OUDERCOLUMN INGRID BILLARDIE

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.

RECHTER: ‘DYSLEXIE IS EEN
PSYCHISCH PROBLEEM’
Volgens een rechter in Zwolle is dyslexie
een psychisch probleem. Deze uitspraak
kan grote gevolgen hebben voor de hulp
die kinderen met dyslexie krijgen van
gemeenten. Balanscollega Joli Luijckx
zoekt uit wat de consequenties zijn.

De uitspraak van de Overijsselse rechtbank is opmerkelijk
omdat voor de invoering van de Jeugdwet in 2014 EED
juist een voorwaarde was om in aanmerking te komen voor
vergoeding van dyslexiebehandeling. Het ministerie van
Volksgezondheid laat weten de uitspraak te willen bestuderen. De kosten voor dyslexiebehandeling zullen als alle
gemeenten de behandeling gaan vergoeden namelijk aanzienlijk stijgen. Het aantal kinderen dat ervoor in aanmerking komt, zou kunnen stijgen van 3,6 naar 7,2 procent.

Dyslexie is volgens de rechter een psychisch probleem. En Ondertussen heeft het bestuur van de Stichting Dyslexie
dat is goed nieuws. Want dat betekent dat op grond van Nederland (SDN) laten weten verheugd te zijn over de
artikel 2.3 van de Jeugdwet de gemeente voor hulp moet uitspraak. Omdat álle kinderen met dyslexie kunnen worden geholpen. En omdat dyslexie als een
zorgen voor álle kinderen met dyslexie. Dus
niet alleen voor kinderen met ernstige enkelÉLK KIND MET psychische stoornis wordt geduid. SDN:
‘De uitspraak is daarmee in overeenstemming
voudige dyslexie (EED). Het betekent dat een
DYSLEXIE
met de nationale en internationale wetenkind, dat ook nog andere stoornissen heeft, in
HEEFT RECHT schappelijke opvattingen over dyslexie. De
aanmerking komt voor dyslexiebehandeling.
OP
uitspraak impliceert dat de behandeling van
En die moet volgens de Jeugdwet door de
gemeente worden betaald.
BEHANDELING dyslexie ook moet worden geplaatst binnen
de jeugd-GGZ.’
De rechtszaak tegen de gemeente Zwolle was aangespan- Oudervereniging Balans is benieuwd naar de reactie van
het ministerie van Volksgezondheid. Ondertussen vinden
nen door de ouders van een tienjarige jongen. De gemeente
wilde de dyslexiebehandeling van hun zoon niet vergoeden we het belangrijk dat ouders, scholen en dyslexiehulpomdat hij geen EED heeft. Nu zegt de rechter in deze zaak verleners deze uitspraak van de Overijsselse rechtbank
(AK_18_99_tu) dat dyslexie een psychische stoornis is. kennen. Met deze uitspraak in de hand kunnen gemeenten
En volgens de Jeugdwet is de gemeente verantwoorde- worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor álle
lijk voor hulp aan kinderen met psychische problemen. kinderen met dyslexie.

Balans zorgt voor politieke lobby voor hulpmiddelen bij dyslexie, beter leesonderwijs op scholen, meer handen
in de klas, betere ondersteuning voor drukke kinderen, behandeling en vergoedingen voor ADHD, ASS en ODD,
herkenning en erkenning van DCD, hoogbegaafdheid en dyscalculie. redactie@balansdigitaal.nl
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‘Ik wil ook opscheppen’
Om hulp te krijgen in onze maatschappij, moet je benadrukken wat niet goed
gaat. En dat is jammer. Ook als het om onze kinderen gaat. Regelmatig moet
je vertellen en herhalen wat je kind allemaal niet kan. Soms is er wekelijks een
gesprek en alle gesprekken hebben een zekere dwang. Doe je ze niet, dan
draaien belangrijke raderen niet of stroef.
Meestal richten die gesprekken zich op alles wat het
kind niet kan, want daar is
de hulp bij nodig. Als je iets
positiefs zegt, ontstaat al snel
het misverstand dat het wel
meevalt. Ho, help, denk je dan
nog, dat ene ding ging goed,
de rest heeft nog wat hulp
nodig! De volgende keer kijk je wel twee keer uit, voor je zoiets zegt.
De overstijgende vraag is: hoeveel van die negatieve kind-kan-niks-mindset
krijgen onze jonge kinderen zelf mee? Hoe vaak horen ze die ‘maar’? Hoe vaak
merken ze dat hun ouders, leraren en verzorgers naar hen kijken, op zoek
naar dingen die niet goed gaan? Nooit iets leuks over je kind kunnen zeggen,
is verschrikkelijk.

NOOIT IETS LEUKS
OVER JE KIND
KUNNEN ZEGGEN,
IS VERSCHRIKKELIJK
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Ingrid Billardie en haar man zijn de
ouders van twee jongens van vijftien
en dertien jaar. De oudste heeft de
diagnose PDD-NOS, de jongste klassiek autisme. Omdat het lastig bleek
om voor een werkgever te werken,
is Ingrid boeken gaan schrijven, waaronder De Drakendokter-boeken bij
Graviant. Dit is een serie kinderboeken (6-12 jaar) die speciaal
geschikt is voor kinderen met autisme.
De hoofdstukken zijn kort, het taalgebruik is niet al te complex en de
cliffhangers zijn ‘mild’.

Normaal gesproken kunnen ouders opscheppen en dat doen ze ook met veel
plezier. ‘Die van mij haalt allemaal tienen! Elke week wordt hij minstens twee
keer op een feestje gevraagd! O, en hij lust alles en kan wel vier uur stilzitten
in een duur restaurant, zo leuk.’ Opscheppen willen zorgende ouders ook!
Over dat lieve, pure. Over hoe netjes ze gisteren at. Over hoe lief hij het
speeltje teruggaf aan de baby. Over hoe goed hij die ene game kan spelen.
Over hoe lief hij voor zijn broertje is. Dat is goed voor de ouders en het is goed voor de kinderen. Je kijkt
anders, zachter naar kinderen waarover net iets ﬁjns is gezegd. De kinderen voelen het als hun ouders,
leraren of begeleiders uit een hulpgesprek komen met een positief gevoel.

Daarom vraag ik regelmatig of iedereen aan het einde van een zware ‘moeilijk, moeilijk’ vergadering iets
positiefs over het kind in kwestie wil zeggen: ‘En nu afsluiten met iets wat hij heel goed kan.’ Of: ‘Wat kun
je over haar vertellen wat zo leuk is dat iedereen het moet weten?’ Niet iedereen is er meteen goed in.
Sommige mensen snappen het niet helemaal of hebben een andere deﬁnitie van leuk en positief dan ik.
Maar daar zeg ik verder niks van. Het gaat erom toch even dat hoofd te draaien naar alles wat wél lukt. Naar
iets positiefs. Voor kinderen is dat zó belangrijk om te horen. Dat ze ook dingen kunnen, zonder ‘ja-maar’.
Er is hoop en jij bent lief en je mag er zijn. Kom hier, knuﬀel.
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