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7

 Voorwoord

 Niets is wat het lijkt, dat is het geheim van het leven. Mensen zien graag 
wat ze willen zien of vullen het voor een ander in. Vaak ben ik door mijn drukke 
zoontje in allerlei situaties terechtgekomen, waarbij begrip en een stukje respect 
ver te zoeken waren. Ik hoop door middel van dit boekje mensen, die in een 
vergelijkbare situatie zitten, een hart onder de riem te steken. Het is een zware en  
uitputtende taak om kinderen met gedragsproblematiek op te voeden. Mensen 
met ‘gewone’ kinderen vinden dit al vaak vermoeiend. Maar hoe is het, als alles en 
dan ook werkelijk alles, onvoorspelbaar verloopt op een dag. Helaas zien mensen 
aan de buitenkant niet, dat de prikkelverwerking van zo’n kind echt anders is. Op 
het eerste gezicht is het een onzichtbare handicap. En wat er normaal en schattig 
uitziet, hoort zich ook normaal te gedragen. Weer dat verwachtingspatroon. Ik 
heb ooit wel eens gedacht, stel dat we een kindje met een zichtbare ‘handicap’ 
hadden gekregen, dan had je vanaf de geboorte meer begrip gekregen. Ook van de 
mensen direct om je heen. Bij sommige mensen valt ‘t kwartje gelijk, maar helaas 
zijn dat uitzonderingen. Dit heeft er niets mee te maken of zij wel of geen kinderen 
hebben, maar meer met een stukje empathie en oprechte belangstelling voor de 
wereld om hen heen. 
 
 Vooral voor die mensen die zoekende zijn en misschien ‘toevallig’ dit boekje 
in handen krijgen, wil ik graag een klein stukje van de puzzel oplossen. Dat 
maakt me al gelukkig. Ik heb er ook bewust voor gekozen, om dit boekje zo te 
schrijven dat je sprongen in de tijd krijgt. Zo wordt het levendiger. De lezer kan zo 
ook halverwege dit boekje al een stukje hoop krijgen en een gevoel minder vast te 
zitten in de modder. 

 Het is bijzonder, maar rond zijn derde levensjaar kregen wij al een diagnose 
voor ons zoontje. Vooral omdat hij zeer druk was. Je kon gewoon niet om hem 
heen!  De uitleg hiervan heb ik in het kort beschreven in het hoofdstuk Crisis. Ik 
ben hier verder niet te uitgebreid op doorgegaan, omdat ik zeker geen mens ben 
om kinderen zomaar in een hokje te stoppen. Ieder kind is ‘anders’, uniek op deze 
aardbol. De diagnose betekende op dat moment een grote ommezwaai, voor ons, 
maar ook voor hem. Eindelijk, het lag niet aan onze opvoeding. En het lag niet 
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aan hem, maar aan de draadjes in zijn hoofd. Jammer dat veel ouders niet door de 
‘linies’ van de hulpverlening komen. Zij worstelen en worstelen zich door de jaren 
heen, maar vinden geen gehoor. Een eenzaam proces en voor het kind een drama. 
Als er altijd op je gemopperd wordt, verlies je op het laatst je zelfvertrouwen. Er 
blijft niets van je over. Er ontstaat een negatief zelfbeeld! Dat raakt me nog het 
meest. Elke verloren dag is er weer één. Zeker, de omgeving moet meewerken 
en een luisterend oor hebben. Een begripvolle huisarts is daarbij heel belangrijk. 
Daarom ben ik blij dat de kennis rond deze problematiek in de loop van de jaren 
enorm is toegenomen. 
Wat mij het meest heeft geholpen, ondanks de zwaarte, is een positieve kijk op het 
leven. Leef bij de dag en blijf een onbetwist vertrouwen hebben in de toekomst. 
Positief leven heeft invloed op jezelf en indirect op je kind. Probeer van de kleine 
dingen te genieten. Een vriendelijke lach, de belichting, de natuur, een roos 
die opent … het zal je verder helpen. Wees ondanks alles dankbaar. Dit klinkt 
misschien raar, maar toch zal ook dat je verder helpen. Vaak dacht ik, als ik het 
eens niet zag zitten en in tranen was, gelukkig we zijn gezond, hebben een dak 
boven ons hoofd, leven in vrijheid. Er zijn zo veel mensen op deze aardbol die het 
slechter hebben getroffen.  
Hier een gedichtje wat mij veel moed gaf. Daarom voor iedereen die denkt, ik red 
het niet meer, ooit zal ook jouw tijd komen, en zal je vliegen!

GHO0176 binnenwerk machtig joch EM.indd   8 1-7-09   9:23



9

KOM NAAR DE RAND
‘nee dan vallen we’

KOM NAAR DE RAND
‘nee dan vallen we’

Ze kwamen naar de rand
Hij duwde hen en ze vlogen

    
Guillaume Apoillinaire
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11

 Kwikkinderen

 Deze keer was het goed raak, zeg! Boze ouders, huilende kinderen en een 
verhitte groepsleiding van het kinderdagverblijf staan me dit keer al in het 
halletje op te wachten. Mijn zoontje staat er een beetje hulpeloos bij. Wat 
wil je als je nog geen drie bent en niet snapt waar deze chaos allemaal over 
gaat. En dan die stank, die indringende vieze lucht die ik bij de voordeur al 
had geroken. Zo’n lucht die er ook kan hangen bij een mislukte proef in 
een scheikundeles. Toen had er al een alarmbelletje bij me moeten gaan 
rinkelen. Maar ja, je geeft hem toch ‘t voordeel van de twijfel. Positieve 
benadering wordt dat genoemd. Veel geschreeuw en gehuil en boze blikken 
naar mij en naar mijn kleine piraat. Je hoort ze denken. Heb je haar weer 
met dat kleine monster. Wat heeft dat joch nou eigenlijk? Dit kan zo niet 
langer. Je zou zo’n moeder toch. Mijn lieve kleine druktemaker, die me zo 
onschuldig met zijn intens blauwe ogen aankijkt. Hij begrijpt net zo min 
als ik waar het over gaat. Na wat heen en weer gepraat met de groepsleiding, 
kom ik erachter dat hij die middag weer op onderzoek is uitgegaan en 
toevallig een thermometer heeft weten te bemachtigen. Hij weer.  Die had 
daar natuurlijk nooit mogen liggen, maar ja, daar heb ik nu op dit hectische 
moment niets aan. Na zijn mooie vondst had hij deze per ongeluk laten 
vallen en nu stonk echt iedereen, inclusief groepsleiding, naar kwik. Ik 
krijg van de zenuwen een beetje de slappe lach. Hou je in, denk ik bij mezelf. 
Straks als we weer veilig thuis zijn … De lucht is echt heel indringend en ja, 
daar kan ik niet omheen. Wat nu weer te doen? Mijn hersens werken op 
volle toeren. Voor de zoveelste keer gaan uitleggen hoe onderzoekend mijn 
zoontje toch wel is?! Weer een andere taal gaan spreken dan de rest. Weer 
in de verdediging? Weer een verklaring afleggen? Hoe vaak heb ik dat al 
niet gedaan en nog geen blik van herkenning en begrip. De agressie van de 
ouders begint echte vormen aan te nemen. We staan ook zo dicht op elkaar 
in het kleine halletje. De kwiklucht en hitte van het zomerse weer werken 
ook niet bepaald mee. Plotseling hoor ik mezelf zeggen: een verfrissend bad 
zal iedereen wonderen doen. Resoluut pak ik mijn zoontje bij de hand en ik 
ben de eerste die aanstalten maakt om het benauwde halletje te verlaten. De 
dodende blikken priemen tussen mijn schouderbladen, maar ik blijf trots 
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rechtop lopen en kijk liefdevol naar mijn brokkenpiloot. Ja, je krijgt wel eelt op je 
huid door zo’n kleine druktemaker. Hoe vaak ben ik al niet in situaties beland, die 
de grondvesten onder mijn voeten deden schudden. En toch, ondanks alles, moest 
je rustig blijven. Ontelbare keren. Thuis gekomen, stop ik hem snel in bad. De 
lucht is bijna niet te verdrijven en na een half uur nog heel dominant aanwezig. 
Ondertussen  denk ik aan al die badkamers met die vieze stank. O jee, ik zal er 
morgen wel meer van horen. Het hele gebeuren heeft toch wel indruk op mijn 
zoontje gemaakt en na het badderen kijkt hij nog bedrukt. Die avond is hij kalmer 
dan ooit. Hij voelt heel goed aan, dat dit een bijzondere avond is. En voor ons wordt 
het toch zo gewoon …
Het uiteindelijke resultaat is, dat hij niet meer dan drie ochtenden op het 
kinderdagverblijf mag  komen. Ze kunnen het niet meer aan! Even lijkt de grond 
onder mijn voeten vandaan te zakken.  Aan mij wordt niets gevraagd. Heb jij nog 
wel energie om door te gaan? En hoe zit het met je werk? Verlang er heftig naar 
om er uit te breken, te breken, met alles.  Er zijn te veel dingen gebeurd, wordt mij 
verteld. Intuïtief voel ik dat er dingen gaan veranderen.
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13 Het begin

 Amsterdam,  Carree, de musical Cats. Ongeveer vijf maanden zwanger en het 
lijkt wel of ik een nest jonge hondjes in me draag. Elke keer als de bas behoorlijk 
doorklinkt, draait het kindje zich om in mijn buik. Het reageert extreem op elke 
vorm van geluid. Ik denk nog: heeft iedere aanstaande moeder dit? Wat een drukte, 
zeg! Door al die bewegingen in mijn buik wordt het letterlijk een ‘swingende’ 
voorstelling. Aan het eind van de musical ben ik doodop van al die bewegingen 
in mijn buik en op het podium. Het is net of ik de hoofdrol heb gespeeld! Had het 
kunnen weten! Want ik hoef het portier van de auto maar dicht te slaan en een 
dikke koprol in mijn buik is het gevolg. En dat is natuurlijk niets vergeleken met 
het volume van zo’n voorstelling.
 
 Na drie maanden zwangerschap voel ik al leven in mijn buik. Net een klein 
guppie dat in mijn buik zwemt. Lichte, kleine, vlinderachtige bewegingen, 
die steeds sterker en krachtiger worden. Familie en vrienden moeten hier 
hartelijk om lachen. Zwanger van de eerste en dan al zo jong leven voelen?  
Nee, dat is niet mogelijk! Maar ik weet het heel zeker! Dit is mijn kind wat 
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ik voel! De vlinderachtige bewegingen worden, naarmate de zwangerschap 
vordert, steeds krachtiger. Mijn buik is ’s avonds net zo in beweging als die van 
een buikdanseres. Ongelooflijk, een en al beweging, stil zittend op de bank. Ik 
kan nu al niet meer om deze kleine druktemaker heen! Na tweeënveertig weken 
zwangerschap wil hij nog steeds niet op aarde landen. Het is een prachtige 
voorjaarsdag! Eind mei 1993. De natuur is schitterend en vol belofte, net als ik.  
 
 Al twee nachten zonder slaap door de aanhoudende weeën, die om de vijf 
minuten komen. De plaatselijke vrouwelijke huisarts wil ’t nog steeds aanzien, 
maar ik voel mijn krachten met het half uur afnemen. Ik kan niet meer, terwijl de 
bevalling eigenlijk nog moet beginnen! Deze twee dagen van uitputting hebben 
namelijk niets uitgehaald.  Uiteindelijk ziet ze ook in dat de bevalling niet wil 
vlotten en krijgen we ‘permissie’ om naar het ziekenhuis te gaan. Althans zo voelt 
het. Daar constateren ze ontlasting in het vruchtwater. Ik denk gelijk oei, als hij 
’t maar niet te benauwd heeft gehad. In de afgelopen twee dagen spande mijn 
buik zich behoorlijk en voelde ik de spanning van binnenuit. Met behulp van 
een infuus wordt ‘s middags om half vijf onze zoon geboren. De bevalling heeft 
uiteindelijk veertig uur geduurd. Nog maar net op deze aardbol staan zijn oogjes 
direct wijd open en kijkt hij met een zeer heldere blik de wereld in. Het is net 
alsof hij nu al niets wil missen van wat er om hem heen gebeurd. Het verplegend 
personeel verbaast zich erover. Ondanks de tergende, langdurige bevalling voel ik 
gelijk liefde voor hem. Voor jou zal ik zorgen, kleine man! Maar die blik, die zal ik  
nooit vergeten! Hij kijkt dwars door me heen.   
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 Crisis

 De blokken vliegen ons om de oren als de pedagogisch medewerkster 
onze thuissituatie bekijkt. Onze tweede zoon is inmiddels ruim een jaar 
en heeft het op dit moment flink te verduren, als hij uit zijn ‘veilige’ box is. 
Eigenlijk kan ik geen ogenblik bij beide mannetjes vandaan, of er gebeurt 
weer wat! De afgelopen tijd heb ik een gevoel, dat er metershoge bergen 
sneeuw tegen ons huis aanliggen en we de buitenwereld niet in kunnen. 
Afgesneden van de rest van de wereld en dat doet heel veel pijn. Omdat 
we midden in het centrum van het dorp wonen, is dit nog ondraaglijker.  
 
 Op straat barst het van de spelende kinderen, maar onze druktemaker 
kan er niet bij, omdat hij ‘anders’ contact maakt. Sociaal onhandig wordt dit 
met een mooi woord genoemd. Heel vaak staat hij met zijn neusje tegen het 
raam en kijkt sneu naar buiten. Wat is dit vermoeiend en eenzaam, zeg! Ik, 
die zo van gastvrijheid houd, mensen om me heen en onverwachte dingen, 
gewoon het leven wil leven! Het gevoel, dat je in een veel te strak korset bent 
gestoken en dat het met de dag strakker aangetrokken wordt. Als persoontje 
heb ik veel energie, maar mijn voorraad raakt langzamerhand ook op! Een 
blonde, aardige rustige vrouw met zeer heldere ogen observeert mij en de 
jongens. Ze geeft me de hele tijd complimenten hoe ik alles aanpak. Maar wat 
heb ik daaraan? Ze zal een rapport maken, zegt ze en zo wil ze vertrekken.  
Bij de voordeur pak ik haar bij de arm. ‘Er zal iets concreets moeten gebeuren, 
anders trek ik het niet meer.’ We kijken elkaar diep in de ogen en op dat 
moment weet ze dat het menens is. Een noodkreet! Eindelijk land in zicht 
en je dan toch weer laten afdrijven. Nooit een keer! Door deze actie zitten 
we een paar maanden later bij de psycholoog. Maanden van veel praten, 
oberveren en uiteindelijk een rapport wat jezelf had kunnen schrijven, 
omdat het je eigen bewoordingen zijn. Wat me wel heel diep raakt is een 
alinea over kindindruk: 
 
 Normaal postuur, verzorgd uiterlijk, legt vluchtig contact en toont in het 
oogcontact een naar binnen gekeerde blik. Toont weinig emoties, is in het contact vlak 
en niet makkelijk bereikbaar. Maakt een instrumentele indruk. Het spreken is vrij 
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monotoon. Grof motorisch maakt hij een instabiele indruk, waarschijnlijk verband 
houdend met zijn afwijkend bindweefsel. Hij kan zich verbaal redelijk uiten. Na 
gewenning komt hij meer los en exploreert hij de kamer en de gang. Gaat daarbij 
zijn eigen gang, toont o.a. een sterke interesse in lichtknopjes. Heeft een tekort aan 
schoolvaardigheden en sociale interactie. 
 
 Cognitief lijkt hij leergierig en de fijne motoriek lijkt op redelijk niveau. 
Medicatie kan zowel t.a.v. het gedrag in het algemeen als t.a.v. het leren een positieve 
ondersteuning zijn.
Dus dit is ons kind! Raar, ons kind is toch zo veel meer.

Conclusie: Pdd-nos (Persatieve ontwikkelingsstoornis) verwant aan autisme met 
ADHD(Attention Deficit Disorder) kenmerken, ook wel genaamd hyperactief.  
 
Ja, dit alles doet me wel wat. Aan de ene kant toch die bevestiging, wat ik drie 
maanden na de geboorte eigenlijk al wist. Hij kon zich toen al omdraaien, 
terwijl andere kinderen nog niets deden. Aan de andere kant een ‘groot 
verdriet’. Ons kind is anders dan anders. Dat wil toch niemand? Gevoelens 
die onze harde maatschappij jammer genoeg vaak ook niet toelaat. Het 
liefst zoveel mogelijk ‘normaal’. Soms dacht ik wel eens, had hij maar 
een  bepaald kenmerk: zoals een bloemkooloor. Dan zou de buitenwereld 
hem herkennen. Zou voor ons als ouders een stuk prettiger zijn! Vooral 
in openbare gelegenheden, zoals restaurants, komt je dit goed van pas. 
Ontelbare keren hebben we met onze zoon zich zichtbaar vervelende 
stelletjes vermaakt. Alle blikken op ons gericht! Ik keek altijd brutaal terug. 
Dat heeft hij dus van die moeder, moeten ze vaak gedacht hebben. Altijd 
die oordelen! Pak hem toch aan! Als dat kind van mij was. Ondanks alle 
voorvallen en ongelukken, zijn we er nooit uitgezet, een wonder op zich. 
Maar ja, de klant is koning. Toch houd ik zo onvoorwaardelijk veel van dit 
drukke, idiote, lieve, ondeugende, creatieve, onvoorspelbare, beweeglijke, 
enthousiaste en altijd opgewekte mannetje. Het is niet voor niets dat hij op 
ons pad is gekomen. Alles in het leven heeft een reden.
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 Het uitstapje

 Prachtig weer en volop zomer! Bloedheet en de temperaturen lopen 
vandaag op tot boven de dertig graden. Ik stap met mijn dreumes van nog 
geen drie in de auto om wat plantjes voor de tuin te kopen. Het terras kan 
een opknapbeurt gebruiken en wat nieuwe potten en planten zijn welkom. 
Dit zijn uitstapjes die we niet vaak maken, omdat hij zo prikkelgevoelig is! 
Alle indrukken die een ander kind verwerkt met zijn ogen, verwerkt hij door 
overal met zijn kleine handjes aan te zitten! Het is soms net een duizendpoot, 
maar dan een hele snelle! Alles en dan ook alles moet hij vastgrijpen! 
Boodschappen doen is soms net of je een marathon hebt gelopen waarbij 
de kassa dan uiteindelijk je finish is! Echt vreselijk uitputtend, slopend.  
Pedagogisch gezien heb ik alles al uit de kast gehaald om zo onopvallend 
mogelijk door de winkel te crossen. Op een gegeven moment zeg ik tegen 
hem: joh, doe je handjes maar in de zakken. Waarom mama? Het eerste wat 
me te binnen schiet, is: dan blijven ze lekker warm! Het is een paar tellen 
rustig en zonder gedoe komen we van de groenten bij het brood. Je blijft wel 
creatief en alert met ‘zo’n’ kind!
 
 Vandaag onderweg naar een nieuwe uitdaging! Ik spreek mezelf 
in de auto moed in, maak je niet druk, blijf rustig. Hij heeft voor mijn 
overpeinzingen ongelooflijk goeie voelsprieten! De muziek van Dirk 
Scheele en de liedjesband spelen vroem, vroem als we arriveren bij het 
tuincentrum.
Ik zie een klein karretje staan en denk: zo dat is handig, dan heeft hij alvast 
wat in zijn handjes! Hoeft hij misschien niets meer aan te raken. De eerste vijf 
minuten gaan goed! Dan plotseling hoor ik dat iemand zijn naam roept. Het 
is een bekende uit ons dorp. Een meisje van dezelfde leeftijd als mijn zoontje. 
Ze wil alleen maar dag zeggen. Emotioneel kan hij dit nu niet trekken.  
 
 Hij bevindt zich in een vreemde omgeving en ze komen  op dit moment 
emotioneel te dicht bij hem! Nog geen seconde later rent hij met zijn karretje 
achteruit en komt tegen een enorme grote stellage aan. Lawaai van brekend 
servies en glas is het gevolg. Wat een herrie en wat een verschrikkelijke 
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bende! Iedereen kijkt. We zijn wel wat gewend, maar daar staan we dan 
te midden van al die mensen in een ongelooflijke puinhoop. Opeens is 
daar die stem: van wie is dit kind? Kent iemand hem? Ik ben zijn moeder! 
Ik! Ondertussen hebben zich nog meer mensen en personeelsleden om 
ons heen verzameld. Als ik het woordje ‘ik’ uitspreek, voelt het net als een 
bekentenis voor een zware misdaad in de rechtbank. Nu kijkt iedereen naar 
mij en is het mijn beurt om wat te zeggen! Het huilen staat me nader dan het 
lachen. Gelukkig worden we gered door de bedrijfsleider. Een grote, rijzige 
man van middelbare leeftijd, met een vriendelijke lach. Een ijsje en een kop 
koffie zal jullie goed doen! Wat moet dat tegenstrijdig zijn geweest, zooi 
maken en er even later voor worden beloond. We worden afgevoerd naar 
het restaurant en bespreken wat details, ja natuurlijk zijn we verzekerd! Hij 
moest eens weten! Als ik weer onderweg ben naar huis, denk ik: één ding is 
zeker, het leven is nooit saai met mijn druktemaker! 
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19 Van huis

 Het is zover! Zo meteen komt de taxi om hem naar het medisch 
kinderdagverblijf (MKD) te brengen. Amper vier jaar en dan de hele dag 
van huis! Ongelooflijk, wat kan afscheid nemen pijn doen! Natuurlijk 
krijgen we meer lucht want ook voor zijn jongere broertje kan het zo 
niet langer! Maar toch! Wat een dubbel gevoel, zeg! Dit moment, dat 
mijn mannetje in het busje moet, heb ik zo lang willen uitstellen. Je 
kind, waar je mee vergroeid bent tot op het bot, de hele dag uit handen 
geven aan ‘vreemden’. Ik weet dat het nodig is en dat het goed is, maar 
toch! Verstand en gevoel lopen nooit in de pas en bij mij vandaag zeker 
niet. Ondertussen vecht ik tegen mijn emoties en beur mijn zoon op. Of 
mezelf? Goh, wat een mooie nieuwe rugzak! Jij bent sterk! Hij is best zwaar.  
Hoor je de taxi al komen? Mijn stem klinkt niet erg vast, maar hij heeft er 
gelukkig geen erg in. Hij vindt het geloof ik wel spannend allemaal. Onze 
kleine druktemaker is nu een dik jaar aan de medicatie, dixarit genaamd. 
De pieken zijn er een klein beetje af en op sommige momenten lijkt het dat 
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hij iets rustiger is. Ook is hij iets minder naar binnen gericht. Maar ik vind dit nog 
steeds moeilijk meetbaar. Je weet niet hoe hij anders zou zijn, als hij geen pilletjes 
slikt. Hetzelfde geldt als je een aspirine tegen de hoofdpijn neemt en de pijn zakt 
af. Misschien was de hoofdpijn zonder de aspirine ook wel overgegaan! Moeilijke 
keuzes. Waar ik nog steeds moeite mee heb, is dat de medicatie ook zijn bloeddruk 
naar beneden haalt. Vooral op het moment als de arts zijn dunne, kleine polsje 
vastpakt en zijn bloeddruk meet. Ja, dat doet me zeer van binnen. Weer dat dubbele 
gevoel. Hij krijgt iets waardoor hij beter geestelijk functioneert, maar lichamelijk 
krijgt hij er ook iets van. 

 Onnatuurlijk voelt het! Omdat hij aan de medicatie is, kan hij nu naar het 
MKD. Ik hoor de taxi al draaien op het pleintje en de zware diesel ronken. Doe de 
voordeur open en breng  hem naar het taxibusje. De chauffeur zet hem vast met de 
riem. Wat is hij nog klein vergeleken bij de rest! Hij is de jongste van het stel! Een 
dikke kus en de deur klapt met een zwaai dicht. Hebben ze wel een kinderslot? 
Ik weer. Bij zo’n taxibedrijf! Zwaai hem uit. Hij lacht en zwaait enthousiast terug. 
Wat een sterk kind, denk ik nog, een bijzonder kind!
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