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OUDERCOLUMN SONJA TIGELAAR

Lobbyen voor goede voorzieningen. En erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen
met ontwikkelingsproblematiek. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.
Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Vanaf nu iedere BM een inkijkje in de Balanslobby.

ZWARTBOEK
JEUGDHULP
Balans en de NVA deden een oproep aan
ouders om te vertellen wat volgens hen op
dit moment de grote knelpunten op het gebied van Jeugdhulp zijn. Er kwamen in zeer
korte tijd dertig reacties binnen. Koepelorganisatie Ieder(in) heeft deze samen met
de reacties van andere belangenorganisaties
geanonimiseerd verwerkt in een zwartboek
en de belangrijkste knelpunten geanalyseerd. DOOR: JOLI LUIJCKX

● Ouders ervaren vooral gebrek aan kennis en expertise
op het gebied van ontwikkelingsproblematiek bij gemeenten. Maar ook bij behandelaren en in het onderwijs. Doordat gemeenten een dubbelrol hebben, zij bepalen namelijk of er zorg nodig is en moeten deze zorg
ook betalen, is onafhankelijkheid in het geding en wordt
maatwerk vaak niet mogelijk gemaakt. Ook wanneer er
overduidelijk geen passend zorgaanbod is (zorg in natura), is het vaak moeilijk om zorg in te mogen kopen in de
vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

● De problemen die jongeren zelf aangeven, worden in
veel gevallen niet herkend als een beperking, stoornis
of aandoening door de professionals van
VAAK WORDEN de gemeente. Ook wordt bij het afgeven
De belangrijkste door ouders genoemde
DE PROBLEMEN van indicaties voor zorg de informatie
van de behandelend arts of andere desknelpunten
ERNSTIG
kundigen onvoldoende meegenomen.
● De jeugd die langdurig ondersteuning
ONDERSCHAT
Er lijkt onwil en onbekendheid bij geen zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanmeenten als het gaat om zorg en ondersteuning binnen
wege ADHD of autisme, krijgt deze vaak niet. Ouders
passend onderwijs.
moeten grote moeite doen om de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind te krijgen. Wachtlijsten voor
● Het vinden van een goede onderwijsplek met de juiste
zorg zijn te lang. Waardoor de problemen in een gezin
zorg en ondersteuning is moeilijk. Als een plek gevonvaak verergeren voordat er passende hulp is. Crisiszorg
den is, blijkt vergoeding van het vervoer naar de onderof spoedopnames zijn tijdens de wachtperiode nogal
wijsplek regelmatig een probleem.
eens nodig.

Balans en de NVA gaan het gebrek aan passende zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met
een levenslange beperking, die niet onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vallen, gezamenlijk met de andere betrokken
organisaties stevig onder de aandacht brengen bij het ministerie van VWS en bij de Tweede Kamer.
Daarover meer in de volgende uitgaven van BM. Wij houden u op de hoogte!
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Sonja Tigelaar (46) is getrouwd met Ron (46). Samen hebben ze
twee zonen: Tim (13) en Niels (11). De jongens hebben allebei
ASS. Sonja is docent Nederlands. Met haar column hoopt ze eraan
bij te dragen dat mensen op een meer constructieve manier
kijken naar diagnoses. Dat ze deze niet meer zien als stigmatiserende stempels, maar als sleutels die deuren openen naar
hulp. Sonja: ‘Tenslotte is een diagnose slechts een naam voor een
verzameling kenmerken. Hoe we een diagnose ervaren, hangt
samen met de manier waarop we ernaar kijken. Een positieve blik
werkt beter.’

Diagnose als sleutel naar hulp
Vorig jaar had het NVA AutismeCongres als thema Autisme
bij Jong en Aut, onder meer om het belang van vroegherkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Als moeder
van twee ASS'ers kan ik dit alleen maar toejuichen. Wij waren
er ook vroeg bij. Onze oudste zoon kreeg de diagnose één
dag na zijn derde verjaardag. ‘Wat zielig dat zo'n peuter al
met een etiket wordt opgezadeld,’ kregen we te horen, maar
wij waren juist dankbaar dat we er zo vroeg bij waren.
Wij hebben die diagnose namelijk altijd gezien als een sleutel
naar hulp. Hulp die onze zoon hard nodig had, zelfs toen
hij zo jong was. ‘Er worden veel te veel diagnoses uitgedeeld
en mensen zoeken veel te snel hulp,’ hoorden wij regelmatig.
Nu kan ik niet over anderen oordelen, maar wij hebben
altijd de gemoedstoestand van onze kinderen als graadmeter
genomen: zolang ze goed in hun vel zaten, lieten wij hen
lekker door hobbelen, maar zodra we merkten dat een kind
vastliep, gingen we op zoek naar hulp. En een diagnose helpt
daar enorm bij.
Natuurlijk, in een ideale wereld heb je geen diagnoses
nodig. Daar wordt gekeken naar wat ieder kind kan,
worden de sterke kanten gestimuleerd en de mindere kanten
ondersteund, zonder dat daar per se een diagnose aan
is verbonden. Maar in de praktijk werkt dit niet zo. Om in
aanmerking te komen voor hulp, heb je een diagnose nodig.
Zo simpel is het. Hoe je tegen die diagnose aankijkt, is een
keuze. In feite is de term ‘diagnose’ niets meer dan een naam
voor een verzameling kenmerken. Je kunt ervoor kiezen om
dit te zien als een belemmering, een stempel of een eti-

ket, maar je kunt het ook beschouwen als een
sleutel die deuren opent naar hulp. Vanaf het
eerste moment hebben wij bewust gekozen
voor die laatste benadering. En dat heeft ons
veel gebracht. Zo gingen de jongens dankzij
die diagnose naar de zorgboerderij, kregen ze
begeleiding thuis en op school en kwam er een
plek op het speciaal onderwijs. Door al die hulp
hebben ze grote sprongen in hun ontwikkeling
gemaakt.

WAT ZIELIG DAT ZO'N PEUTER
AL MET EEN ETIKET
WORDT OPGEZADELD
Ik ben ervan overtuigd dat onze kinderen niet
zo ver zouden zijn gekomen als wij niet op tijd
hulp hadden ingeschakeld. Dan waren ze vaker tegen muren aangelopen en hadden ze
meer faalervaringen opgedaan. Dat zou funest zijn geweest voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Een diagnose is geen wondermiddel. Het is echt niet zo dat met hulp alles
van een leien dakje gaat, maar de kinderen
vallen wel wat minder vaak en minder hard.
En dat is veel waard.
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