vrijheid om zelf eten te pakken of koffie te
zetten voor bezoek. Dankzij de Wzd kijken we nu
samen met ouders en cliënten naar wat wél kan:
ieder een eigen sleutel of voorraad in het eigen
appartement? Het is spannend voor begeleiders,
want er kan natuurlijk ook iets misgaan. Precies de
afweging tussen vrijheid en veiligheid.

Case 3: Voeten op de plankjes – of niet?
Iemand in een rolstoel heeft aangepaste schoenen. De ouders willen dat hij met de voeten op
de plankjes zit, omdat anders de neuzen van zijn
dure aangepaste schoenen snel slijten. Nu begeleiders door de Wzd-bril kijken, valt op dat hij niet
kan trippelen en zo niet kan komen waar hij zelf
wil. Hierover gaan zij met ouders in gesprek. Dat
is lastig, maar vaak weten begeleiders en ouders
elkaar wel te vinden: persoonlijke vrijheid en meer
plezier staan bovenaan.

Wilsbekwaamheid
Of u of uw kind iets
bepaalt, hangt af van
of uw kind ter zake
(in deze situatie)
wilsbekwaam is. Kan
uw kind de gevolgen overzien en zelf
de keuze maken?
Wanneer uw kind
zich verzet, is er altijd
sprake van onvrijwil-

A

fgelopen oktober leek het
erop dat we weer een aangepaste dienst konden hebben.
De maatregelen waren versoepeld.
We regelden met de commissie dat
de bewoners van Sprank allemaal
hun eigen plek op 1,5 meter konden
krijgen. We hadden gekozen om het
over Jericho te hebben en er werden
tekeningen en kleurplaten gemaakt.
We hadden mooie liederen uitgezocht.

Maar … toen ging het mis. Het aantal
besmettingen steeg. De beperkingen
namen toe. Een aantal gemeenteleden met beperking kon wel aanwezig
zijn, maar voor de bewoners van
Sprank was dat niet verantwoord. Wat
een teleurstelling! Terwijl er al zoveel
teleurstellingen zijn. Je verjaardag kun
je niet gewoon vieren, de dagbesteding zit dicht, veel activiteiten liggen
stil. Naar de kerk kon nu ook weer
niet. Soms komen de muren op je af

Zo leerden ze wel geduld te hebben,
te wachten en ook te verwachten. Ze
leerden te zien dat alleen God hen kon
helpen bij zulke hoge muren. En toch:
God liet hen niet zomaar liet wachten,
want voor God is geen muur te hoog
of te sterk, zelfs de muren van Jericho
niet. Hij liet die muren omvallen.

Ds. Dick Dreschler

kijken was, ging het daar ook over.
Het volk dat al zoveel omwegen had
moeten maken, zo lang had moeten
wachten, leek eindelijk het land binnen te kunnen gaan. Maar toen stonden de muren van Jericho voor hen.
De sleutelstad. Terwijl ze misschien
graag die stad wilden bestormen,
moesten ze geduld hebben. Een dag
erom heen lopen, nog een dag erom
heen lopen, in alle stilte, en toen nog
een dag. Zeven dagen lang!

Dick Dreschler is predikant van
de GKv Heemse en ook van de

leden die daar wonen bij Stichting
Sprank. Hij is getrouwd met Petra
en vader van vijf kinderen.

dit onderwerp kunt u
altijd stellen aan een
van onze consulenten. Ook hebt u recht
op een cliëntvertrouwenspersoon die
kan ondersteunen bij
onvrede en onbevooroordeeld kan

Hulp en advies?
Een van onze consulenten helpt u graag:

Agenda

		

Online bijeenkomsten
20 januari
SEKSUELE OPVOEDING
(BASISSCHOOL LEEFTIJD)
Met Rianne van Dijken
10 maart
SEKSUELEOPVOEDING
Met Rianne van Dijken
24 maart
SEKSUELE OPVOEDING
Met Rianne van Dijken

Joke Leene

Bonna van der Wijngaard

Ad Waardenburg

Anita Kamminga

06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

06 - 134 943 77
a.waardenburg@ditkoningskind.nl

06 - 139 092 31
a.kamminga@ditkoningskind.nl
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Uiteindelijk werd het toch een mooie
dienst. In de groepen, thuis en in
de kerk wisten we ons met elkaar
verbonden. Hebben we gebeden en
zongen we: ‘Jezus is Heer, redder en
Heer, overwinnaar zal Hij zijn, over
zonde, dood en pijn.’ Ook al moeten
we geduld hebben en zijn er teleurstellingen. Net zoals de muren van
Jericho uiteindelijk omvielen, geeft
het hoop dat we in Jezus uiteindelijk
overwinnaars zijn!

lige zorg. Vragen over

meedenken.
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of loop je tegen muren op, zeker als je
te maken hebt met een beperking.
In de dienst, die wel digitaal te be-

Fysieke bijeenkomsten
18 januari
WORKSHOP PARTNERS
Met Christien Westerhuis

6 maart Zwolle
ONTMOETINGSDAG
Vrouwen met autisme

3 februari
KIND MET EEN
VERSTANDELIJKE
BEPERKING EN
GELOOFSOPVOEDING
Met José Korsaan

6 maart Zwijndrecht
ONTMOETINGSDAG
Vrouwen met autisme
12 maart Amersfoort
THEMABIJEENKOMST
Geloof en autisme

Kijk voor actuele informatie en meer activiteiten
in de agenda op ditkoningskind.nl.
Mist u een activiteit? Laat het ons weten.

20 maart Locatie volgt
ONTMOETINGSDAG
Voor partners van een
man met autisme
27 maart Locatie volgt
PLATFORM AUTISME
3 april Zwolle
ONTMOETINGSDAG
Voor partners van een
man met autisme
17 april Groningen
ONTMOETINGSDAG
Vrouwen met autisme
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Speciaal voor onze leden:
Eenmalig digitaal concert van de band LEV
20 december 2020

Kerst vieren we met elkaar!
Wil je meer inspiratie en samen toeleven naar kerst?
Volg ons dan op:

www.ditkoningskind.nl/kerst

We wensen je fijne feestdagen
en een gezegend nieuw jaar!

