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Geef hem maar een weekje aan mij, dan is het wel over

 “Soms dacht ik, was het maar 
z ichtbaar, had je maar het 
 downsyndroom”

Accepteren dat je kind anders is, is en blijft moeilijk. De ouders van Stefan, een gehandicapte jongen, had-
den iets heel anders voor ogen toen zij eindelijk hun kind kregen. Stefan is volgens hen voorbestemd om bij 
hen op te groeien. Maar ondanks dat, gaat de moeder vaak nog ‘s avonds naar bed met de hoop dat Stefan 
de volgende ochtend als een gewone jongen wakker wordt. En dit ondanks het feit dat Stefan gelukkig is met 
zichzelf en gelukkig is in zijn eigen wereldje. Zijn ouders hebben veel geleerd van de onbevangenheid waar-
mee hij in het leven staat.

Onze maatschappij kijkt meestal eerst naar 

wat kinderen doen of kunnen. In het onder-

wijs zullen leraren heel goed moeten kunnen 

onderscheiden hoe ouders in hun opvoeding 

met deze kinderen omgaan om daar vervol-

gens op adequate wijze te kunnen inspelen. 

Er is in het onderwijs nogal een verschil in het 

benaderen van een ‘rugzakleerling’ in een 

rolstoel en een nog niet gediagnosticeerde 

pdd-nos leerling met gedragsproblemen. Dit 

geldt dus evengoed voor de wijze waarop 

er door de school en de leerkracht met de 

ouders gecommuniceerd wordt over het kind. 

Daarnaast mag niet vergeten worden dat in 

veel gevallen de school een aanzet geeft tot 

onderkenning van een verborgen handicap 

vanuit observaties in de klas. In die zin staat 

de school aan de basis van het acceptatiepro-

ces en mag men de rol van de leerkracht in 

het proces dan ook niet onderschatten.

Accepteren dat kind anders is 
De moeder van Ella vindt haar dochter het 

mooiste en liefste meisje van de wereld. 

“Maar ik heb wel eens gedacht”, zucht ze, 

“was het maar zichtbaar, had je maar het 

Downsyndroom. Het is zo pijnlijk om haar te 

zien stoeien met een situatie waar ze niet 

mee om kan gaan.” Dit is zomaar een quote 

uit de uitzending van KRO Kruispunt van 19 

april jl., maar zo herkenbaar voor ouders van 

een gehandicapt kind en vooral voor ouders 

van een kind met een onzichtbare handicap 

als een verstandelijke beperking of autisme. 

Het accepteren dat hun kind anders is en dus 

alles wat er met het kind, het gezin en de 

omgeving en vooral de ouder zelf te maken 

heeft, anders is en blijft. Dit vraagt van veel 

ouders het uiterste en van de omgeving 

vooral begrip. Autisme is, hoewel vaak niet 

direct zichtbaar, een ernstige, levenslange 

handicap, die hele families isoleert van hun 

sociale omgeving. Wat te doen als je kind 

weer een paniekaanval heeft en daardoor 

ongepast gedrag vertoont in een winkel of 

op een verjaardag? Hoe dik is je huid als je 

schoonouders zeggen: “Geef hem maar een 

weekje aan mij, dan is het wel over”. 

Wie of wat
Ouders van gezonde kinderen interpreteren 

wat ze zien en horen van hun kind in het 

licht van eigen ervaringen en van andere 

ouders met gezonde kinderen. Ouders van 

gehandicapte kinderen missen dit ‘normale’ 

referentiekader. Zij proberen hun kind te 

begrijpen in het licht van de handicap waar 

ze begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk van wil-

len weten en gaan daarnaar op zoek. En dus 

wordt de rol van de artsen belangrijker. Deze 

deskundigen hanteren echter een weten-

schappelijk referentiekader en leggen aan 

de hand van dat denkkader uit wat het kind 

heeft, de diagnose met alle consequenties. Zij 

leggen niet uit wie het kind is, dat kunnen ze 

ook niet. Het wat kan zo voor het wie komen 

te staan, de afwijking voor de betekenisge-

ving, de handicap voor de persoon. Wie en 

wat zijn verweven, persoon en handicap zijn 

niet te scheiden. Deze kinderen hebben geen 

handicap maar zijn gehandicapt, in hun hele 

bestaan. Autisme is een bestaanswijze. Het is 

alles doordringend, het kleurt elke waarne-

ming, ervaring en ontmoeting. Het is onmoge-

lijk het autisme te scheiden van de persoon. 

‘Mensen met een handicap zijn mensen met 

mogelijkheden’, aldus veel patiëntenvereni-

gingen en overheidsinstellingen. De vraag is 

of deze uitspraak recht doet aan de situatie. 

Een dergelijke handicap is niet iets externs, 

het is geen aanhangsel van een verder nor-

maal persoon.

Tegenstrijdige gevoelens
Veel moeders voelen zich direct moeder van 

hun pasgeboren kind maar even zoveel moe-

ders gaan dit pas later ervaren. Het kind is nog 

vreemd; een relatie moet op gang worden 

gebracht. Allerlei tegenstrijdige gevoelens 

spelen een rol, zeker als niet alles op rolletjes 

loopt. De borstvoeding lukt niet, het kind huilt 

alsmaar of het groeit niet goed. Dit proces is 
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nog ingewikkelder als na de geboorte het kind 

afwijkingen blijkt te hebben. ‘Is dit mijn kind’, 

vraagt een moeder van een hazenlipbaby zich 

af? De kans dat er in de moeder-kind relatie 

iets mis gaat, is groter als het kind gehandi-

capt ter wereld komt. Het wat het kind heeft 

kan gemakkelijk het zicht op wie mijn kind 

is, belemmeren. Het jaren durende accepta-

tieproces kan uitmonden in de neiging het 

vreemde te ontkennen: ‘We behandelen het 

als een normaal kind’. Onzichtbaar blijft dan 

dat de driftbui een gevolg is van de handicap 

of het geestelijk onvermogen. Anderzijds kun-

nen ouders alle abnormale uitingen van hun 

kind duiden als een gevolg van de handicap. 

Verborgen blijft het eigen karakter van het 

kind. Dit dilemma van het wie of wat, heeft 

vele valkuilen. 

Lang proces van acceptatie
Het is niet dit  ‘mongooltje’ dat lief is maar dit 

kind is lief omdat alle ‘mongooltjes’ lief zijn. 

De eigenheid van het kind verdwijnt achter 

de geromantiseerde handicap: ‘Ouders van 

gezonde kinderen zouden niet weten wat ze 

missen’, en deels is dat ook zo. Ouders van 

gehandicapte kinderen kennen het dilemma 

van het wie of het wat en pendelen in hun 

gevoelens en gedachten regelmatig van de 

ene kant naar de andere. In een lang proces 

van acceptatie groeien ze uiteindelijk vaak 

boven het dilemma uit: het wie en het wat 

raken steeds meer verweven en het kind 

en de handicap onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Veel ouders van een kind met 

een handicap merken dat ze extra gevoelig 

zijn voor wat anderen over hun kind zeggen. 

Als mensen proberen te troosten, kan dat 

helemaal verkeerd vallen. Vooral als ze met-

een veel ergere en zwaardere gevallen gaan 

opsommen. Voor ouders lijkt dat alsof ze hun 

problemen wegpraten. Maar als de omgeving 

de problemen van de ouders erkennen, is het 

ook niet altijd goed. Het gevoel van de ouders 

komt in opstand als mensen hun kind zien als 

anders, moeilijk en gehandicapt.

Twijfel aan de competentie
Begeleiding van ouders van kinderen met een 

psychiatrische stoornis of een verstandelijke 

beperking onderscheidt zich van andere vor-

men van ouderbegeleiding. Het hebben van 

een kind met een dergelijke handicap heeft 

enorme implicaties voor ouders en de gehele 

gezinssituatie. De opvoeding is ingewikkeld, 

verloopt anders en vraagt specifieke accen-

ten. Twijfels aan de competentie als ouder 

of als persoon nemen aanvankelijk vaak de 

boventoon in het acceptatieproces. Bevesti-

ging naar de ouders van de omgeving dat ze 

acceptabele personen zijn kan hierbij helpen, 

net als het contact met ouders in vergelijkbare 

situaties. Onmacht, wanhoop en schaamte zijn 

gevoelens die een plaats moeten krijgen bij 

Mensen met een handicap zijn  
mensen met mogelijkheden

gewoon te vragen. Ouders moeten serieus 

genomen worden wanneer ze praten over de 

problemen van hun kind en over hun zorgen 

voor de toekomst.

Alsof de handicap wel meevalt
Diverse onderzoeken onder leerkrachten en 

andere professionals hebben uitgewezen 

dat organische, lichamelijke handicaps veel 

meer geaccepteerd zijn dan verstandelijke en 

psychosociale beperkingen. De manier hoe 

professionals vervolgens naar de ouders  kijken 

hoe zij met hun kind omgaan is mogelijk 

eveneens niet in balans. Ouders vinden het 

verklaarbare beperking eenvoudiger te plaat-

sen en te accepteren dan de zogenaamde 

verborgen handicaps. 

Oftewel: “Was het maar een Downtje dan 

hoefde ik het niet altijd zo uit te leggen”. 

Drs. Machiel van de Laar
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de ouders voordat ze optimaal hun kind kun-

nen opvoeden en stimuleren. Naast emotio-

nele ondersteuning vraagt het ook specifieke 

praktische en pedagogische advisering. Het 

gaat erom dat de professional zich probeert 

voor te stellen hoe het leven er voor het gezin 

uit kan zien. Bovendien beleven ook gezinnen 

met een kind met een handicap vreugde, ple-

zier en geluk. Ouders vinden het prettig als de 

professional dat ook ziet. Het is aan te raden 

ook eens naar broertjes en zusjes te vragen of 

naar leuke plannen. Open en eerlijk zijn over 

eigen gevoelens als men met de ouders praat 

en wanneer het niet duidelijk is wat men kan 

betekenen voor het kind en de ouders, het 

vaak erg vervelend als de omgeving net doet 

alsof de handicap wel meevalt. Bijvoorbeeld 

door net te doen of het kind geen probleem 

heeft: ‘Maak je geen zorgen, er is niets aan 

de hand’. Of net te doen of het probleem 

niet zoveel voorstelt: ‘Hij zal er wel overheen 

groeien’ of menen dat het probleem zomaar 

op te lossen is: ‘Ach, dokters kunnen tegen-

woordig zo veel’. De omgeving, de familie, de 

buurt en niet in de laatste plaats de school, 

moet in het proces van acceptatie een positie 

krijgen. 

Voor de meeste betrokkenen in de sociale 

context van het gezin is het accepteren van 

een zichtbaar en zo mogelijk tastbaar medisch 


