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I

Voorwoord
Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘’Leven met levend verlies‘’, welke is geschreven in het kader van mijn
afstuderen aan de opleiding HBO-Verpleegkunde van Avans Hogeschool te Breda. Het onderzoek voor
deze scriptie naar ervaringen van ouders in de begeleiding rondom levend verlies is uitgevoerd op 3
verschillende groepen van het orthopedagogisch kinderdagcentrum (ODC) De Zandoogjes te Breda. In
opdracht van W. Houtepen, manager krachtige teams divisie Jeugd ambulant, ben ik gedurende de
periode van januari 2019 tot en met mei 2019 bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van
deze afstudeerscriptie. De afstudeerfase heb ik zelf als complex en erg uitdagend ervaren, waarin ik veel
heb geleerd met betrekking tot het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Een reflectie op deze periode
is bijgevoegd in bijlage 9.
Ik wil graag mijn opdrachtgever W. Houtepen bedanken voor de mogelijkheid om binnen
Amarant mijn afstudeerscriptie te mogen schrijven. Het laagdrempelige contact en fijne communicatie
heb ik als erg prettig ervaren. Ook wil ik mijn begeleidend docenten D. Brink en E. Toet bedanken. Zij
hebben mij gesteund en goede, fijne begeleiding geboden wanneer ik dit nodig had tijdens het gehele
traject. Vervolgens wil ik graag mijn peergroep-leden Carlijn en Sharita bedanken voor de fijne,
duidelijke en opbouwende feedback die zij mij hebben gegeven door middel van peerreviews. Ook mijn
beste vriendinnen, waaronder Floor, zou ik graag willen bedanken voor de onverminderde steun en
geloof in mijn kunnen tijdens deze periode. Tot slot bedank ik graag mijn familie en mijn vriend, die altijd
in mij hebben geloofd en mijn urenlange verhalen hebben willen aanhoren.
Ik wens u veel leesplezier.
Yfke van der Kammen
Breda, 31 mei 2019
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Samenvatting
Inleiding
Een kind krijgen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) betekent verlies van gezondheid van
het kind en daarmee verlies van allerlei verwachtingen die ouders kunnen hebben. Dit kan verdriet
veroorzaken of een gevoel van rouw oproepen. De mogelijkheid om te rouwen is er niet omdat het kind
continue aandacht van de ouders vraagt, waardoor “chronische rouw” ontstaat. Chronische rouw, ook
wel levend verlies genoemd, is het proces van rouwverwerking door ouders met een kind met een
beperking. Wanneer zorgverleners luisteren en op de juiste manier anticiperen op het gevoel en de
signalen van ouders, resulteert dit in een positieve manier van het uitoefenen van systeemgericht
werken. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe ouders van ernstig meervoudig
beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen begeleiding rondom levend verlies
ervaren en welke aanbevelingen zij kunnen doen om deze zorg te waarborgen.
Methode
Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij negen interviews zijn afgenomen met
ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen.
Hiernaast zijn twee experts geïnterviewd. De interviews zijn opgenomen met een recorder waarna
gegevens zijn getranscribeerd, gecodeerd en gethematiseerd.
Resultaat en discussie
Uit de data-analyse van de interviews komt naar voren dat ouders een goede samenwerking met
begeleiders erg belangrijk vinden. Er wordt niet veel met ouders gesproken door de begeleiders over
levend verlies en sommige ouders geven aan begeleiding gemist te hebben of begeleiding wel fijn te
hebben gevonden. Een kanttekening welke bij dit onderzoek kan worden gemaakt is dat alleen
interviews op de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen zijn afgenomen, wat het onderzoek niet zomaar
generaliseerbaar maakt voor andere groepen. Hiernaast kunnen de interviews met experts het
onderzoek onbewust hebben beïnvloed.
Conclusie
De ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen hebben over de huidige begeleiding verschillende
meningen. In het algemeen zijn zij hier wel tevreden over. Echter vinden zij dat begeleiders nog te weinig
en te beperkt kunnen praten over levend verlies. Ouders vinden het belangrijk dat begeleiders
persoonlijke begeleiding kunnen geven waarbij zij zich onder andere kunnen inleven, herkenning en
erkenning kunnen tonen en informatie kunnen verstrekken.
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Abstract
Introduction
Having a child with a severe multiple restriction means losing the child's health and therefore losing all
kinds of expectations that parents may have. This can cause a feeling of sadness or grief. The possibility
of mourning is not available because the child demands continuous attention from the parents, creating
"chronic grief". Chronic grief, also known as living loss, is the process of mourning by parents with a
child with a disability. When caregivers listen carefully and correctly anticipate to the feelings and signals
that parents give, this results in a positive way of exercising system-oriented working. The aim of this
study is to map how parents of severely multiple restricted children in the Dribbles, Snorkels and
Smurfen groups experience guidance on living loss and what recommendations they can make to ensure
this care.
Method
A qualitative research method was chosen in which nine interviews were conducted with parents of
seriously multiple restricted children in the groups Dribbels, Snorkels and Smurfen. In addition, two
experts were interviewed. The interviews were recorded with a recorder, after which data was
transcribed, coded and themed.
Results and discussion
From the data analysis of the interviews, it emerges that parents find good cooperation with caregivers
very important. Not much is spoken with parents by the caregivers about living loss and some parents
report that they missed guidance or that they would have liked guidance. A side note that can be made
with this research is that only interviews on the Dribbles, Snorkels and Smurfen groups have been
conducted, which does not make the research just generalizable for other groups. In addition, the
interviews with the experts may have unconsciously influenced the research.
Conclusion
The parents of severely multiple restricted children have different opinions about the current guidance.
In general, parents are satisfied with this. However, they believe that caregivers can talk too little and
too limited about living loss. Parents think it is important that caregivers can provide personal guidance
in which they can empathize, show recognition and acknowledgement and provide information.
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1. Inleiding
In de zorg is de rol van de familie de laatste jaren ontzettend aan het veranderen: van een positie aan
de zijkant naar een actief betrokken rol (Nabuurs, 2014). Egberts (2007) beschrijft dat zorgverleners
lange tijd de regie in handen hebben gehad. Vanaf begin jaren ‘80 is de inspraak van ouders steeds
groter geworden. Dit fenomeen wordt ouderparticipatie genoemd. Zorgverleners zijn in het
oplossingsvermogen van de familie gaan vertrouwen (Nabuurs, 2014). Ouderparticipatie zorgt voor een
bepaalde manier van werken door de zorgverleners. Dit is een onderdeel van systeemgericht werken:
een manier waarin zorgverleners personen en situaties behandelen als een samenhangend geheel (Van
Mameren-Beurs, 2018). Volgens Nabuurs (2014) zegt systeemgericht werken niets over een bepaalde
doelgroep, maar over de visie waaruit zorgverleners naar zichzelf en het kind kijken. Principes die binnen
systeemgericht werken centraal staan zijn onder andere communicatie, interacties, wederkerigheid,
(gezins-)functies, rollen en taken. Het kind blijft uiteraard wel centraal staan.
De eerste 20 levensjaren van een mens staan in het teken van groei en ontwikkeling (Verhulst,
2017). Ontwikkeling bestaat uit een onomkeerbaar proces wat in een vaste cumulatieve volgorde van
eenvoudig naar complex verloopt. Er zijn vier verschillende ontwikkelingsgebieden: de fysieke en
motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de morele ontwikkeling en de psychosociale
ontwikkeling (Kennisplatform voor het onderwijs, 2019). De psychosociale (emotionele) ontwikkeling
komt tot stand door middel van een combinatie tussen sociale- en cognitieve ontwikkeling (Claes, De
Neve, Declercq, Jonckheere, Marrecau, Morisse, Ronsse & Vangansbeke, 2012). Cognitieve ontwikkeling
omvat het leren waarnemen van prikkels, ontwikkelen van het geheugen, kennis, ervaringen, aandacht
en het bewustzijn (Došen, 2014). Daarnaast heeft sociale ontwikkeling betrekking op het besef van het
bestaan van zichzelf, gevoelens, gedachten en gedrag. Tot slot de psychosociale (emotionele)
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling staan in verbinding met elkaar en kunnen
niet worden gescheiden. Een pasgeborene start het leven direct met het reguleren van de basale
fysiologische functies en de activering van de emotionele ontwikkeling. In de allereerste
ontwikkelingsfase zal de cognitieve ontwikkeling worden gestimuleerd. Hierna zal de sociale
ontwikkeling zich gaan ontplooien. Alle ontwikkelingsaspecten hebben ieder een eigen
ontwikkelingstempo. Het kan echter voorkomen dat een van de aspecten achterblijft in de ontwikkeling,
terwijl de andere aspecten zich verder ontplooien. Zo kan bijvoorbeeld de cognitieve
ontwikkelingsleeftijd een niveau van 6 jaar bereiken, terwijl de sociale ontwikkeling kan blijven steken
en uitkomt op een ontwikkelingsleeftijd met een niveau van 3 jaar of lager. Dit heeft effect op het IQ
van het kind. Dit kan resulteren in een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking is een
ontwikkelingsstoornis waarbij het gaat om een verstoring van normale neurobiologische processen,
zoals de opname van informatie, de prikkelverwerking, het geheugen en het denkvermogen (Ulijn-ter
Wal & Masolijn, 2018). Gevolgen hiervan uiten zich niet alleen in de zintuiglijke, motorische en
verstandelijke ontwikkelingen, maar ook in de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij mensen met
een verstandelijke beperking is de emotionele ontwikkeling minder goed ontwikkeld dan het cognitieve
niveau en ontstaat een disharmonisch ontwikkelingsprofiel (Došen, 2014). Volgens Tierolf en
Oudenampsen (2013) is er in 2012 een schattingspopulatie geweest van 74.872 kinderen met een
verstandelijke beperking in Nederland, waarvan 6.564 kinderen een Ernstige Meervoudige Beperking
(EMB) hebben. De bovengrens voor het hebben van een verstandelijke beperking is een
intelligentiequotiënt (IQ) van 70-75. Mensen met een IQ onder de 70-75 worden onderverdeeld in vier
gradaties. Zo wordt er bij mensen met een IQ van 50-70 gesproken van een lichte verstandelijke
beperking, met een ontwikkelingsleeftijd van 7-11 jaar. Met de ontwikkelingsleeftijd wordt een
ontwikkelingsperiode van een persoon zonder een beperking bedoeld. Deze worden gekoppeld aan het
niveau van de beperking. Een matig verstandelijke beperking gaat samen met een IQ van 35-50. De
ontwikkelingsleeftijd ligt hier tussen de 4-7 jaar. Wanneer iemand een ernstig verstandelijke beperking
heeft is er sprake van een IQ van 20-35. Hierbij hoort een ontwikkelingsleeftijd van 2-4 jaar. Zeer ernstig
verstandelijk beperkten hebben een IQ van lager dan 20. De ontwikkelingsleeftijd die hierbij hoort gaat
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tot maximaal 2 jaar. Wanneer iemand niet alleen (zeer) ernstig verstandelijk beperkt is, maar ook
lichamelijk beperkt, wordt dit EMB genoemd. De termen EMB, Meervoudig Complex Gehandicapt
(MCG) en Ernstig Meervoudig Gehandicapt (EMG) worden regelmatig door elkaar gebruikt. Echter
wordt met deze benamingen dezelfde doelgroep bedoeld (Amarant, persoonlijke communicatie, 23
februari 2019).
Volgens Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten (EMG) (z.d.) kan van EMB worden
gesproken wanneer een persoon de volgende kenmerken heeft: een zeer ernstige verstandelijke
beperking in combinatie met een lichamelijk beperking, bijkomende stoornissen, een IQ lager dan 25
waar een ontwikkelingsleeftijd van onder de 24 maanden (2 jaar) bij hoort, het (vrijwel) niet kunnen
communiceren door middel van woorden of gebaren, het (vrijwel) niet zelfstandig kunnen
voortbewegen, (vrijwel) altijd rolstoelafhankelijk, het hebben van (ernstige) zintuiglijke beperkingen en
prikkelverwerkingsstoornissen, gezondheidsproblemen en het nodig hebben van intensieve
ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Platform EMG en de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (2008) beschrijven dat een (zeer) ernstige verstandelijke
beperking in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door hersenbeschadiging. Voorbeelden van de
oorzaak hiervan kunnen zijn: een stofwisselingsziekte, complicaties voor, tijdens of na de zwangerschap,
een infectie of een chromosomale afwijking. Echter komt het vaak voor dat de oorzaak van de beperking
niet bekend is. Doordat er veel beperkingen aanwezig zijn bij iemand met EMB, is er weinig tot zelfs
geen mogelijkheid om te compenseren. De beperkingen zijn typerend heterogeen; deze variëren bij
ieder persoon in ernst en mate van optreden in verschillende combinaties. Ulijn-ter Wal en Masolijn
(2018) beschrijven dat een kind met EMB hierdoor extra kwetsbaar is. Het kind begrijpt weinig van wat
om haar heen gebeurt en haar overkomt, maar zij beleeft en ervaart wel alles.
Ulijn-ter Wal en Masolijn (2018) beschrijven dat ouders de specialisten zijn wanneer het
aankomt op hun kind. Wanneer in een gezin een kind met een beperking aanwezig is, lijkt het hebben
van een “normaal” kind bijna niet voor te stellen (BOSK, z.d.). Wanneer ouders hun kind moeten gaan
toevertrouwen aan een zorginstelling, ontstaat een driehoeksverhouding: het kind, de ouders van het
kind en de zorgverlener (Egberts, 2007). Zij moeten samenwerken om een succesvolle zorgverlening tot
stand te kunnen brengen. Het gevaar van de driehoeksverhouding is dat de zorgverlener of de ouders
te veel of te weinig inspraak hebben. Hierdoor kan een disbalans ontstaan wat kan leiden tot
onwerkbare verhoudingen of aanleiding kan zijn tot een breuk. De zorgverlener heeft geen speelruimte
meer over en ouders kunnen hun gevoelens niet uiten. Een goede samenwerking tussen ouders en de
zorgverlener is noodzakelijk om het welbevinden van het kind met een beperking te waarborgen.
Ulijn-ter Wal en Masolijn (2018) geven aan dat de zorg en de opvoeding van een kind met EMB
veel van ouders en het gezin vragen. De gehele familie zal zich moeten aanpassen (Kandel & Merrick,
2003). De zorgverlening is zwaar voor iedereen; voor de ouders, eventuele broertjes of zusjes, maar ook
voor mensen in de omgeving van het gezin (BOSK, z.d.). Van Zon (2016) beschrijft dat ouders zeker wel
kunnen genieten en plezier kunnen hebben met hun kind met EMB, maar dat zij de zorg tegelijkertijd
als emotioneel erg zwaar en moeilijk ervaren. Elke dag is een nieuwe uitdaging. Onwetendheid en
bezorgdheid lopen hier als een rode draad doorheen. De impact van een kind met een beperking op het
gezin kan leiden tot het gaan ontbreken van energie (Kröber & Van Dongen, 2000). Het gebrek aan
kansen, vereenzaming en een mogelijk gevoel van isolatie leidt in de meeste gevallen tot het afnemen
van sociale contacten voor het hele gezin. Redquest, Reinders, Bryden, Schneider en Fletcher (2015)
beschrijven dat ouders moeite hebben met het gevoel dat zij sociaal geïsoleerd raken. Ze zijn bang dat
ze dit gevoel ook op het kind overbrengen. Het leren accepteren dat het kind anders opgroeit, het feit
dat hun toekomst onzeker is en zal blijven en dat onwetendheid vaak overheerst, behoren tot de
moeilijkste problemen die de ouders van een kind met EMB mogelijk ervaren (Kröber en Van Dongen,
2000). Wanneer men spreekt over accepteren is het belangrijk dat een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen het accepteren van de persoon en het accepteren van de beperking (Keirse, 2017).
Zorgverleners mogen niet van ouders verwachten dat zij de beperking van hun kind accepteren. Zij
zullen hun kind wel accepteren, maar niet de beperking. Ook Olshansky (1962) beschrijft dat wanneer
aan ouders gevraagd wordt om hun kind met een beperking te accepteren, dat zij niet precies weten
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wat van hen wordt verwacht. De verwachtingen die zorgverleners hebben over het acceptatieproces
van ouders kunnen juist tegenwerking oproepen.
Het is belangrijk dat de zorgverlener allerlei gevoelens van ouders kan en durft aan te horen in
een gesprek (Verdonk, 2017). Ouders van een kind met EMB vinden het vaak lastig om over de
beperking(en) te praten. Zij ervaren een zeker gevoel van verlies (Keirse, 2017). Het Duale Procesmodel
beschrijft twee verschillende manieren hoe men kan omgaan met verlies: de herstelgerichte manier en
de verliesgerichte manier (Stroebe & Schut, 1999). De herstelgerichte strategie uit zich in het willen
praten of lezen over de beperking, terwijl de verliesgerichte strategie zich uit door het concentreren op
werk of zoeken naar afleiding. Wanneer een zorgverlener de ouders kan helpen in het zich bewust
worden dat zij wel degelijk op beide manieren bezig zijn met verlies, resulteert dit in wederzijds begrip
en makkelijkere verbinding (Verdonk, 2017). Gevoelens zoals afgunst of zelfs het kind verwensen,
bestaan ook (Kandel & Merrick, 2003). Veel emoties komen vrij bij ouders, zoals boosheid, teleurstelling,
schaamte, frustratie en een gevoel van verlies of rouw. Verdonk (2017) beschrijft rouw als een proces
waarin iemand moet leren loslaten en verwachtingen moet bijstellen. Op deze manier leert men zich
opnieuw houding te geven in de omgeving. Keirse (2017) beschrijft rouw als de reactie die wordt ervaren
na iedere vorm van verlies, zoals het sterven van een dierbare, een diagnose van een ernstige ziekte of
een breuk in persoonlijke relaties. Bij het krijgen van een kind met EMB is dit een combinatie tussen
deze twee definities (Kandel & Merrick, 2003). Er is namelijk geen fysieke scheiding; het kind bestaat,
leeft en is aanwezig in het leven van het gezin. De mogelijkheid om te rouwen is er niet omdat het kind
continue aandacht van de ouders vraagt. Dit resulteert in een situatie waarin “chronische rouw”
ontstaat.
Chronische rouw uit zich in verschillende vormen (Keirse, 2017). Hier valt onder andere onder:
leven met ernstige chronische aandoening(en), een verslaving, ongewenste kinderloosheid, verstoorde
relaties of een vermissing. Chronische rouw, ook wel levend verlies genoemd, is ook het proces van
rouwverwerking door ouders met een kind met een beperking (Copley & Bodensteiner, 1987). Keirse
(2017) beschrijft chronische rouw als verdriet om een verlies wat niet eindigt, zoals leven met een kind
met ernstige beperkingen. Deze definitie sluit aan op die van Olshansky (1962): chronische rouw
ontstaat door een gevoel van onzekerheid en verwardheid. Dit komt voort uit het permanent afhankelijk
zijn van het beperkte kind, de eindeloze frustraties dat het kind niet zal veranderen, de beperking die
niet weg zal gaan en het gegeven dat de ouders een kind op de wereld hebben gezet wat beperkt zal
zijn voor de rest van zijn of haar leven. Ieder persoon of familie ervaart dit anders. Factoren zoals
etniciteit, persoonlijkheid, religie of sociale klasse kunnen het gevoel van chronische rouw beïnvloeden.
Verdonk (2017) beschrijft dat ouders een weg moeten zien te vinden tussen het bezig zijn met het
verlies zelf en het bezig zijn met hun wereld die door het verlies van de gezondheid continu verandert.
Een balans vinden tussen deze twee kanten is uitdagend en lastig. Bij chronische rouw wordt het verlies
in het verloop van de tijd ook niet minder en genezen de “wonden” van de ouders niet (Keirse, 2017).
Deze wonden worden vaak niet opgemerkt door zorgverleners omdat de chronische rouw die ouders
ervaren, vrijwel altijd aanwezig is en daarom snel als “normaal gedrag” wordt gezien. Een kind krijgen
met een beperking betekent verlies van gezondheid van het kind en daarmee verlies van allerlei
verwachtingen die ouders kunnen hebben (Verdonk, 2017). Ouders willen hun kinderen op zien groeien
tot verantwoordelijke volwassenen (Coughlin & Sethares, 2017). Wanneer men ouder wordt van een
kind met een beperking, wordt dit toekomstideaal niet haalbaar. Deze chronische rouw gaat hierdoor
niet over. Het is een cyclisch proces wat heel het leven aanwezig zal zijn (Gordon, 2009). Keirse (2017)
beschrijft dat wanneer de zorgverlener niet precies aanvoelt hoe hij of zij moet omgaan met chronische
rouw, er juist meer schade kan worden aangebracht in plaats van ouders een helpende hand te bieden
in de begeleiding. Wanneer zorgverleners luisteren en op de juiste manier anticiperen op het gevoel
en de signalen van ouders, zal dit resulteren in een positieve manier van het uitoefenen van
systeemgericht werken (Van Mameren-Beurs, 2018). De visie van de zorgverlener richting zichzelf, de
ouders en het kind zal zich aanpassen en meer gericht zijn op het samenhangend geheel.
Volgens Keirse (2017) worden ouders vaak ten onrechte als labiel en weinig veerkrachtig gezien
wanneer zij proberen om te gaan met chronische rouw. Dit komt doordat de periode die zij nodig
hebben om alles te verwerken langer is dan de periode in een normaal rouwproces. Chronische rouw is
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echter onoplosbaar omdat de bron van het verdriet blijft bestaan. Het leven van de ouders wordt als
het ware herschreven na het krijgen van een kind met EMB. Ouders ervaren continu zorgen bij het
zoeken naar begrip van de buitenwereld, wat zij vaak niet vinden. Zorgverleners bekijken deze situatie
vaak anders. Kennis van het begrip chronische rouw is bij zorgverleners vaak wel aanwezig, maar besef
van de heftige impact die het heeft op de ouders is er (vrijwel) niet. Verdonk (2017) beschrijft eveneens
dat zorgverleners moeten begrijpen dat de beperking van een kind een heftige fysieke en emotionele
impact heeft op veel aspecten van het leven van de ouders. Ouders gaan hier op hun eigen manier mee
om. De taak van de zorgverlener is om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Luisteren naar de ouders
is hierbij heel belangrijk: de verwachtingen van de ouders kunnen verschillen met die van de
zorgverlener. Ook rondom het kind kunnen verwachtingen die een ouder van zijn kind heeft en die de
zorgverlener heeft verschillen. Het is de taak van de zorgverlener om hier duidelijkheid over te
verkrijgen, zodat het kind niet onder- of overschat wordt. Tijdens een gesprek met ouders moet de
zorgverlener ook bewust zijn van het feit wat hij of zij zegt: uitspraken of opmerkingen kunnen blijven
hangen. Dit kan positief of negatief uitpakken. Non-verbale communicatie is ook belangrijk: hiermee
wordt uiteindelijk de boodschap op een bepaalde manier overgedragen aan de ouders. Gordon (2009)
beschrijft dat ouders vaak na een bepaalde confronterende situatie eraan kunnen worden herinnerd
dat hun kind EMB heeft. Dit kan een moment van verdriet veroorzaken of een gevoel van rouw
oproepen. Voorbeelden van dit soort situaties zijn het zien dat een ander kind volwassen wordt of naar
school toe gaan, startende puberteit, de verandering naar adolescent en de 21e verjaardag (Coughlin &
Sethares, 2017). Ook de verandering van een kinder- naar een volwassen zorginstelling wordt als
aanleiding gezien voor een moment van verdriet. Wanneer de zorgverlener dergelijke situaties kan
herkennen en hierop kan anticiperen, kan hij of zij de ouders wellicht helpen. Redquest et al. (2015)
concluderen in een onderzoek dat wanneer zorgverleners de moeilijkheden die ouders kunnen ervaren
rondom het hebben van een kind met EMB begrijpen, de kans groot is dat een effectieve en juiste
begeleiding kan worden geboden.
Smith, Cheater en Bekker (2013) beschrijven dat ouders informatie van zorgverleners willen
over de beperkingen of ziektebeelden van hun kind. Echter gebeurt de informatieverstrekking vanuit
zorgverleners niet adequaat, wat resulteert in ontevredenheid en teleurstelling bij de ouders. Ook in
het onderzoek van George, Vickers, Wilkes en Barton (2007) geven ouders aan, dat zij problemen zoals
slechte communicatie met zorgverleners ervaren en het gevoel hebben soms niet serieus te worden
genomen. Dit heeft geen positief gevolg op de toch al kwetsbare emotionele toestand van de ouders.
Het komt niet veel voor dat ouders de ruimte en de mogelijkheid krijgen om te praten over het gevoel
van verlies wat zij ervaren. Het gevolg hiervan is dat het stressgehalte van de ouders wordt verhoogd.
Amarant is een organisatie die zich richt op de zorgvraag van mensen met een verstandelijke
beperking en/of autisme van iedere leeftijdscategorie (Amarant, z.d.). Ondersteuning, zorg en
behandeling, variërend van lichte ondersteuning tot zeer intensieve specialistische zorg, is hier
beschikbaar. Amarant biedt in- en externe samenwerking voor de cliënt. Het uitgangspunt van Amarant
is om de cliënt en zijn of haar bijbehorende netwerk sterker te maken in de maatschappij. Het
perspectief van de cliënt staat hierbij altijd centraal. ODC De Zandoogjes is een orthopedagogisch dag
centrum (ODC), ook wel Kinderdienstencentrum (KDC) genoemd, onderdeel van Amarant (Amarant,
z.d.). Volgens Rijksoverheid (z.d.) biedt een ODC gespecialiseerde zorg gericht op een goede sociale- en
emotionele ontwikkeling van een kind in het gezin en in de samenleving. Het ODC is bedoeld voor
kinderen met een ontwikkelingsachterstand in combinatie met één of meerdere beperkingen (Amarant,
z.d.). Volgens M. Boonman (persoonlijke communicatie, 27 februari 2019) worden binnen ODC De
Zandoogjes alle zorgverleners sinds kort geschoold in systeemgericht werken. Zoals eerder in de
literatuur beschreven, is systeemgericht werken een manier van werken waarbij de zorgverleners
personen en situaties beschouwen als een samenhangend geheel (Van Mameren-Beurs, 2018). De
aanleiding van het starten met de scholingen was het geringe contact tussen ouders en zorgverleners
(M. Boonman, persoonlijke communicatie, 27 februari 2019). Om de meest optimale zorg te kunnen
leveren aan het kind met EMB is een grotere betrokkenheid van zowel ouders als zorgverleners richting
elkaar wenselijk. Het onderdeel waar dit praktijkgerichte onderzoek zich op richt, begeleiding rondom
chronische rouw, is een onderdeel van dit systeemgericht werken. Binnen ODC De Zandoogjes wordt
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in plaats van chronische rouw gesproken over de term “levend verlies”, aangezien levend verlies
algemeen bekend is bij de ouders van de kinderen en de zorgverleners die in de betreffende instelling
werkzaam zijn (W. Houtepen, persoonlijke communicatie, 12 februari 2019). W. Houtepen (persoonlijke
communicatie, 5 februari 2019) geeft aan dat de ouders levend verlies een beladen en lastig onderwerp
vinden. Ouders weten niet goed hoe zij een gesprek aan moeten gaan met de zorgverleners of hoe zij
de gevoelens die zij ervaren kunnen uiten. Momenteel bestaan er geen (vaste) momenten tussen
ouders en zorgverleners om te praten over levend verlies (W. Houtepen, persoonlijke communicatie,
12 februari 2019).
De doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen (en te verhelderen) hoe ouders van ernstig
meervoudige beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen, ODC De Zandoogjes te
Breda, begeleiding rondom levend verlies ervaren. Het onderzoek zal tot stand komen door middel van
een literatuuronderzoek, het houden van semigestructureerde interviews met ouders en uiteindelijk
het formuleren van aanbevelingen richting begeleiders. Deze aanbevelingen worden gedaan om de
door zorgverleners aan ouders gegeven begeleiding rondom het levend verlies te waarborgen.
Om de bovenstaande doelstelling te kunnen beantwoorden is de volgende vraagstelling opgesteld:
“Hoe ervaren ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en
Smurfen, ODC De Zandoogjes te Breda, begeleiding rondom levend verlies en welke aanbevelingen
kunnen zij geven om deze zorg te waarborgen?”
In de uitwerking van dit praktijkgerichte onderzoek zal de gebruikte methode worden beschreven.
Hierna worden de resultaten van het onderzoek beschreven, gevolgd door een discussie, conclusie en
aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk zal de literatuurlijst van dit onderzoek opgenomen zijn, gevolgd
door bijlages. Deze bijlages worden afgesloten met het ‘’Feedbackformulier opdrachtgever over
professioneel gedrag student’’ (zie bijlage 10) en het ‘’Projectcontract’’ (zie bijlage 11).
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2. Methode praktijkgericht onderzoek
In dit hoofdstuk is beschreven welke methode voor het praktijkgerichte onderzoek is gebruikt. Het
onderzoeksdesign, de onderzoekseenheden, de dataverzameling, de data-analyse, kwaliteitscriteria en
een ethische paragraaf worden apart toegelicht. Ten slotte volgt een paragraaf met een beschrijving van
het tijdspad dat is gevolg gedurende dit onderzoek.

2.1 Onderzoeksdesign
Om de vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, werd gebruik gemaakt van een
kwalitatieve onderzoeksmethode. De onderzoeker streefde ernaar om ervaringen en meningen te
weten te komen van diverse ouders rondom begeleiding in levend verlies. Een onderzoek naar
ervaringen van mensen sluit aan bij een kwalitatieve onderzoeksmethode, een methode die zich richt
op gevoelens, meningen, verwachtingen en de beleving van personen (Verhoef et al., 2015; De Jong et
al., 2015). De vraagstelling van het onderzoek is een open vraagstelling en berust op subjectiviteit
(Verhoef et al., 2015).
Naast indeling op kwalitatief gebied werd onderscheid gemaakt in het soort onderzoek. Dit
onderzoek betrof een fenomenologisch onderzoek: er wordt onderzocht hoe mensen verschijnselen
ervaren aan de hand van de beschrijvingen die zij zelf geven (Nieswiadomy, 2009).
De gegevens van dit onderzoek werden verzameld door middel van individuele,
semigestructureerde interviews met ouders en experts. Interviews zijn de meest aangewezen methode
om informatie over vaardigheden en opinies te verzamelen (Verhoef et al., 2015). Vanwege het
persoonlijk een-op-een contact met de participant en het hierdoor hebben kunnen waarborgen van de
privacy waardoor vertrouwen wordt verhoogd, werd er gekozen om dit meetinstrument in het
onderzoek te gebruiken (De Jong et al., 2015).

2.2 Onderzoekspopulatie en steekproef
Alle deelnemers van een onderzoek vormen samen de onderzoekspopulatie (Verhoef et al., 2015). In
het gebouw van ODC De Zandoogjes bevinden zich vier verschillende gangen welke zich richten op
verschillende soorten beperkingen van de kinderen en de ernst hiervan. De onderzoekspopulatie van
dit onderzoek betrof ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels,
Snorkels en Smurfen, gelegen in een EMB-gang. Andere groepen binnen het ODC richten zich meer op
gedragsproblematiek of hebben een schoolvoorbereidend doel. Dit is voor de kinderen met EMB niet
haalbaar. De kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen zijn van verschillende
leeftijdscategorieën. De groep Dribbels telde op het moment van het onderzoek zes kinderen, de
Snorkels eveneens zes kinderen en de Smurfen acht kinderen. Alle 20 kinderen woonden nog thuis bij
zijn of haar ouders. In totaal waren er 20 (paar) ouders, verdeeld over de drie verschillende groepen.
Zeven (paar) ouders hadden aangegeven geen emailadres te willen verstrekken of het niet wenselijk te
vinden te worden aangeschreven voor doeleinden als dit onderzoek. In overleg met de opdrachtgever
leidde dit tot het excluderen van deze ouders. De onderzoekspopulatie ouders zag er daardoor als volgt
uit: dertien (paar) ouders verdeeld over de drie groepen.
Buiten de ouders werden twee experts geraadpleegd: Gerdie van Zon en Saskia Gooiker. Gerdie is
moeder van een zorgintensief kind wat helaas is overleden. Zij werkt op dit moment als
rouwbegeleidster in een eigen praktijk en ontvangt hier ouders van (ernstig meervoudig) beperkte
kinderen wanneer zij bijvoorbeeld willen praten over levend verlies dat zij ervaren. Saskia is ook moeder
van een ernstig meervoudig beperkt kind wat ook helaas is overleden. Op dit moment werkt Saskia zelf
als begeleider in de gehandicaptenzorg.
In onderstaande tabel (tabel 1) worden de inclusie- en exclusiecriteria weergegeven die zijn
opgesteld voor de totale onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie werd benaderd door middel
van een introductiemail.
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Tabel 1: In- en exclusiecriteria van de onderzoekspopulatie

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

Ouders met een EMB-kind op de groep Snorkels,
Smurfen of Dribbels, ODC de Zandoogjes te Breda.

Ouders of expert(s) die aan hebben gegeven niet te
willen deelnemen aan het onderzoek om bepaalde
redenen.

Expert(s) heeft een directe relatie met het onderwerp
van het onderzoek.

Het te onderzoeken deel van de populatie van het onderzoek noemt men de steekproef (De Jong et al.,
2015). Vanwege tijdsgebrek binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van purposive sampling. Dit
houdt in dat een doelgerichte steekproef is genomen waarbij de participanten representatief waren
voor de onderzoeksvraag (Verhoef et al., 2015). De steekproef werd vervolgens gehouden binnen de
groepen welke de opdrachtgever van dit onderzoek als voldoende representatief beschouwde voor het
onderzoek. Van de dertien (paar) ouders reageerden uiteindelijk acht (paar) ouders en gaven zij aan
deel te willen nemen aan het onderzoek. Door persoonlijke omstandigheden viel één van deze (paar)
ouders af. Uiteindelijk namen acht ouders (zes enkele ouders en één paar ouders) deel aan het
onderzoek. Ook werden twee experts aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. Beide
experts namen deel aan het onderzoek.
Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk respons om de interviews af te nemen, zodat de kans op
datasaturatie werd verhoogd. Met de respons wordt het aantal participanten bedoeld wat positief heeft
gereageerd op de vraag om mee te doen aan het onderzoek en vervolgens ook daadwerkelijk deelneemt
(Verhoef et al., 2015). Om de respons van dit onderzoek te verhogen, waren enkele maatregelen
genomen: de introductiemail was persoonlijk opgesteld en hierin werd het doel en de achtergrond van
het onderzoek benoemd, anonimiteit en vertrouwelijkheid werden eveneens toegezegd en de
onderzoekspopulatie werd (persoonlijk) herinnerd aan het onderzoek. De groep die niet deelneemt aan
het onderzoek noemt men de non-respons. Ook moest er tijdens het onderzoek rekening worden
gehouden met uitvallers: participanten die aangegeven hadden mee te willen doen, maar om een
bepaalde reden toch niet meer konden deelnemen.

2.3 Dataverzameling
De verplaatsbaarheid van het onderzoek werd vergroot door de uitvoering te beschrijven hoe de
participanten van dit onderzoek geselecteerd werden (Cox, de Louw, Verhoef & Kuiper, 2012). Voor de
dataverzameling van dit onderzoek werd gekozen voor het afnemen van semigestructureerde
interviews met een minimale tijdsduur van ongeveer 30 minuten, zodat goed kon worden doorgevraagd
en er verdiepend onderzoek plaats kon vinden. Er is gekozen voor een semigestructureerde manier van
interviewen bij beide groepen (experts en ouders) omdat hierbij verschillende topics kunnen worden
ingebracht, maar de participant ook alle ruimte heeft om te praten (De Jong et al., 2015). Door topics
te gebruiken, ook wel onderwerpen genoemd (Verhoef et al., 2015), stond deels vast wat er tijdens
interviews kon worden besproken (De Jong et al., 2012). Deze topiclijst werd opgesteld door middel van
gevonden literatuur te combineren met waarnemingen in de praktijk. De topiclijst werd vervolgens
kritisch bekeken door collega-onderzoekers, waardoor sprake was van peerdebriefing. Dit verhoogt de
geloofwaardigheid en plausibiliteit van het onderzoek (Cox, De Louw, Verhoef & Kuiper, 2012). De
topiclijst die werd gebruikt voor dit onderzoek, staat vermeld in bijlage 1.
Tijdens een semigestructureerd interview zat de interviewer alleen, in een afgesloten ruimte,
samen met de participant. De onderzoeker was hierbij de interviewer en stelde de vragen met behulp
van de topics uit de topiclijst. De vragen die in de interviews werden gesteld waren zowel retrospectief
(met betrekking op het verleden) als ook prospectief (met betrekking op de toekomst) opgesteld (De
Jong et al., 2015). Ook waren er vragen zijn die gericht waren op het heden. Met dit onderzoek wordt
inzichtelijk gemaakt wat ervaringen en gevoelens zijn vanuit het verleden en hoe bepaalde situaties zijn
verlopen. Eveneens wordt de wenselijke situatie is van de participanten hiermee duidelijk: er werd naar
de toekomst gekeken, verwachtingen werden uitgesproken door de participanten en er werd bekeken
hoe de werkelijkheid er uit zou kunnen zien. De antwoorden op deze vragen waren relevant om de
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onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Om deze reden was ervoor gekozen zowel retrospectieve
als prospectieve vragen op te nemen in het interview. Het eerste interview (interview met expert Saskia)
werd als proefinterview beschouwd.
Een afgesloten ruimte waarborgt de privacy, wat vervolgens ook vertrouwen zal wekken. Dit
was belangrijk aangezien participanten zich namelijk, gerelateerd aan het onderwerp van dit onderzoek,
mogelijk kunnen schamen voor gevoelens die naar boven kunnen komen. Voorafgaand aan het
interview werd de participant nogmaals op de hoogte gesteld van de anonimiteit en de vertrouwelijke
verwerking van de gegevens. Eerder werden participanten hiervan op de hoogte gesteld door middel
van de introductiemail. De interviews werden opgenomen door middel van een recorder. Voor het
maken van geluidsopnames was schriftelijke toestemming nodig van de participanten door middel van
een informed consent. Deze toestemming diende voorafgaand aan het afnemen van de interviews te
worden verzocht aan de participanten. Hierover wordt meer uitleg gegeven in paragraaf 2.6. De
interviews werden gehouden op ODC de Zandoogjes te Breda, in een gereserveerde ruimte. Wanneer
de participant anders wenste, werd hiervoor een andere afspraak gemaakt.
Saturatie of verzadiging treedt op wanneer geen nieuwe informatie meer wordt verkregen
(Boeije, 2014). De hoeveelheid interviews dat moest worden afgenomen, was afhankelijk van wanneer
er verzadiging van gegevens zou optreden. Echter werd niet verwacht dat volledige datasaturatie
optrad. Het korte tijdsbestek van het onderzoek heeft als gevolg dat herhalen van het proces waarin
interviews worden gehouden niet mogelijk was. Ook was de onderzoekspopulatie vrij klein, waardoor
niet genoeg interviews konden worden gehouden. Deze factoren hadden invloed op de uiteindelijke
onderzoeksresultaten van dit onderzoek.
Beide interviews, de expertinterviews en de semigestructureerde interviews met ouders,
worden hieronder in sub paragrafen kort uitgelegd.

2.3.1 Expertinterviews
Er was gekozen om twee semigestructureerde interviews te houden met inhoudelijke experts. Door
twee experts te laten deelnemen aan het onderzoek wordt de afhankelijkheid en de contextualiteit
vergroot (Verhoef et al., 2015). Baarda en Van der Hulst (2017) beschrijven dat men bij een
expertinterview personen interviewt die bijvoorbeeld bepaalde situaties goed kennen. Experts kijken
echter met een andere invalshoek naar het onderwerp van het onderzoek. Zij bekijken het vanuit een
professioneel perspectief, gekoppeld aan ervaringen.
Bij de semigestructureerde interviews was er een topiclijst aanwezig waarop relevante vragen
en onderwerpen staan die aansluiten op het onderwerp van het onderzoek en werden behandeld
tijdens het interview. Ze werden gebruikt bij de semigestructureerde interviews zodat er niet teveel
werd afgeweken van het onderwerp. De topiclijst werd opgesteld aan de hand van de uitkomsten van
het literatuuronderzoek en richten zich op ervaringen en gevoelens. De opgestelde topiclijst is te vinden
in bijlage 1, tabel 3. De dataverzameling en de data-analyse van het onderzoek werden tegelijkertijd
uitgevoerd. Toen de twee expertinterviews waren afgenomen, werden deze geanalyseerd en
gecodeerd. Hierna werd bekeken welke topics relevant waren voor de topiclijst voor de ouders. Door
middel van een peerreview werden de nieuwgevonden topics eerst kritisch gescreend.
Gekozen werd om eerst de interviews met de experts af te nemen en vervolgens de interviews
met de ouders. De reden om dit te doen was als volgt: de onderzoeker wilde gericht vragen en topics
behandelen in de interviews met ouders. Door eerst de interviews met de experts te houden konden
de experts bijdragen aan het eventueel opstellen van relevante vragen en topics voor de interviews met
ouders. Zo konden de nog af te nemen interviews met de ouders verder worden uitgebreid en goed
voorbereid, met extra opgedane kennis en ervaringen uit de praktijk, starten met de interviews met de
ouders. Hierdoor kan het echter ook zijn dat het onderzoek onbedoeld is beïnvloed door de antwoorden
van de experts waardoor toch ook andere vragen richting ouders kunnen zijn gesteld. In vroeg stadium
bij de interviews met ouders werd dit risico al onderkend, waarop de onderzoeker actie heeft
ondernomen in de vorm van het stellen van meer open vragen, dieper doorvragen, minder suggestieve
vragen en abstraheren van eigen interpretaties.
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2.3.2 Semigestructureerde interviews ouders
Met de groep ouders zou eveneens een semigestructureerd interview worden gehouden. De topiclijst
van de groep met de ouders wordt, naast de opgestelde topics die naar voren zijn gekomen uit het
literatuuronderzoek, aangevuld met gevonden topics vanuit de semigestructureerde interviews met de
experts. Dit werd echter alleen gedaan met de topics welke relevant werden bevonden voor het
onderwerp van het onderzoek.

2.4 Data-analyse
Het verwerken en analyseren van data uit kwalitatief onderzoek moet verbatim (letterlijk) gebeuren
(Verhoef et al., 2015). Eerder is beschreven dat dataverzameling en data-analyse door elkaar heen lopen
in dit onderzoek.
De semigestructureerde interviews met de twee experts en de semigestructureerde interviews
met de ouders werden opgenomen door middel van een recorder, beluisterd en hierna zo snel mogelijk
uitgeschreven. Dit noemt met transcriberen. Toen het uitschrijven van de eerste twee interviews
gebeurd was werden de interviews allereerst globaal gelezen. Hierdoor ontstond een beeld van de
inhoud van het verzamelde onderzoeksmateriaal en de mate waarin de data bruikbaar was. Vervolgens
werden de interviews gedetailleerd geanalyseerd en daarna gecodeerd. Met coderen wordt bedoeld:
het groeperen van uitspraken die de participanten hebben gedaan tijdens de interviews onder een
bepaalde code (sleutelwoord) (Nieswiadomy, 2013). Coderen is een proces van drie verschillende
stappen: allereerst gaat de onderzoeker open coderen, vervolgens axiaal coderen en ten slotte selectief
coderen (Boeije, 2014).
Tijdens de eerste stap, het open coderen, gaat de onderzoeker exploreren en verkennen
(Boeije, 2014). Er werden begrippen duidelijk gemaakt en de eerste interviews zullen worden
getranscribeerd. Passende codes werden geformuleerd en toegekend aan de verschillende fragmenten.
Aan het einde van deze stap volgde hieruit een lijst met codes.
Vervolgens werd axiaal gecodeerd. Axiaal coderen vormt een brug tussen open en selectief
coderen (Boeije, 2014). Hierbij werd onderscheid aangebracht in belangrijke en minder belangrijke
thema’s in het onderzoek, werd de relevantie van de patronen en thema’s bekeken en werd
geabstraheerd van minder belangrijke thema’s. De codes die werden verkregen werden geanalyseerd.
Toen er verbanden werden gelegd tussen de verschillende codes, werden deze geclusterd in patronen
of thema’s. Op deze manier ontstonden er hoofdcodes en subcodes. Aan het einde van het
coderingsproces kon de interviewer hierdoor abstracter kijken naar de patronen of thema’s. Tevens
werd ook in deze stap kritisch gekeken naar de interpretaties van deze fragmenten door collegaonderzoekers in een peerreview, zodat niet alleen de eigen interpretaties werden meegenomen in het
onderzoek. Aan het einde van deze stap werd een lijst opgesteld met gecategoriseerde hoofd- en
subcodes (zie bijlage 6, Codeboek semigestructureerde interviews). Vervolgens zijn de gevormde hoofden subthema’s overzichtelijk weergegeven in aparte schema’s (zie bijlage 7 Schematische weergave
hoofd- en subthema’s codeboek).
Tot slot vond selectief coderen plaats. Hierin werd bepaald welke patronen of thema’s het
belangrijkste zijn voor het onderzoek (Boeije, 2014). De hoofd- en subcodes welke zijn geformuleerd bij
het axiaal coderen werden kritisch bekeken. Uiteindelijk kwam een beschrijving naar voren van de
belangrijkste patronen of thema’s, werd in een verhaal uitgelegd wat de verbanden waren tussen de
patronen of thema’s en werd er antwoord gegeven op de vraagstelling van het onderzoek.
Het coderingsproces zal werd bijgehouden in een codeboek, welke terug is te vinden in bijlage
6 van dit onderzoek. Peerreview, een vorm van onderzoekerstriangulatie volgens Verhoef et al. (2015),
vindt plaats tijdens open- en axiaal coderen met collega-onderzoekers om de interpretaties van de data
uit de interviews te controleren.
Aan het eind van het coderingsproces werden de interviews van de experts en de interviews van de
ouders naast elkaar gelegd om te kijken of hier overeenkomsten uit te halen waren. Dit werd aan het
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einde van het onderzoek pas gedaan aangezien toen alle participanten een interview hebben gehad en
er een volledig beeld van de onderzoekspopulatie kon worden geschapen.

2.5 Kwaliteitscriteria
De opgestelde kwaliteitseisen waaraan kwalitatief onderzoek moet voldoen, zijn: geloofwaardigheid
(credibility), overdraagbaarheid (transferability), afhankelijkheid en contextualiteit (dependability) en
overtuigingskracht en intersubjectiviteit (confirmability) (Cox et al., 2012; Verhoef et al., 2015).
De geloofwaardigheid (credibility) heeft betrekking op de mate waarin de onderzoeksresultaten
een realistisch beeld geven van een verschijnsel (Cox et al., 2012). De geloofwaardigheid van dit
onderzoek werd vergroot door middel van membercheck. Dit hield in dat voorlopige analyseresultaten
met de participanten werden besproken. Ook vond er datatriangulatie plaats, wat de geloofwaardigheid
waarborgde. Er werd op verschillende manier informatie verzameld, namelijk door middel van een
semigestructureerd interviews met inhoudelijk experts en de semigestructureerde interviews met de
ouders.
De overdraagbaarheid (transferability), ook wel de verplaatsbaarheid genoemd, geeft aan dat
resultaten gebonden zijn aan tijd, plaats en context (Cox et al., 2012). Er werd nagegaan of de resultaten
los konden worden gezien en binnen een andere context overdraagbaar waren. Het is belangrijk dat de
participanten een duidelijke afspiegeling zijn van de onderzoekspopulatie (Verhoef et al., 2015). Bij een
sleutelpersoon werd navraag gedaan naar de beschikbaarheid van verschillende participanten, om zo
de verplaatsbaarheid te vergroten.
De afhankelijkheid en contextualiteit (dependability), ook wel plausibiliteit genoemd, beschrijft
de consistentie van gegevens en bevindingen (Cox et al., 2012). De plausibiliteit werd vergroot wanneer
de context duidelijk werd beschreven. Hierbij was het belangrijk dat de methode transparant was: deze
moest duidelijk worden beschreven. De plausibiliteit van dit onderzoek werd gewaarborgd toen er
gebruik werd gemaakt van een recorder waarna interviews letterlijk werden getranscribeerd. Ook vond
er membercheck (zie geloofwaardigheid) en peerreview plaats. Met peerreview wordt de peergroep
bedoeld van collega-onderzoekers die het onderzoeksproces kritisch volgen (Cox et al., 2012).
Overtuigingskracht en intersubjectiviteit (confirmability), ook wel verifieerbaarheid genoemd, de
mate waarin resultaten gebaseerd zijn op bijdragen van de participanten, en niet op de bias (Cox et al.,
2012). De bias is een vooringenomen standpunt wat in het onderzoek kan worden aangenomen. De
verifieerbaarheid in dit onderzoek werd gewaarborgd door middel van membercheck en peerreview.

2.6 Ethische paragraaf
De benaderde ouders voor dit afstudeeronderzoek werden geïnformeerd door middel van een
opgestelde introductiemail over het plaatsvinden van het onderzoek (zie bijlage 3). De experts werden
los van de ouders benaderd. Tevens werd een informed consent opgesteld (zie bijlage 4), een document
waarin de participanten toestemming hebben moeten geven voor hun deelname aan het onderzoek
door middel van een handtekening te zetten. In de informed consent staat dat de participant volledig
op de hoogte is gebracht, de gelegenheid heeft gehad om vragen te stellen, op vrijwillige basis meedoet
aan het onderzoek en dat zij te allen tijde mogen stoppen met het onderzoek. Tijdens de interviews
werd gebruik gemaakt van opnameapparatuur in de vorm van een recorder waarvoor toestemming is
gevraagd aan de participanten van de interviews. Ook werd aangegeven dat de verstrekte informatie
volledig anoniem verwerkt zou worden. Er werd gezorgd voor een veilige ruimte: een aparte,
geluidsdichte en afsluitbare ruimte waar de participant tijdens het interview niet konden worden
gestoord. Er werd gezorgd voor water/koffie/thee tijdens het interview en had een doos tissues op tafel
staan in verband met mogelijke emoties die wellicht vrijkomen tijdens het interview. Twee van de negen
interviews werden niet op het ODC maar thuis gehouden, waarbij voorafgaand aan het interview werd
nagegaan of deze ruimte vertrouwelijk was. Belangrijk tijdens de interviews was dat de interviewer rust
heeft uitgestraald en passend gekleed was (geen opvallende kleuren maar zachte kleuren). De recorder
en topiclijst werden altijd van tevoren gecheckt en doorgenomen.

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

10

2.7 Tijdspad onderzoek
Het tijdspad wat werd gevolgd gedurende dit onderzoek is weergegeven in een overzichtelijke tabel.
Deze tabel (tabel 4) is terug te vinden in bijlage 2 In de tabel staat beschreven wie welke activiteiten
uitvoerde, waar deze activiteiten werden uitgevoerd en wanneer. Op deze manier verliep het onderzoek
gestructureerd.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten uit de interviews van het praktijkgerichte onderzoek op
een overzichtelijke manier weergegeven. De resultaten worden gecategoriseerd onder acht verschillende
hoofdthema’s welke tot stand zijn gekomen gedurende het coderingsproces. De resultaten worden
versterkt middels verscheidene citaten van zowel ouders als experts uit gehouden interviews.

3.1 Participanten
Tijdens het uitvoeren van dit praktijkgerichte onderzoek waren op basis van selectiecriteria in totaal
dertien (paar) ouders en twee experts aangeschreven met de vraag deel te nemen aan het onderzoek.
Uiteindelijk is er een onderzoekspopulatie tot stand gekomen van twee experts en acht ouders (zes
enkele ouders en één paar ouders welke tegelijkertijd zijn geïnterviewd). De onderzoekspopulatie werd
geïnterviewd met behulp van negen semigestructureerde interviews.
In dit onderzoek waren in totaal negen interviews afgenomen in een tijdsbestek van
viereneenhalve week. Twee van deze interviews waren met experts (P1 en P2), zes interviews met een
ouder en in één geval met beide ouders (P3 t/m P10). In onderstaande tabel (tabel 2) worden
kenmerken van de participanten overzichtelijk weergegeven. Er is hierbij rekening gehouden met de
privacy. De experts gaven voorafgaand aan het onderzoek aan herleidbaar te mogen zijn uit dit
onderzoek, waardoor persoonlijke bijzonderheden van beide experts zijn toegevoegd in onderstaande
tabel.
Tabel 2: Demografische gegevens participanten
Participant
Expert/ouder(s)
Relatie tot andere
nr.
participant?
1
Expert
Nee
2

Expert

Nee

3
4
5

Ouder (moeder)
Ouder (moeder)
Ouder (moeder)

6

Ouder (vader)

7
8
9
10

Ouder (moeder)
Ouder (moeder)
Ouder (moeder)
Ouder (moeder)

Nee
Nee
Ja, echtgenote van
P6
Ja, echtgenoot van
P5
Nee
Nee
Nee
Nee

Bijzonderheden
Ervaringsdeskundige: moeder van een kind met EMB wat
overleden is, participant werkt nu als begeleider in de zorg.
Ervaringsdeskundige: moeder van een zorgintensief kind wat
overleden is, participant werkt nu als rouwbegeleidster met
andere ouders met kindjes met EMB.

3.2 Onderzoeksresultaten semigestructureerde interviews
Gedurende het coderingsproces ontstonden acht hoofdthema’s. Deze thema’s waren als volgt:
begeleiding, levend verlies, gevoelens, houding ouders, lotgenoten, omgeving, gespreksvoering en
systeemgericht werken. Het hoofdthema begeleiding is nog verder onderverdeeld in de subthema’s
vaardigheden, relatie tussen ouders en begeleiding, verbeterpunten begeleiding en beginfase
begeleiding. In bijlage 7 worden de hoofd- en subthema’s schematisch weergegeven. Deze
schematische weergave heeft als hulpmiddel gediend tijdens het beschrijven van de resultaten.
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3.2.1 Begeleiding
3.2.1.1 Vaardigheden
De meerderheid van de ouders deed uitspraken over het belang van (h)erkenning in begeleiding. Deze
(h)erkenning wordt door deze ouders als erg prettig ervaren. Het gevoel krijgen dat men niet ver van
de situatie afstaat en de ouder begrepen wordt door de begeleiders, werd door hen als belangrijk en
prettig ervaren.
‘’Ik denk dat het geven van herkenning en erkenning de enige manier is, om met levend verlies goed om
te gaan. Omdat je je verplaatst in iemand, om als het ware het gevoel van verdriet en onmacht, kan, kan
plaatsen en daarom ook iets ook kan zeggen of kan doen, wat je op dat moment nodig hebt. Dan sta je
niet te ver van de situatie af, maar het is net alsof het je zelf raakt. Dus ik denk dat het wel heel
belangrijk is.’’ (Participant 7, 16 april 2019)

Ook beide experts deden uitspraken rondom (h)erkenning. Zij gaven aan dat het zien dat het ‘‘bij de
begeleiding net zo was’’ of het ‘’geven van erkenning en herkenning’’ in hun huidige beroep met
betrekking tot de zorg belangrijk is, omdat sommige ouders erkenning nog niet zien of hieraan twijfelen.
Ten tweede kwam informatieverstrekking naar voren als een belangrijke vaardigheid van de
begeleiders. Meerdere ouders gaven aan dat het geven van bepaalde handvatten passend bij de
diagnose, inhoudelijke informatie toelichten, een adviserende rol aannemen en het uitwisselen van tips
en ideeën belangrijke punten zijn om te delen, aangezien elke stap nog ‘’nieuw’’ is. Eén van de experts
bevestigde dat het geven en uitleggen van informatie heel belangrijk is.
‘’Wat ik dan heel prettig vind, en dat ook zeker goed wordt opgepakt door de groep, is dat ze uhm,
daarin toch een soort adviserende rol hebben. Hoe ze dat bij andere kinderen doen. Of ‘zou je misschien
hieraan denken’ of ‘hoe zou jij dat doen’.’’ (Participant 7, 16 april 2019)

Eveneens werd onder de vaardigheden van de begeleiders verstaan dat zij een eerlijke, oprechte
houding aannemen waarin zij interesse tonen en aandacht geven. Enkele ouders gaven aan het kwijt
kunnen van verhalen en het delen van belevenissen met begeleiders als prettig te ervaren. De
meerderheid van de ouders gaf het belang aan van het hebben van de mogelijkheid om in gesprek te
gaan met begeleiders. Dit zou volgens deze ouders alleen gaan wanneer de begeleiders belangstelling
en interesse tonen.
‘’De begeleiding is heel betrokken, uhm, ja en oprecht geïnteresseerd zeg maar en je merkt gewoon dat
ze met liefde voor ons meisje zorgen, dat vinden we heel fijn.’’ (Participant 10, 19 april 2019)

De experts hebben aangegeven dat zonder eerlijkheid geen mogelijkheid bestaat om een
vertrouwensband te scheppen tussen ouders en begeleiders. Een transparante, eerlijke verbinding is
heel belangrijk volgens de experts.
Het inlevingsvermogen van de begeleiders werd door enkele ouders benoemd als prettige vaardigheid.
Zij gaven aan hierdoor het gevoel te ervaren dat zij bij begeleiders terechtkunnen met hun verhalen en
zich begrepen voelen. Een aantal ouders heeft benoemde het belangrijk te vinden dat tijd vrij wordt
gemaakt voor hen wanneer dit nodig is. Ook het belang van empathie werd door één enkele ouder
benoemd. Eén van de experts beaamde dit door aan te geven dat de begeleiders inlevingsvermogen
moeten bezitten, maar dat hier geen ervaring voor nodig is zoals een ervaringsdeskundige dit bezit.
‘’Tijdens een heftige situatie werden we als gezin wel begeleidt. Maar er was wel begrip voor. Dus je had
wel het gevoel, uhm, dat je ergens ook je verhaal kon doen. En dat het oke was dat je verdrietig was
bijvoorbeeld. Nee dat was prettig. Men leefde met je mee.’’ (Participant 7, 16 april 2019)
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Ouders gaven aan dat begeleiders hen serieus nemen, een luisterende houding aanneemt en hen
ondersteuning biedt in verschillende zaken zoals het beantwoorden en uitzoeken van bepaalde vragen
die ouders hebben.
De meerderheid van de ouders gaf aan het gevoel te hebben dat zij ondersteuning krijgen van de
begeleiders wat zich uit in een behulpzame, open houding en het ontlasten in bepaalde taken, waarbij
de communicatie fijn verloopt. Enkele ouders voelden zich gehoord wanneer de begeleiders een
luisterende houding aannamen waarbij werd doorgevraagd en meegedacht over verschillende situaties.
‘’Wat de communicatie ook zo fijn maakt, de begeleiding denkt ook mee in alles. Altijd de vragen stellen
van, hoe doen we dat, doen we het goed, vind je het niks, … enzovoorts.’’ (Participant 3, 11 april 2019)

De experts sloten aan bij de ouders omdat zij hebben benoemden dat een goede begeleider een open
houding aanneemt, luistert, de ouder het idee geeft dat er naar hem of haar wordt geluisterd en dat
begeleiders een ondersteunende taak hebben.
Enkele andere belangrijke vaardigheden werden benoemd door een aantal ouders zoals het welkom
voelen binnen de zorg en in de groep. Het gevoel van ouders dat begeleiders over de juiste kennis
beschikken en het close contact met de begeleiders waardoor men bijvoorbeeld aan een half woord
genoeg heeft, was belangrijk voor hen. Beide experts deden ook nog enkele uitspraken over belangrijke
vaardigheden in de begeleiding. Deze gingen over het aansluiten op de ouder als begeleider zijnde, het
verder kijken dan de buitenkant van het kind en het belang van achter een onderliggende reden komen
in een gesprek met ouders. Ook gaven zij aan dat begeleiders menselijk moeten zijn en gevoelens moet
tonen. Dit zou een positief effect hebben op het begeleidingsproces.

3.2.1.2 Relatie tussen ouders en begeleiding
De meerderheid van de ouders deed uitspraken over het contact wat zij hebben ervaren met de
begeleiders. Zij gaven aan het fijn te vinden begeleiders regelmatig in persoon te zien. Ook gaven ouders
aan een intensievere verbinding te ervaren wanneer zij direct contact hebben met de begeleiders, in
plaats van contact via Quli, een digitaal rapportagesysteem. Eén van de ouders gaf aan te ervaren dat
door het regelmatige contact de band tussen hen als ouders en begeleiders sterker werd.
‘’Die band wordt door regelmatig contact wel sterker ja. Ja ik denk dat je regelmatig je gezicht moet
laten zien. Je leert elkaar een beetje kennen. Ik denk dat dat uhm, best belangrijk is.’’ (Participant 9, 18
april 2019)

De meerderheid van de ouders deed uitspraken met betrekking tot de band die zij hebben met
begeleiders. Ouders gaven aan een sterke band te ervaren waarin vertrouwen belangrijk wordt geacht.
Een voorwaarde voor zo’n vertrouwensband was dat zowel ouders als begeleiders energie en tijd hierin
investeren volgens één van de ouders. Enkele ouders benoemden dat zij het informele gedeelte van de
band met begeleiders fijn en prettig vonden. Een andere ouder benoemde dat de ervaring en het
inlevingsvermogen van de begeleiders een band schepte.
‘’Ja. Ja. Ja. Ja die sterke band is echt belangrijk want het moment dat ik (naam kind) natuurlijk naar de
dagbesteding breng, dat ga je ervanuit dat de zorg die jij graag wilt voor jou kind, dat die wordt
overgenomen door de groep.’’ (Participant 7, 16 april 2019)

Beide experts deden ook uitspraken over de band met begeleiders. Zij beaamden het belang van een
goede, sterke verbinding tussen ouders en begeleiders. Eén van de experts gaf aan dat vanuit deze
verbinding dieper in gesprek kan worden gegaan met ouders.
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De helft van de ouders gaf aan het fijn te vinden te praten met begeleiders en zorgen of gevoelens te
delen. Tips geven en elkaar op de hoogte houden zijn voorbeelden die ouders benoemden. Ook het
werken op een lijn met begeleiders werd benoemd door één van de ouders. Eén van de experts sloot
hierbij aan door aan te geven het als prettig te ervaren om de zorg en gevoelens te delen.
‘’Ik heb ook altijd een gevoel hierzo, en ook in (naam andere dagbesteding), dat we het samen deelden.
De zorg, maar ook de leuke dingen. Ook de frustratie, en ja, alles eigenlijk.’’ (Participant 1, 20 maart
2019)

Door een aantal ouders werden uitspraken gedaan over het vertrouwen richting begeleiders. Eén enkele
ouder vond vertrouwen erg belangrijk. Een andere ouder gaf aan vertrouwen in de werkwijze van de
begeleiders te hebben. Ook een van de experts deed een uitspraak over het vertrouwen. Deze expert
gaf aan te denken het vertrouwen van ouders te winnen wanneer begeleiders betrokkenheid richting
kinderen laten zien.
‘’Dat je betrokken bent bij de kinderen, dat het de zorgverlener ook kan raken. Daarmee denk ik dat je
vertrouwen wint bij de ouders.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)

3.2.1.3 Verbeterpunten begeleiding
De meerderheid van de ouders deed uitspraken over verbeterpunten omtrent begeleiding.
Communicatie werd hier als onderwerp door meerdere ouders benoemd. Het van tevoren peilen van
behoeften om te praten over levend verlies werd door één van deze ouders aangedragen als
verbeterpunt. Diezelfde ouder gaf aan dat in een gesprek met begeleiders niet specifiek werd ingegaan
op het willen praten over het levend verlies, terwijl deze ouder dit wel fijn had gevonden. Een andere
ouder wilde vaker een gesprek met begeleiders voeren om over gevoelens te kunnen praten. Andere
ouders sloten zich hierbij aan en gaven daarbij ook aan dat begeleiders ouders moet aanbieden om in
gesprek te gaan.
‘’Misschien is een verbeterpunt dat je vaker een gesprek hebt met begeleiding dat je over je gevoelens
kan praten.’’ (Participant 6, 15 april 2019)

Eén van de experts sloot deelde de mening van de ouders. Deze expert beschreef dat begeleiders
ontmoetingen met elkaar moeten durven regelen en door middel van deze ontmoetingen behoeften
kunnen polsen van ouders.
Ook kwam bij één ouder en beide experts in de interviews een ideale situatie ter sprake. Volgens de
ouder houdt een ideale situatie in om meer over levend verlies te praten. Overige ouders deden geen
daadwerkelijke uitspraken over een ideale situatie.
‘’Uhm, wat zouden zij mij moeten bieden in een ideale situatie? Uhm, ja dat in ieder geval aandacht voor
het levend verlies is. Dat erover gesproken wordt.’’ (Participant 4, 12 april 2019)

Bij beide experts kwam naar voren dat het vooral belangrijk is ouders te informeren wat kan worden
geboden in begeleiding. Het aan ouders laten merken dat zij niet alleen staan of te werk gaan was
volgens één van de experts belangrijk. De andere expert benoemde het belang van de ouders serieus
nemen, kennis hebben van levend verlies of chronische rouw, eerlijkheid en het vragen naar gevoelens.
Eén van de experts vond dat begeleiders zijn of haar gevoelens moeten tonen aan ouders. Volgens deze
expert zou dit juist professioneel en prettig zijn en zou het een manier zijn om dichter bij elkaar te
komen.
‘’In een ideale situatie zou ik sowieso denken aan het feit dat je serieus moet worden genomen, uhm, ja
eerlijkheid, anders dan ga je ook niet het vertrouwen voelen om gevoelens te delen, vragen naar de
gevoelens, zoals ja maar hoe is het nu dan, hoe voelt dat nu dan.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)
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Verschillende ouders ervoeren op bepaalde momenten begeleiding te hebben gemist rondom levend
verlies. Volgens deze ouders werd bijvoorbeeld niet doorgepakt op bepaalde punten of zelfs helemaal
geen begeleiding aangeboden. Ook één van de experts gaf aan in het verleden gemis van begeleiding
te ervaren in levend verlies.
‘’Uhm, het is hier eigenlijk, ja van wat ik me kan herinneren, niet echt aangeboden om het over het
levend verlies te hebben.’’ (Participant 8, 17 april 2019)

Aansluitend op de ervaringen van ouders in de beginfase (zie paragraaf 3.2.1.4 Beginfase begeleiding)
benoemden enkele ouders het belang van begeleiding in het begin van de zorg. Eén van de ouders gaf
hierover aan dat deze begeleiding zeker mag worden verbeterd met betrekking tot het opvangen van
nieuwe ouders. Diverse ouders vertelden dat het begin een moeilijke periode is en dat dit een
verbeterpunt is voor begeleiders.
‘’Ik denk dat misschien, uhm, … als we teruggaan naar het begin, uhm voor nieuwe ouders dat zij goed
worden opgevangen is heel belangrijk.’’ (Participant 3, 11 april 2019)

Een paar ouders gaf het bieden van ondersteuning en de aanwezigheid van begeleiders aan als
belangrijke vaardigheid in begeleiding omdat de ouder volgens hen terecht moet kunnen bij de
begeleiders wanneer dit nodig is. Volgens deze ouders moet begeleiding persoonlijk zijn en niet een
standaard format.
‘’Dat ze niet, niet standaard uhm, niet een standaardbriefje voor je hebben van joh, dit kun je doen.
Maar dat er wel per situatie persoonlijk wordt bekeken van voor jullie zou dit handig zijn voor jullie zou
dat handig zijn. Of, denk eens hierover na, of heb je daar al aan gedacht. Ik bedoel, ik zeg al, alles is
nieuw voor ons dus wij weten ook maar dit (maakt vingergebaar van ‘klein’) van wat het is natuurlijk.’’
(Participant 5, 15 april 2019)

Experts gaven aan dat ook de informatieverstrekking, waaronder advies geven en ouders ergens van op
de hoogte brengen, duidelijk moet worden gegeven aan ouders. Ook doorvragen in een gesprek werd
door één van de experts als belangrijk benoemd.

3.2.1.4 Beginfase begeleiding
De meerderheid van de ouders deed uitspraken over het begin van hun leven met een ernstig
meervoudig beperkt kind en de begeleiding die zij daarbij kregen. Enkele ouders ervoeren het begin als
heftig wanneer de diagnose over het desbetreffende kind werd gegeven. Een andere ouder benoemde
in het begin ‘in een diep gat’ te vallen. Eén van de experts sloot aan bij de resultaten van de ouders. De
expert benoemde dat er veel op ouders af kan komen in het begin en dat goede begeleiding dan juist
erg belangrijk is.
‘’In het begin kan er dan zoveel op je afkomen en ook zoveel fout gaan waarbij niemand je kan helpen…
ik denk dat dat traumatische ervaringen kunnen zijn.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)

Aansluitend op de genoemde ervaringen van ouders vanuit de beginfase van de zorg deden enkele
ouders uitspraken over de start met de begeleiding. Eén van de ouders gaf aan een fijne rondleiding te
hebben gehad in het begin en een andere ouder heeft benoemd meer contact dan in het begin te
hebben gehad. Een paar ouders vertelden de beginfase als een nieuwe wereld te ervaren. Het
binnenkomen in een zogenoemd ‘warm bad’ werd door verschillende ouders als belangrijk benoemd.
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3.2.2 Levend verlies
De helft van de ouders gaf aan dat het gevoel van levend verlies iets van de laatste jaren is en versterkt
wordt naarmate het kind ouder wordt. Het besef komt later en het toekomstbeeld verandert volgens
deze ouders. Een tweetal ouders ervoeren het gevoel te hebben steeds meer beperkt te worden
naarmate het kind ouder wordt. Een andere ouder vond daarentegen dat bij levend verlies nog niet echt
wordt stilgestaan.
‘’Ik bedoel wij gaan pas nu die fase in dat we zoiets hebben van ja, we raken echt wel beperkter. En ja,
de toekomst we wisten natuurlijk wel dat het heel anders voor ons wordt en dat die er anders uit komt te
zien dan dat we zouden willen, maar nu gaat het echt wel gewoon, … ja nu gaat het best wel hard.’’
(Participant 5, 15 april 2019)

De helft van de ouders benoemde het niet te hebben gehad over levend verlies met begeleiders.
Volgens ouders werd hier niet veel over gesproken door begeleiders. Eén andere ouder herinnerde zich
niet dat er in de beginperiode van de zorg géén aandacht was voor het levend verlies.
‘’Maar nee, over chronische rouw of levend verlies wordt niet echt veel over gesproken, nee.’’
(Participant 3, 11 april 2019)

Het gevoel van levend verlies uit zich in een leven wat het kind eigenlijk niet zou moeten hebben,
volgens enkele ouders. Eén ouder heeft ervoer het gevoel van levend verlies in het leren loslaten van
het kind door bijvoorbeeld het kind te laten logeren. Weer een andere ouder gaf aan nog steeds het
gevoel te hebben om de beperking van het kind op te willen lossen. Zien dat voor anderen het leven
doorgaat, waar zij zelf altijd zorg zullen blijven houden, werd door enkele ouders als lastig ervaren. Eén
ouder beschreef dat hij zichzelf hierdoor is gaan aanpassen.
‘’Ja je hebt nu wel echt het besef van oh, ja, … en haar broer gaat binnenkort natuurlijk studeren, dus die
gaat het huis uit, dan gaat de jongste straks het huis uit, en dan denk ik van ja, dan blijft ze alleen
achter. Hoe gaat het dan voor haar worden? Die toekomt, weet je wel? Ineens gaat ze van een heel
levendige gezinssituatie van ja, (stilte) … naar heel iets anders, dus ja, dat besef gaan we nu eigenlijk pas
een beetje krijgen. Dat het wel allemaal heel anders gaat worden.’’ (Participant 5, 15 april 2019)

De helft van de ouders deed uitspraken met betrekking tot het beeld van de toekomst wat zij zien. Eén
ouder gaf aan afscheid te nemen van het toekomstbeeld, van het leven wat men zou hebben gehad
wanneer het kind met de beperking er niet was geweest. Enkele andere ouders gaven aan dat de
toekomst blijft veranderen en dat deze voor hen onzeker is. Ook deden enkele ouders uitspraken over
het feit dat zij als ouders een ander leven hebben dan gewenst is.
Het kunnen bespreken van levend verlies werd aangeduid als een fijne ervaring door enkele ouders. Een
aantal ouders gaf aan het leven met een beperkt kind als een soort gewenningsproces te ervaren, levend
verlies kan immers moeilijk worden vermeden. Enkele ouders benoemden pieken en dalen te ervaren
in de gevoelens die opspelen met betrekking tot levend verlies. Zij vertelden (verdrietige) gevoelens te
ervaren die af en toe oplaaien.
‘’En ja, het levend verlies, het is ook zo’n onderwerp, het is niet een keer en dan niet meer. Niet een keer
en dan is het opgelost he, ofzo. Het is een blijvend iets. Dus dan is het ook prettig als er eigenlijk wel
weer een paar keer aandacht voor is.’’ (Participant 8, 17 april 2019)

Een enkele ouder vond dat de begeleiding rondom levend verlies gefocust was op het kind, en niet op
de ouders zelf.
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3.2.3 Gevoelens
Bijna alle ouders deden uitspraken over verschillende emoties die zij ervaren. Zo gaf één ouder
bijvoorbeeld aan dat je begrepen voelen als ouder erg moeilijk is. Een van de andere ouders vertelde
van het kind te hebben geleerd van kleine dingen te genieten. Weer een andere ouder gaf aan levend
verlies niet als zodanig te ervaren.
Eén van de experts gaf ook aan verschillende emoties te ervaren. Voorbeelden van deze uiteenlopende
emoties zijn jaloezie, pijn, verdriet, trots en tevredenheid. Ook deed dezelfde expert uitspraken over
verschillende emoties die onder gevoelens kunnen zitten, zoals boosheid, jaloezie of verdriet.
‘’Vaak worden namelijk veel dingen via boosheid geuit terwijl er iets anders onder zit. Ja. Het is meer
naar het gevoel wat er onder zit uhm, proberen te gaan.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)

Een drietal ouders had geen behoefte aan begeleiding rondom levend verlies. Volgens hen komt dit
doordat begeleiding voor hen op dat moment geen prioriteit heeft of dat de ouders niet over gevoelens
van levend verlies willen praten.
Enkele ouders vertelden over de eerste indruk die zij hebben gekregen van het ODC in het begin van de
zorg. Zij moesten in het begin erg wennen met de start van het kind op een nieuwe groep of een
vervolggroep. Eén van deze ouders gaf aan dat de eerste indruk een impact maakte.
‘’Nou ja toen kwamen wij hier, ik was hier nog nooit geweest, … en sowieso alle andere kinderen die je
hier zo over de gang ziet lopen, … ja dat is echt heel erg wennen. En dan staat of valt het echt wel met
een eerste indruk.’’ (Participant 8, 17 april 2019)

Eén expert sprak nog over gevoelens die spelen in de omgeving, zoals jaloezie vanuit ouders op een
‘’normaal’’ gezin. De resultaten van enkele ouders sloten hierop aan. Zij hebben namelijk aangegeven
zich een ander gezin dan een ‘’normaal gezin’’ te voelen.
‘’Als het over gehandicapte kinderen gaat kan het wel zijn dat je jaloers bent op diegene die uhm,
kinderen heeft waar alles allemaal leuk gaat, en goed gaat.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)

Een enkele ouder ervoer dat ze zich in het begin van het leven met een beperkt kind erg verzette tegen
allerlei gevoelens. Een andere ouder vond het belangrijk te vinden dat gevoelens mogen worden
toegestaan. Dit was ook de mening van één van de experts.

3.2.4 Houding ouders
Door de helft van de ouders werd over een open houding gesproken. Deze ouders vertelden een open
houding aan te nemen richting begeleiders en geen moeite te hebben met het openstellen van zichzelf.
Eén van de ouders vertelde zich, als gevolg van het hebben van een klik, eerder open te stellen richting
begeleiders.
Drie verschillende ouders spraken over duidelijkheid richting begeleiders. Twee van deze ouders
wachtten niet met iets aangeven of melden. De andere ouder gaf aan om hulp te vragen wanneer nodig.
Een enkele andere ouder zei voorkeuren te hebben in verschillende begeleiders. Ook gaf een van de
ouders aan dat mag worden benoemd wat juist goed gaat in de begeleiding, in plaats van de negatieve
punten te benadrukken.
‘’Ik spaar dat niet op, en dan 1x per jaar dan gooi ik het eruit (lacht). Dus als ik iets heb, dat me niet zint,
dan zeg ik het. En dan bespreken we dat. En dan kijken we of het anders kan en uhm, of nou ja, dan heb
je het er in ieder geval over.’’ (Participant 4, 12 april 2019)
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Enkele ouders gaven aan het lastig te vinden het kind achter te laten bij begeleiders. Zij benoemden dat
bepaalde voorwaarden zoals goed contact hebben met begeleiders, een goed gevoel en vol vertrouwen,
nodig zijn om het kind te kunnen achterlaten.
‘’Wij als ouders moeten er wel een goed gevoel bij hebben. Ik moet wel mijn dochter daar achter laten,
en dat doe ik niet zomaar, niet bij jan en alleman.’’ (Participant 5, 15 april 2019)

Eén ouder en één expert gaven hun mening over het zijn van een ervaringsdeskundige en zelf initiatief
nemen. Zo vertelde de expert dat ouders bekeken moeten worden als de deskundige van hun eigen
kind. Dit is bevestigd door de ouder die aangeeft haar dochter zelf het beste te kennen.
Een enkele ouder had minder behoefte aan begeleiding doordat de ouder zelf al dingen oppakte. Eén
van de experts gaf aan zelf initiatief te hebben moeten tonen in het verleden en deze expert denkt dat
sommige ouders (nog) niet zelf het initiatief kunnen tonen of nemen.

3.2.5 Lotgenoten
De meerderheid van de ouders gaf aan (h)erkenning te krijgen van de andere ouders. Volgens ouders
zitten zij in hetzelfde schuitje waardoor zij elkaar begrijpen en dezelfde fases doormaken. Eén van de
experts had de ervaring dat via herkenning veel gespreksstof vrijkomt.
‘’Wanneer je samenzit met ouders, komt er vaak ook heel veel uit. Er is dan namelijk zo veel herkenning.
Dat lijkt mij een ideale manier om aan de praat te komen met anderen.’’ (Participant 1, 20 maart 2019)

Ook kwam naar voren dat de helft van de ouders het fijn vindt om te praten over levend verlies met
mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Wel gaven enkele ouders aan het belangrijk te vinden
om een klik te hebben met andere ouders.
Bijeenkomsten of thema-avonden van Ontmoeten en Zo wekt de interesse van enkele ouders, bleek uit
de interviews. Eén ouder gaf aan interesse te hebben maar beperkt te zijn in de mogelijkheden om deze
bijeenkomsten of thema-avonden bij te wonen.
‘’Misschien dat er wel uhm, wel zijn er vaak van die thema-avonden ‘s avonds van Ontmoeten en Zo.
Maar ik kan niet vaak ‘s avonds omdat mijn zoon dan thuis is. Daardoor kan ik niet naar die avonden,
dat vind ik wel jammer.’’ (Participant 3, 11 april 2019)

3.2.6 Omgeving
De kijk vanuit de omgeving werd door enkele ouders benoemd. Enkele ouders gaven aan onbegrip
vanuit die omgeving te ervaren. Volgens één van deze ouders begreep de omgeving de situatie en het
toekomstbeeld niet. Hierdoor is het volgens ouders moeilijk om erkenning te krijgen en kan de omgeving
soms raar reageren.
‘’En af en toe erover praten is wel fijn. Om het even van je af te praten. Net wat jij zegt, het zijn er maar
heel weinig die het begrijpen.’’ (Participant 6, 15 april 2019)

Ook één van de experts ervoer onbegrip vanuit de omgeving als het meest moeilijk. De andere expert
gaf aan druk van de omgeving te hebben ervaren.
Het verschil met de omgeving en de vrienden van de ouders kwam ook als onderwerp naar boven uit
de resultaten. Zo vertelde één van de ouders het verschil vooral te ervaren door de kinderen in de
vriendenkring die dezelfde leeftijdscategorie hebben als hun eigen zoon of dochter. Ook het praten met
vrienden over het leven met een ernstig meervoudig beperkt kind konden enkele ouders niet.
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‘’Ik bedoel je kan er met vrienden over praten, maar die hebben geen weet van hoe het uhm, hoe het is
met een gehandicapt kind.’’ (Participant 5, 15 april 2019)

Het kunnen praten en delen van gevoelens met een partner werd door enkele ouders aangegeven.

3.2.7 Gespreksvoering
Meer dan de helft van de ouders gaf aan een gesprek te voeren met de begeleiders tijdens een
planbespreking om over gevoelens te praten. Hierbij vinden ouders het een fijne ervaring om in persoon
te zitten met begeleiders. Eén van de ouders vertelde graag op een ander moment een gesprek te
willen.
‘’Ja ik denk dat het misschien in principe het moment dat er een afspraak ingepland is, zoals bijvoorbeeld
uhm, tijdens het jaarlijkse plan van aanpak bespreking zeg maar, dat je dan over je gevoelens zou praten
met begeleiding.’’ (Participant 7, 16 april 2019)

Enkele ouders vonden dat de communicatie met de begeleiding belangrijk is en goed verloopt. De
mogelijkheid om mondeling zorgen, ideeën of andere onderwerpen toe te lichten, zijn voorbeelden die
werden genoemd door ouders.
Over de mogelijkheid tot het voeren van een gesprek deden twee ouders een uitspraak. Eén ouder
vertelde geen mogelijkheid te ervaren om in gesprek te gaan met begeleiders. De andere ouder gaf aan
geen standaard afspraak te willen maken voor een gesprek. Dit sloot aan bij een uitspraak van een
expert over het feit dat een afspraak maken vaak snel formeel wordt. Hierover zei een andere ouder
dat het vaak een geforceerd gevoel opwekt wanneer men een gesprek moet plannen om over de
gevoelens te praten van ouders.

3.2.8 Systeemgericht werken
Meerdere onderwerpen kwamen naar voren over systeemgericht werken. Eén van deze begrippen,
eigen regie, werd door de meerderheid van de ouders benoemd in de interviews. Deze ouders gaven
aan eigen regie te ervaren en belangrijk te vinden.
‘’Ik bepaal wat er gebeurt en wie er bij mijn dochter komt. En uhm, en hoe het geregeld is en wordt. Ja,
de eigen regie heb ik wel.’’ (Participant 9, 18 april 2019)

Eén van de experts deed ook een uitspraak over eigen regie. Deze uitspraak sluit aan bij de uitspraken
van de ouder(s) betreffende het hebben van eigen regie.
‘’Ouders hebben zelf de regie in de handen.’’ (Participant 2, 31 maart 2019)

Tot slot werd het begrip totaalplaatje door enkele ouders benoemd. Zij vonden dat het niet de taak van
begeleiders was om alleen voor het kind te zorgen maar voor de hele familie of situatie. Ook de actieve
betrokkenheid in de zorg werd benoemd door één van de ouders en één van de experts.
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4. Discussie
In dit hoofdstuk wordt het praktijkgerichte onderzoek kritisch geëvalueerd. De onderzoeksresultaten
worden besproken, geïnterpreteerd en vergeleken met bevindingen vanuit de literatuur. De sterke en
zwakke kanten van het onderzoek worden beschreven, evenals de sterke en zwakke kanten van de
uitvoering van het onderzoek.

4.1 Sterke- en zwakke kanten van het praktijkgerichte onderzoek
Tijdens dit praktijkgerichte onderzoek is gekozen om een kwalitatieve onderzoeksmethode te gebruiken
voor het verzamelen van gegevens. De ervaringen en belevingen van de ouders staan centraal in dit
onderzoek. Kwalitatief onderzoek richt zich op gevoelens, meningen en de beleving van personen
(Verhoef et al., 2015; De Jong et al., 2015).
Dit onderzoek is volledig individueel uitgevoerd. Het individueel uitvoeren van een onderzoek
kan echter leiden tot een bedreiging. Deze bedreiging wordt veroorzaakt door de betrokkenheid van de
onderzoeker. De betrokkenheid kan ervoor zorgen dat de kritische en theoretische blik van de
onderzoeker wordt verstoord, waardoor interpretaties mogelijk het onderwerp van het onderzoek
kunnen vertekenen (Boeije, 2014). Om deze eigen interpretaties tegen te gaan in dit onderzoek, is
gebruik gemaakt van peer reviews. Door middel van peerreviews, waarbij collega-onderzoekers het
onderzoek en de resultaten ervan evalueren, kan worden gesteld dat de verkregen informatie niet
vertekend geïnterpreteerd is, daar de uitkomsten van de peerreviews overeenkwamen.
Het schrijven en houden van een kwalitatief onderzoek was voor de onderzoeker relatief nieuw.
Alle informatie is verkregen door middel van individuele (semigestructureerde) interviews. Ook dit is
een nieuwe ervaring. Onvoldoende voorbereiding kan van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het
afnemen van interviews. Ook waren er onbedoeld in de eerste paar interviews suggestieve vragen
gesteld, wat een wenselijk antwoord kan hebben uitgelokt. De geïnterviewden kunnen mogelijk
onbewust zijn beïnvloed door de onderzoeker, wat een risico met zich meebrengt (Verhoef et al., 2015).
Echter heeft de onderzoeker gemerkt wel een groei door te hebben gemaakt gedurende het onderzoek
en het houden van de individuele interviews. Dit was te merken aan de inhoud van de interviews. Door
het opnieuw beluisteren van opnames met een collega-onderzoeker is gebleken dat in de loop van de
interviews meer open vragen gesteld werden, meer en bewuster doorgevraagd werd, de interviewer
zich heeft beperkt in het stellen van suggestieve vragen en minder eigen interpretaties heeft
teruggegeven tijdens de interviews met de participanten. Deze ontwikkeling heeft mogelijke sturing
beperkt (Verhoef et al., 2015). Hierdoor werd achter zuiverdere en meer betrouwbare informatie
gekomen van de participanten, wat heeft gezorgd voor een grote hoeveelheid gedetailleerde, minder
beïnvloedde informatie, waarmee een antwoord is te formuleren op de vraagstelling van dit onderzoek.
De onderzoekspopulatie van dit onderzoek is ontstaan door het gebruiken van verschillende inen exclusiecriteria. Door middel van een selecte, doelgerichte steekproef zijn verschillende subgroepen
ontstaan van verschillende ouders afkomstig van drie verschillende groepen. Deze groepen zijn de
Dribbels, Snorkels en Smurfen, allen onderdeel van een EMB-afdeling. Ondanks dat er verschillende
overeenkomsten bestaan in de resultaten tussen deze drie subgroepen, bestaan er ook verschillen. De
resultaten van de geïnterviewden komen grotendeels overeen maar de verkregen informatie kan niet
worden gegeneraliseerd naar andere groepen op de verschillende locaties binnen Amarant. Hierdoor is
de verplaatsbaarheid van dit onderzoek verlaagd.
Het onderzoek heeft zich afgespeeld op drie verschillende groepen binnen ODC de Zandoogjes.
In de methode van dit praktijkgerichte onderzoek staat beschreven dat twee interviews afgenomen
worden met experts en acht interviews met ouders. Dit komt uit op totaal tien interviews, gemiddeld
drie tot vier interviews per groep. Echter is één van de ouders afgevallen door persoonlijke
omstandigheden waardoor in totaal negen interviews zijn afgenomen. Ook is de verdeling onder de
participanten vanuit de verschillende groepen niet geheel gelijk, daar in één van de groepen maar één
ouder heeft aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek. Ondanks dat minder ouders zijn
geïnterviewd dan van tevoren verwacht werd, leek datasaturatie, gericht op het beantwoorden van de
vraagstelling, na negen interviews met experts en ouders te zijn opgetreden, daar het merendeel van
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de resultaten vanuit de interviews overeen bleek te komen. Saturatie of verzadiging treedt op wanneer
geen nieuwe informatie meer wordt verkregen (Boeije, 2014). Echter is het nooit mogelijk om volledige
datasaturatie op te laten treden, daar ervaringen per persoon kunnen verschillen en hier geen goed of
fout in bestaat (subjectiviteit).
Tevens werden twee interviews met experts afgenomen. Zij zijn ervaringsdeskundigen en
werken momenteel beide met deze doelgroep op het voor dit onderzoek relevante werkgebied. De
inhoudelijke kennis en ervaring van de experts zijn van belangrijke waarde, wat dit een sterk punt maakt
van het onderzoek. De expertinterviews zijn voorafgaand aan de interviews met de ouders gehouden.
Dit is bewust gedaan om met de opgedane kennis uit deze twee interviews gerichter de vragen voor de
interviews met de ouders te kunnen bepalen, om zo de meest relevante informatie van ouders te
kunnen verkrijgen. Hierdoor kan het echter ook zijn dat het onderzoek onbedoeld is beïnvloed door de
antwoorden van de experts waardoor toch ook andere vragen richting ouders kunnen zijn gesteld. In
vroeg stadium bij de interviews met ouders werd dit risico al onderkend, waarop actie werd
ondernomen in de vorm van het stellen van meer open vragen, dieper doorvragen, minder suggestieve
vragen en abstraheren van eigen interpretaties.
Voor het afnemen van de interviews was in alle gevallen een rustige plek gekozen waar men
niet kon worden gestoord. Echter zijn twee interviews met ouders in een privé-setting gehouden.
Voorafgaand aan deze twee interviews werd vastgesteld dat bij aanvang van het interview de ruimte
vertrouwelijk was. Tijdens deze interviews is bij beide toch een verstoring opgetreden. Deze
verstoringen kunnen mogelijk de resultaten hebben beïnvloed.
De negen interviews zijn allen opgenomen met een recorder. De kwaliteit van de gegevens is
hierdoor verhoogd aangezien de interviewer zich volledig kan concentreren op het gesprek en zich niet
druk heeft hoeven te maken over het maken van aantekeningen tijdens het gesprek (Boeije, 2014).
Omdat zowel de vragen als de antwoorden in een gesprek zijn geregistreerd door de opname, is meer
inzicht verkregen in het onderwerp van het onderzoek. Tevens is door het maken van opnames
vertekening verkleind, aangezien aantekeningen niet kunnen worden geïnterpreteerd. Vervolgens zijn
de interviews verbatim (letterlijk) getranscribeerd. Het opnemen van interviews en het transcriberen
van alle negen interviews heeft bijgedragen aan geloofwaardigheid en verifieerbaarheid van de
resultaten (Cox et al., 2012). Ook draagt het gebruik van opnameapparatuur bij aan de betrouwbaarheid
van dit onderzoek (Baarda & Van der Hulst, 2017). De verkregen citaten vanuit de transcripten zijn
gebruikt ter onderbouwing van de resultaten.
Na afloop van de negen interviews zijn deze allen getranscribeerd. De transcripten van de
interviews zijn te vinden in bijlage 5. In het begin van de interviews met ouders is gevraagd zichzelf te
introduceren. Vanwege de anonimiteit en herleidbaarheid van de participanten, is deze informatie in
de transcripten weggelaten. De informatie had achteraf gezien ook geen toegevoegde waarde voor dit
onderzoek.
In de methode van dit onderzoek, welke in hoofdstuk 2 staat beschreven, wordt aangegeven
dat dataverzameling en data-analyse door elkaar heen lopen in het onderzoek. Hierdoor is de
mogelijkheid ontstaan de topiclijst gedurende de interviews te wijzigen om zo aan te blijven sluiten op
input van de participanten (Boeije, 2014). Door middel van het aanpassen van de topiclijst ontstond de
mogelijkheid dieper op relevante informatie in te gaan. Boeije (2014) beschrijft dat dit enerzijds de
validiteit van het onderzoek verhoogt, aangezien de onderzoeker zich aanpast aan de situatie van de
participanten en hierdoor beter kan waarnemen wat de onderzoeker wil waarnemen. Anderzijds
verlaagt het bijstellen van de topiclijst de betrouwbaarheid van het onderzoek, wetende dat het
herhalen van dezelfde metingen lastig wordt op deze manier. De topiclijst zoals deze uiteindelijk tot
stand is gekomen, is te vinden in bijlage 1.
Terugkoppeling van informatie komende uit interviews van het onderzoek in de vorm van
memberchecks heeft de mogelijkheid tot controle van gegevens en verkleinen van onbedoelde
interpretaties geboden. Dit bevordert de betrouwbaarheid en plausibiliteit van het onderzoek (Boeije,
2014). Telkens wanneer een interview werd gehouden, werd een samenvatting geschreven en deze is
vervolgens verstuurd naar de betreffende geïnterviewde. Het interview wat met beide ouders van één
kind is gehouden, is ook in één samenvatting beschreven. Uiteindelijk zijn alle samenvattingen
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geaccordeerd door de desbetreffende ouders en experts. Hierdoor is een percentage van 100% behaald
betreffende de memberchecks. Het inwinnen van feedback van de participanten biedt een mogelijkheid
tot het aanvullen, nuanceren en verdiepen van kennis over betekenissen en interpretaties, wat bijdraagt
aan de validiteit van het onderzoek (Boeije, 2014). De samenvattingen en het bewijs van akkoord is
bijgevoegd in bijlage 8.
Naast de membercheck is ook gebruik gemaakt van peerreviews. De validiteit van het
onderzoek wordt verhoogd door deze vorm van bespreking, aangezien de methoden, technieken en
instrumenten aangepast kunnen worden om beter waar te nemen waar het onderzoek om gaat (Boeije,
2014). Tijdens het coderingsproces hebben leden van de peergroep meegekeken en het codeboek
beoordeeld op interpretaties. Het bespreken van de data stimuleert het nadenken en uitwisselen van
betekenissen en interpretaties van de onderzoeksgegevens (Boeije, 2014). Veel van de resultaten die
werden afgeleid, kwamen overeen met de leden van de interpretaties van de peergroep. Hierdoor kan
gesteld worden dat eigen interpretatie van de onderzoeker gedurende het analyse-proces minimaal is
geweest.
In het begin van het onderzoek was het plan om dit onderzoek te richten op zowel ervaringen
van begeleiders als ervaringen van ouders. Echter werd in samenspraak met een begeleidend docent
en de opdrachtgever geconstateerd dat dit niet haalbaar zou zijn omdat het in een te brede
onderzoeksvraag zou resulteren. Hierdoor is de keuze gemaakt om het onderzoek te beperken tot het
onderzoeken van de ervaringen van ouders.
In het verloop van het onderzoek en de resultaten die hieruit naar voren kwamen werd ervoor
gekozen de vraagstelling van het onderzoek gering aan te passen. De eerste vraagstelling luidde: “Welke
verbeterpunten kunnen worden geformuleerd om de begeleiding bij het omgaan met levend verlies voor
ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen, ODC
De Zandoogjes te Breda, te verbeteren?”. De nieuwe vraagstelling luidt: “Hoe ervaren ouders van ernstig
meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen, ODC De Zandoogjes te
Breda, begeleiding rondom levend verlies en welke aanbevelingen kunnen zij geven om deze zorg te
waarborgen?”
Het tijdspad wat beschreven is in hoofdstuk 2, paragraaf 7 van deze afstudeerscriptie en is
opgenomen in bijlage 2, is in het begin goed gevolgd. Tijdens het coderingsproces is vertraging
opgelopen waardoor de rest van de planning evenredig is doorgeschoven.

4.3 Reflectie van resultaten in vergelijking met de literatuur
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat ouders een goede samenwerking met
begeleiders erg belangrijk vinden. Het vertrouwen in deze samenwerking is van groot belang. Gevonden
literatuur die hierop aansluit beschrijft dat zorgverleners in het oplossingsvermogen van de familie zijn
gaan vertrouwen (Nabuurs, 2014). Door dit vertrouwen hebben ouders het gevoel zorgen en gevoelens
te kunnen delen, zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. De samenwerking tussen ouders en
begeleiders uit zich in een behulpzame, open houding en het ontlasten van ouders in bepaalde taken.
Het onderzoek van Egberts (2007) sluit hierbij aan door te beschrijven dat een goede samenwerking
tussen ouders en begeleiders noodzakelijk is, om het welbevinden van het kind met een beperking te
waarborgen en een succesvolle zorgverlening tot stand te brengen.
Dat de begeleiders op de juiste manier moet anticiperen op het gevoel en de signalen van
ouders, komt duidelijk uit de literatuur naar voren (Van Mameren-Beurs, 2018). Dit zal resulteren in een
positieve manier van het uitoefenen van systeemgericht werken. Keirse (2017) beschrijft dat het
belangrijk is dat zowel kennis van chronische rouw of levend verlies aanwezig is bij begeleiding, als ook
het besef van de fysieke en emotionele impact die het kan hebben op ouders. Aansluiten bij de ouders
en een luisterende houding aannemen, waardoor verwachtingen van beide kanten duidelijk worden, is
tevens belangrijk (Verdonk, 2017). Ook het verstrekken van informatie richting ouders over de
beperkingen of ziektebeelden van het kind is wenselijk (Smith, Cheater & Bekker, 2013). Uit de
resultaten van dit onderzoek is gebleken dat ouders het belangrijk vinden dat begeleiders herkenning
en erkenning kunnen bieden. Ook zijn volgens ouders een eerlijke, geïnteresseerde en oprechte
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houding aannemen richting hen, inhoudelijke informatie toelichten, hen serieus nemen en een
adviserende rol aannemen enkele voorbeelden van wenselijke vaardigheden waar begeleiding over
moet beschikken. Tevens is informatieverstrekking door middel van het wederzijds uitwisselen van
ideeën en tips wenselijk. Daarnaast kwam uit de resultaten naar voren dat het een positief effect heeft
wanneer begeleiders gevoelens tonen aan ouders. Door de literatuur te vergelijken met de resultaten
welke hierboven staan beschreven kan worden vastgesteld dat hierin zowel verschillen als ook
overeenkomsten bestaan binnen de door ouders gewenste houding van begeleiders.
Uit de resultaten blijkt dat het gevoel van levend verlies bij ouders kan worden versterkt
naarmate het kind ouder wordt. Het besef van levend verlies komt hierdoor later en het toekomstbeeld
wat ouders voor ogen hadden, verandert continu. Het gevoel van levend verlies uit zich in een leven
wat het kind eigenlijk niet zou moeten hebben volgens enkele ouders. Coughlin en Sethares (2017)
sluiten bij deze resultaten aan door in een onderzoek te beschrijven dat het toekomstideaal niet
haalbaar meer is en continu zal blijven veranderen. Een balans vinden tussen dit continue veranderende
toekomstbeeld en het levend verlies zelf is al uitdagend en lastig (Verdonk, 2017). Bovendien komt uit
de resultaten van dit onderzoek naar voren dat ouders het gevoel hebben meer beperkt te worden en
zich hierdoor aan gaan passen. Zij beschrijven het levend verlies als iets blijvends. Gevonden literatuur
sluit hierbij aan. Zo beschrijft Keirse (2017) dat chronische rouw onoplosbaar is, aangezien de bron van
het verdriet blijft bestaan. Het leven van ouders wordt met de geboorte van een kind met EMB als het
ware herschreven.
Er wordt niet veel met ouders gesproken door de begeleiders over levend verlies, zo blijkt uit
de resultaten van dit onderzoek. Hier is momenteel nog niet genoeg aandacht voor. Enkele ouders
geven aan begeleiding gemist te hebben of begeleiding wel fijn te hebben gevonden. Gevonden
literatuur benadrukt het belang van het bespreken van gevoelens van ouders (Verdonk, 2017). Onder
deze gevoelens valt het gevoel van levend verlies ook te verstaan. Keirse (2017) beschrijft dat ouders
van een kind met EMB het vaak lastig vinden om over de beperking(en) te praten. Zij ervaren een zeker
gevoel van verlies. Uiteindelijk kan worden gesteld dat het wel degelijk van belang is dat begeleiders
met ouders in gesprek gaat over de gevoelens.
Uit de literatuur komt naar voren dat ouders continu zorgen ervaren bij het zoeken naar begrip
van de buitenwereld, wanneer zij proberen om te gaan met chronische rouw (Keirse, 2017).
Zorgverleners bekijken deze situatie vaak anders: zij hebben de kennis over chronische rouw, alleen het
besef van de heftige impact die het kan hebben op ouders hebben zij (vrijwel) niet. Verdonk (2017)
beschrijft eveneens dat zorgverleners moeten begrijpen dat de beperking van een kind een heftige,
fysieke en emotionele impact heeft op veel aspecten van het leven van de ouders. Uit de resultaten van
dit onderzoek blijkt dat ouders het inlevingsvermogen van begeleiders prettig vinden en dat zij ervaren
dat zij terechtkunnen bij begeleiders met hun verhalen. Zij voelen zich begrepen door de begeleiders,
wat de gevonden literatuur tegenspreekt.
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat ouders van een kind met een beperking gevoelens
van jaloezie, pijn, verdriet en boosheid kenden. Daarentegen ervaren ouders een gevoel van
tevredenheid en een trots gevoel. In de literatuur komt ook naar voren dat de ouders gevoelens van
boosheid, teleurstelling, schaamte, frustratie en een gevoel van verlies of rouw kunnen ervaren (Kandel
& Merrick, 2003). Tevens kwam uit de resultaten van dit onderzoek naar voren dat de ouders van een
kind met een beperking zich toch een ander gezin dan ‘’normaal’’ voelen. BOSK (z.d.) sluit hier deels op
aan door te beschrijven dat wanneer in een gezin een kind met een beperking aanwezig is, het hebben
van een ‘’normaal’’ kind bijna niet voor te stellen is. De gehele familie zal zich moeten aanpassen (Kandel
& Merrick, 2003).
Smith, Cheater en Bekker (2013) beschrijven in een onderzoek dat ouders informatie van
zorgverleners willen over de beperkingen of ziektebeelden van hun kind. Echter gebeurt deze
informatieverstrekking niet adequaat, wat resulteert in ontevredenheid en teleurstelling bij de ouders.
In de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat ouders informatie verstrekken als een
belangrijke vaardigheid beschouwen van begeleiders. Het geven van handvatten passend bij de
diagnose van hun kind, het toelichten van inhoudelijke informatie en het aannemen van een
adviserende rol zijn voorbeelden hiervan. Echter komt niet uit de resultaten naar voren dat ouders hier
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ontevreden over zijn of dat dit te weinig gebeurt. Volgens George, Vickers, Wilkes en Barton (2007)
ervaren ouders problemen zoals niet serieus worden genomen door zorgverlening en slechte
communicatie. De ruimte en mogelijkheid krijgen om te praten over gevoelens van verlies, is er vrijwel
niet. Resultaten uit dit onderzoek bewijzen echter het tegendeel. Ouders geven aan dat begeleiders hen
wel degelijk serieus nemen, ondersteuning bieden en dat de communicatie tussen hen fijn en goed
verloopt. In enkele gevallen werd de ruimte krijgen om over gevoelens te praten aangedragen als
verbeterpunt in de resultaten. Echter is deze ruimte er volgens ouders wel, namelijk tijdens de
persoonlijke planbespreking. Sommige ouders hebben aangegeven geen behoefte te hebben om te
praten over gevoelens van verlies.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt door middel van de verkregen informatie antwoord gegeven op de vraagstelling
van dit onderzoek, zoals in hoofdstuk 1 vermeld, de inleiding.
De vraagstelling van dit praktijkgerichte onderzoek luidt als volgt:
“Hoe ervaren ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen Dribbels, Snorkels en
Smurfen, ODC De Zandoogjes te Breda, begeleiding rondom levend verlies en welke aanbevelingen
kunnen zij geven om deze zorg te waarborgen?”
De meerderheid van de ouders binnen de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen van het ODC De
Zandoogjes geven aan tevreden te zijn over de huidige begeleiding. Ouders zien dat er naar hen
geluisterd wordt en voelen zich gesteund. Bovendien nemen de begeleiders een eerlijke, oprecht
geïnteresseerde en adviserende houding aan. Meerdere ouders vinden het belangrijk dat zij gehoord
worden, hun verhalen kwijt kunnen, adequate informatieverstrekking krijgen en dat begeleiders zich
kunnen inleven en de ouders serieus nemen. Het grootste deel van de ouders ervaart dat over levend
verlies (vrijwel) niet wordt gesproken door begeleiding en er te weinig momenten zijn om echt over de
gevoelens te praten. Enkele ouders hebben aangegeven (vrijwel) geen begeleiding te hebben gehad in
levend verlies in het verleden. Ook begrip krijgen van de omgeving is lastig voor ouders, waardoor zij
herkenning en erkenning bij andere ouders, maar vooral ook bij begeleiders zoeken.
Aanbevelingen vanuit de meerderheid van de ouders voor de begeleiders zijn: het peilen van behoeften
om in gesprek te gaan over levend verlies, het vaker benoemen van levend verlies, het aanbieden
hierover te praten en moet er een persoonlijke begeleiding worden gegeven aan het complete gezin.
Een aantal ouders benadrukt ook het belang van het opvangen van nieuwe ouders in het begin van de
zorg, gezien de grote impact.
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6. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor onderwijs, mogelijk vervolgonderzoek en de
praktijk. De concept aanbevelingen zijn voor publicatie voorgedragen aan de opdrachtgever ter
verificatie. Bij de het doen van de aanbevelingen is rekening gehouden met realiseerbaarheid en het
duurzame en ethische aspect.
Onderwijs
Naar aanleiding van het onderzoek is het aanbevolen om gedurende de HBO-V opleiding aan de Avans
Hogeschool de sector gehandicaptenzorg meer aan bod te laten komen, zowel in de major-fase als de
minor-fase. In de huidige HBO-V opleiding is er vrijwel geen aandacht voor de sector gehandicaptenzorg.
Door dit aspect uit te breiden in de opleiding zullen toekomstige verpleegkundigen beter voorbereid
het werkveld kunnen betreden.
Vervolgonderzoek
Gedurende de uitvoering van dit onderzoek zijn alleen ouders en experts geïnterviewd. Een eerste
aanbeveling is om vervolgonderzoek te doen naar de ervaringen vanuit begeleidingsperspectief, om zo
beide kanten van de samenwerking in kaart te kunnen brengen.
Gedurende dit onderzoek zijn drie groepen onderzocht waarvan de kinderen ernstig
meervoudige beperkingen hebben. Op het ODC zijn veel verschillende groepen, ieder ook met ouders
die mogelijk levend verlies kunnen ervaren. Een tweede aanbeveling is dan ook om verder onderzoek
te doen naar ouders van andere groepen binnen ODC De Zandoogjes.
Praktijk
Een eerste aanbeveling voor de praktijk is om in een teamvergadering of teambespreking resultaten van
dit onderzoek te bespreken in het team. Hierdoor kunnen begeleiders bewust worden gemaakt van de
belangrijkste punten van dit onderzoek zoals de ervaringen van ouders en de door ouders gewenste
houding van begeleiders.
Een tweede aanbeveling is om twee keer per jaar begeleiders een scholing of masterclass aan
te bieden welke betrekking heeft op (gevoelens rondom) levend verlies. Op deze manier zal levend
verlies uit de aandacht wegzakken en blijft het een terugkerend, blijvend onderwerp, ook voor
begeleiding. De kennis van begeleiders rondom levend verlies zal hierdoor verbeteren, wat tevens als
prettig wordt ervaren door ouders.
Een derde aanbeveling is om begeleiders te coachen in het meer in gesprek gaan met ouders
rondom levend verlies en bijkomende gevoelens. Hierbij is het doel dat begeleiders sensitiviteit
ontwikkelen over het hoe en wanneer zij met ouders in gesprek kunnen gaan over levend verlies.
Een vierde aanbeveling is om periodiek een ouderavond te organiseren voor begeleiders en
ouders. Ouders zijn tot niets verplicht en kunnen zich hiervoor inschrijven. Een avond, bijvoorbeeld per
kwartaal, zal ouders de mogelijkheid bieden een-op-een te zitten met begeleider(s) en vervolgens
gevoelens of zorgen te uiten. Hierdoor worden de ouders, die aan hebben gegeven te weinig met
begeleiders in gesprek te zijn, gehoord.
Een vijfde aanbeveling is om een jaarlijks uitje te organiseren met begeleiders en ouders van de
groep. Hierdoor kan de band tussen begeleiders en ouders sterker worden op een sociale manier. Het
praten over lastige onderwerpen zoals levend verlies wordt hierdoor mogelijk eenvoudiger.
Een zesde en tevens laatste aanbeveling voor de praktijk is om ouders en begeleiders duidelijk
afspraken te laten maken in het begin en verwachtingen naar elkaar uit te laten spreken. Zo wordt
miscommunicatie vermeden en zal het contact tussen ouders en begeleiders laagdrempeliger worden.
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Bijlagen
Bijlage 1 Topiclijst
Semigestructureerde interviews naar de ervaringen van ouders omtrent begeleiding in levend verlies.
Topiclijst staat vermeld in tabel 3.
Onderzoeksvraag: “Hoe ervaren ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen van de groepen
Dribbels, Snorkels en Smurfen, ODC De Zandoogjes te Breda, begeleiding rondom het levend verlies en
welke aanbevelingen kunnen zij geven om deze zorg te waarborgen?”
Interviews met experts
Doel: Achter ervaringen vanuit het verleden komen van de experts en terugblik op situatie bespreken
waarbij vanuit een andere invalshoek wordt gekeken naar het onderwerp, tevens ook vanuit
professioneel perspectief (beide experts hebben een baan gerelateerd met het onderwerp van het
onderzoek)
Beginvraag
‘’Wat verstaat u onder begeleiding in het algemeen?’’
Interviews met ouders
Doel: Achter ervaringen komen en mogelijke aanbevelingen die ouders kunnen doen omtrent de
begeleiding die zij (mogelijk) krijgen of juist missen rondom het levend verlies.
Beginvraag
‘’Hoe ziet de samenwerking tussen jou/jullie als ouder en de begeleiding op de groep eruit?’’
(Deze vraag is in 6 van de 7 interviews gesteld als beginvraag)
‘’Hoe ervaart u de communicatie tussen jou/jullie als ouder en de begeleiding op de groep?’’
(Deze vraag is in 1 van de 7 interviews gesteld als beginvraag door zenuwen van de onderzoeker)
Tabel 3: Topics inclusief bijpassende vragen
Korte, leidende introductie:
Hallo, allereerst wil ik u heel erg bedanken dat u mee wilt werken aan mijn afstudeeronderzoek en dat u
hiervoor de tijd heeft kunnen en willen vrijmaken. Voor we beginnen aan het onderzoek spreken we de
informed consent formulier door en wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat alle informatie met vertrouwen
zal worden behandeld en uw privacy zal worden gewaarborgd.
Topics/onderwerpen
Bijpassende (mogelijke) vragen
Begeleiding
Hoe ervaart u de huidige begeleiding?
Wat voor begeleiding heeft u gehad in het begin?
Wat zijn belangrijke punten in begeleiding in het algemeen voor u?
Personeel/begeleiders Wat vindt u dat een goede begeleider moet bezitten?
Welke aspecten in begeleiding (rondom levend verlies) vindt u belangrijk?
Communicatie
Hoe ervaart u de communicatie tussen u als ouder(s) en begeleiding?
Wat maakt het dat de communicatie (niet) goed verloopt?
Begeleiding rondom
Heeft u ervaring met begeleiding rondom het levend verlies?
levend verlies
Hoe zag deze begeleiding eruit?
Hoe ervaarde u de begeleiding die u kreeg?
Had u de begeleiding nodig gehad/gemist?
Systeemgericht
Ervaart u de eigen regie?
werken
Ervaart u het dat de zorg niet alleen voor het kind is, maar ook voor de
ouders/naasten?
Begeleiding in de
Hoe zou u de begeleiding willen zien in een ideale situatie?
toekomst
Wat moet de begeleiding u bieden in de toekomst?
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Bijlage 2 Tijdspad onderzoek
Tabel 4: Tijdspad onderzoek
Wie
Wat
Yfke van der Kammen, Peergroep bijeenkomsten
Samanta TempelmanKrom, Sharita Veth,
Tim Schriever
Yfke van der Kammen
Probleemanalyse schrijven door middel van
literatuurstudie

Waar
Avans hogeschool te Breda,
WhatsApp

Wanneer
Doorlopend
tijdens
onderzoek

Thuis (van de onderzoeker),
Avans Hogeschool te Breda,
Zandoogjes (stage)
Zandoogjes

28 januari 2019
–
8 maart 2019
5 februari 2019

28 januari 2019
–
8 maart 2019
Uiterlijk 8 maart
2019
8 maart 2019 –
15 maart 2019
12 maart 2019

Yfke van der Kammen,
Wilma Houtepen en
Dominique Brink
Yfke van der Kammen

Gesprek onderzoeker, opdrachtgever en
begeleidend docent

Yfke van der Kammen

Onderzoeksplan inleveren Avans Hogeschool

Thuis,
Avans Hogeschool te Breda,
Zandoogjes
Ephorus

Yfke van der Kammen

Topiclijsten interviews opstellen

Thuis

Yfke van der Kammen

Introductiemail richting ouders en experts, vragen
om deelname in onderzoek
Introductie richting expert, afstemmen datum voor
(proef)interview

Thuis,
Zandoogjes
Thuis

(Proef)interview met expert

Zandoogjes, ruimte “de
Citroenvlinder”

20 maart 2019
10:30 uur

Consultatiemoment onderzoeksplan met 1e en 2e
beoordelaar

Avans Hogeschool te Breda

20 maart 2019
16:15 uur

Opgestelde topiclijsten evalueren en zo nodig
bijstellen aan de hand van (proef)interview
Respons op mail richting ouders bekijken, aan de
hand hiervan interviews planning maken in de
weken van 1 – 12 april 2019
Interviews plannen met ouders

Zandoogjes

18 maart 2019 –
22 maart 2019
18 maart 2019 –
22 maart 2019

Voortgangsgesprek scriptie

Zandoogjes

Telefonisch interview met expert

Thuis

Interviews houden met ouders

Zandoogjes, Afgesproken plek

Interview met participant nr. 3

Zandoogjes, ruimte ‘’de
Citroenvlinder’’
Thuis bij participant

Yfke van der Kammen,
Saskia Gooiker
(expert)
Yfke van der Kammen,
Saskia Gooiker
(expert)
Yfke van der Kammen,
Dominique Brink, Ellen
Toet
Yfke van der Kammen
Yfke van der Kammen,
Ouders
Yfke van der Kammen,
Deelnemende ouders
Yfke van der Kammen,
Wilma Houtepen
Yfke van der Kammen,
Gerdie van Zon
(expert)
Yfke van der Kammen,
Ouders
Yfke van der Kammen,
participant nr. 3
Yfke van der Kammen,
participant nr. 4
Yfke van der Kammen,
participant nr. 5 en nr.
6
Yfke van der Kammen,
participant nr. 7

Methode literatuurstudie en methode
praktijkgericht onderzoek schrijven

Interview met participant nr. 4

Thuis

Thuis

Interview met participant nr. 5 en nr. 6

Zandoogjes, ruimte ‘’de
Citroenvlinder’’

Interview met participant nr. 7

Thuis bij participant
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14 maart 2019

25 maart 2019 –
29 maart 2019
29 maart 2019
8:00 uur
31 maart 2019
12:00 uur
2 april 2019 –
12 april 2019
11 april 2019
11:30 uur
12 april 2019
14:30 uur
15 april 2019
14:00 uur
16 april 2019
20:00 uur
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Yfke van der Kammen,
participant nr. 8
Yfke van der Kammen,
Ellen Toet, Dominique
Brink
Yfke van der Kammen,
participant nr. 9
Yfke van der Kammen,
participant nr. 10
Yfke van der Kammen
Yfke van der Kammen
Yfke van der Kammen,
Wilma Houtepen
Yfke van der Kammen,
Ellen Toet
Yfke van der Kammen,
Ellen Toet
Yfke van der Kammen,
Deelnemende ouders
Yfke van der Kammen

Interview met participant nr. 8
Consultatiemoment met Dominique en Ellen +
overdracht moment
Interview met participant nr. 9
Interview met participant nr. 10
Interviews ouders transcriberen en labelen volgens
methode
Bekijken resultaten van interviews en verbanden
leggen
Voortgangsgesprek scriptie

Zandoogjes, ruimte ‘’de
Citroenvlinder’’
Avans Hogeschool te Breda

17 april 2019
08:45 uur
17 april 2019
15:00 uur

Zandoogjes, ruimte ‘’de
Citroenvlinder’’
Zandoogjes, ruimte ‘’de
Citroenvlinder’’
Thuis,
Zandoogjes
Thuis

18 april 2019
10:30 uur
11 april 2019
14:30 uur
2 april 2019 –
19 april 2019
22 april 2019 –
26 april 2019
23 april 2019
10:30 uur
8 mei 2019
13:30 uur
16 mei 2019
13:30 uur
13 mei 2019 –
19 mei 2019
6 mei 2019 –
27 mei 2019
8 mei 2019

Zandoogjes

Consultatie moment

Telefonisch

Consultatie moment

Avans Hogeschool te Breda

Membercheck richting ouders

Thuis

Resultaten, discussie, conclusie en aanbevelingen
schrijven
Vorming nieuwe peergroep (als resultaat van
afvallen eerder peergroep studenten)

Thuis

(Afsluitend) voortgangsgesprek scriptie

Zandoogjes

Laatste aanpassingen aan onderzoeksverslag doen

Thuis

Yfke van der Kammen

Eindverslag onderzoek inleveren

Ephorus

Yfke van der Kammen

Voorbereidingen treffen voor verdediging
onderzoek
Verdediging onderzoek (eindpresentatie) houden

Thuis

Yfke van der Kammen,
Sharita Veth, Carlijn
Adriaansen
Yfke van der Kammen,
Wilma Houtepen
Yfke van der Kammen

Yfke van der Kammen,
Beoordelaars

Avans Hogeschool te Breda

Avans Hogeschool te Breda
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Uiterlijk 31 mei
2019
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14 juni 2019
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21 juni 2019
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Bijlage 3 Introductiemail richting ouders
Hallo (naam ouders)!
Mijn naam is Yfke van der Kammen en ik ben 4e-jaars HBO Verpleegkunde studente. Ik heb het
afgelopen half jaar stagegelopen op de Dribbels bij de Zandoogjes. De kinderen hebben toch echt wel
mijn hart gewonnen en uiteindelijk heb ik besloten om hier ook mijn opleiding af te ronden en af te
studeren! In het laatste half jaar van mijn opleiding wil ik een onderzoek gaan doen op mijn stage.
Mijn onderzoek zal zich richten op de begeleiding rondom het ‘levend verlies’ wat ouders en
begeleiders (kunnen) ervaren.
Nu is het zo dat de term ‘levend verlies’ een behoorlijk beladen term kan zijn voor u. De insteek van
de term bedoeld eigenlijk, het ‘verlies’ van een ‘normale toekomst’. De toekomst is namelijk toch
wat anders met een beperkt kind in je gezin. De gevoelens die hierbij komen kijken, dat is waar
‘levend verlies’ voor staat.
Ik wil voor mijn onderzoek korte interviews houden met ouders en zorgverleners. Dit zal gaan om de
ouders en zorgverleners van de groepen Dribbels, Snorkels en Smurfen. Nu is het zo, dat ik niet
verwacht van jullie als ouder(s) om met mij te praten over de INHOUD van dit onderwerp. Mijn
onderzoek richt zich meer op de BEGELEIDING rondom het levend verlies. Punten zoals ‘Wat heb jij
als ouder nodig van de zorgverlener’, en ‘Wat gaat er nu goed of wat zou je graag anders zien in de
begeleiding (in de toekomst)’ staan centraal.
Ik wil u vragen om aan mij kenbaar te maken of u zou willen meewerken aan mijn onderzoek. De
interviews zullen worden opgenomen door middel van een recorder, zodat ik ze later kan omzetten
op papier en zo (eventuele) verbeterpunten naar voren kan halen. De interviews blijven volledig
ANONIEM en in het gesprek mag op ieder moment worden gestopt. Alles wat besproken wordt
tijdens het interview zal uiteraard in volledig vertrouwen worden behandeld.
Ik hoop een positieve reactie tegemoet te zien van u.
Met vriendelijke groeten,
Yfke van der Kammen
Stagiaire Dribbels
06-19979489
yckammen@avans.nl

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

34

Bijlage 4 Formulier informed consent
Deze data zijn privacygevoelig en hierdoor met de hand ingeleverd bij een vertrouwenspersoon aan de Avans Hogeschool te Breda.

‘Een praktijkgericht onderzoek naar eventuele verbeterpunten in de begeleiding omtrent het omgaan
met levend verlies’

Naam participant interview: ______________________________________________________

Ik, de bovengenoemde participant, neem volledig vrijwillig deel aan een interview dat wordt
afgenomen voor het afstudeeronderzoek van de interviewer. Hiervoor geef ik toestemming. Ik ben
voldoende geïnformeerd voor de start van het interview en ik heb mijn vragen kunnen stellen. Ik weet
dat ik te allen tijde mag stoppen met het onderzoek.
Ik ben ervan bewust dat het interview wordt opgenomen door middel van een recorder. De informatie
uit de geluidsopnames zullen vervolgens worden gebruikt voor doeleinden in het afstudeeronderzoek
van de interviewer.

De privacy van de ondergetekende wordt gewaarborgd. Alle informatie wordt in vertrouwen
behandeld.

Overeenkomst wordt getekend op ______________________ , te _______________________

De overeenkomst wordt zowel door de participant als de interviewer ondertekent:

Handtekening participant:
_____________________________________________

Handtekening interviewer:
_____________________________________________
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Bijlage 5 Transcripten semigestructureerde interviews met participanten
Transcript van het expertinterview met Mw. S. (Participant nr.1)
Interview Mw. S. (Ervaringsdeskundige, begeleider)
Participant nr. 1 (P1)
Opnamedatum van het interview: woensdag 20 maart 2019
I: Allereerst wil ik u bedanken dat u hebt besloten mee te willen werken aan mijn onderzoek. Uhm, het doel van
het interview is eigenlijk dat ik met u in gesprek ga omtrent het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek.
Vervolgens kan ik het interview dan gebruiken voor mijn aanbevelingen. Mag ik ‘je’ zeggen trouwens?
P1: Ja ja, graag zelfs (lacht).
I: (Lachend) Ja? Mooi. Het interview wat ik zo met u zal houden is semigestructureerd van aard, dat houdt eigenlijk
in dat ik een uhm, paar onderwerpen wil aanhouden tijdens ons gesprek, maar dat er zeker ruimte is om dieper
op onderwerpen in te gaan en door te praten.
P1: Ja, oke. Helemaal goed.
I: Uhm, even kijken. Naja, allereerst wil ik graag aan je vragen wat je verstaat onder begeleiding, in het algemeen.
P1: Oh, dat is een moeilijke vraag (lacht)! Uhm, begeleiden… ik denk vooral aansluiten bij de ander die tegenover
je zit.
I: Ja.
P1: En dan kijken wat er, uhm, vooral ook vaak onder datgene zit wat uhm, wat er wordt gezegd of wat er
bijvoorbeeld wat er onder boosheid zit vooral.
I: Mm (hummen).
P1: Vaak worden namelijk veel dingen via boosheid geuit terwijl er iets anders onder zit. Ja. Het is meer naar het
gevoel wat er onder zit uhm, proberen te gaan.
I: Oke oke, en ik hoor u zeggen dat de gevoelens vaak een rol spelen, kunt u voorbeelden noemen van soortgelijke
gevoelens of uhm, gevoelens die u zelf heeft ervaren of ervaart?
P1: Uhm, ja je bedoelt wat voor gevoelens?
I: Ja.
P1: Ja bijvoorbeeld jaloezie wat er onder kan zitten in ieder geval. Als het over gehandicapte kinderen gaat kan
het wel zijn dat je jaloers bent op diegene die uhm, kinderen heeft waar alles allemaal leuk gaat, en goed gaat.
I: Ja, mm (hummen).
P1: En uhm, sowieso in de maatschappij is het al heel erg dat mensen heel erg kijken naar dat alles perfect moet
zijn. Zeker tegenwoordig heb ik het gevoel dat alles en iedereen perfect moet zijn. Je moet een mooi huis hebben
en je moet eigenlijk 3 keer per jaar op vakantie kunnen. Dat zijn allemaal dingen die niet kunnen als je een
gehandicapt kind hebt. Dat gaat gewoon niet.
I: Nee.
P1: En ja, daardoor kan veel verdriet onder de gevoelens zitten maar ook jaloezie.
I: Ja precies.
P1: Of het gevoel dat andere mensen naar je kijken van ja jij bent een beetje zielig (lacht). Ik heb dat zelf nooit zo
gehad maar ja, mensen kunnen wel zo gaan kijken. Dit is natuurlijk niet leuk.
I: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
P1: Ja.
I: En wat zijn uw eigen ervaringen daar dan mee, met die gevoelens waar u net over vertelt?
P1: Uhm, ja nou eigenlijk heb ik het niet zozeer bij mensen die verder van me af staan, daar heb ik die gevoelens
nooit bij gehad, maar bijvoorbeeld ik heb een broer met 5 gezonde kinderen. Zij gingen altijd 3x per jaar op
vakantie. Dan zij hij wel eens tegen mij: “Ja maar het is toch gewoon een heel lief meisje?”. Dat denk ik van ja,
maar jij hebt wel heel veel vrijheid en het onbegrip. Ik denk dat ik dat, uhm, het onbegrip van de omgeving dat ik
dat zelf het moeilijkste heb gevonden.
I: Mm. Ja.
P1: Zo van ja kijk eens verder dan, kom eens een dagje mee draaien.
I: Ze laten zien hoe het in jullie echte wereldje gaat?
P1: Ja precies. Zodat je echt eens meemaakt van wat ik moet beleven en wat (naam kind) moest beleven, (naam
kind) zo heette mij dochter, …
I: Mm, oke.
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P1: … Zo van uhm, dan ga je er wel anders tegen aan kijken. Ja. Het van buitenaf opgelegd krijgen dat je blij en
tevreden moet zijn (even stilte). …Ik was ook wel blij en tevreden, ik ben hartstikke trots op (naam kind) (lacht),
maar als anderen dan dit soort dingen zeggen, denk ik van, kom op het is wel meer dan dat.
I: Oké, eerst maar eens kijken hoe het precies allemaal loopt.
P1: Ja.
I: Oke. En, uhm, heeft u dan ook ervaringen met dat u hierin begeleiding aangeboden kreeg om deze gevoelens
ook bespreekbaar te maken, vanuit begeleiding?
P1: Uhm, nou wat ik gewoon op het ODC altijd heel fijn vond, is dat ik merkte dat er uhm, het feit dat de begeleiding
verder keek dan alleen dat buitenkantje van (naam kind). Hier was (naam kind) gewoon geliefd. En er werd voor
haar gezorgd, en (naam kind) die voelde zich hier thuis. En uhm, ja en dat ze dan ook uhm, met mij deelden van
“oh die (naam kind) heeft weer gekke dingen gedaan” of “Oh wat is ze toch grappig”, “Oh wat is ze toch weer lief”
(lacht). Of uhm, “Oh wat had ze toch weer een enorme poepbroek!” (Lacht).
I: (Lachend) haha ja precies.
P1: Weet je dat soort dingen, dan heb je dezelfde humor. Ik kon zelf hier ook wel heel erg om lachen. Terwijl ja,
de buitenwereld die snapt het allemaal vaak gewoon niet.
I: Mm ja (hummen).
P1: Dus ik heb ook altijd gezegd, van voor mij zijn jullie collega’s. Die houding heb ik altijd gehad. Vanaf dat ik
binnenkwam heb ik gezegd, zie mij maar als een collega, ik heb dan de discipline dat ik moeder ben en jij begeleider
en jij bent PB’er en jij bent orthopedagoog. Maar wij staan wel met z’n allen in een kringetje om (naam kind) heen.
I: Mm. Ja, rondom (naam kind) draaide het natuurlijk.
P1: Precies! En dat vond ik gewoon heel erg fijn.
I: Dus u voelde zich wel goed betrokken bij de zorg rondom (naam kind)?
P1: Ja. Zeker. Ik was zelf ook al actief betrokken erbij. Ik heb ook uhm, vaak de vraag gekregen van “Hoe wil je dat
ik het doe?”. Ik zeg ja, zoals het voor jou goed voelt en ik bedoel, ik vond het gewoon heel belangrijk dat zij ook
een persoonlijkheid was op zichzelf en ook al had ze zoveel beperkingen, maar dat iedereen daar ook in zijn eigen
manier mee kon omgaan.
I: Mm (hummen).
P1: Ja dat heb je bij de andere kinderen ook, daar moet je ook leren dat het daar zo gaat en daar zo gaat en daar
zo gaat.
I: Ja precies.
P1: En op die manier kon zij ook met iedereen eigenlijk een eigen band opbouwen, niet alleen via mij.
I: Iedereen was gewoon goed betrokken met haar?
P1: Ja. En ik kom op heel veel plekken omdat ik invalkracht bent bij Amarant, en nog steeds kom ik overal mensen
tegen die haar gekend hebben, dat is echt zo grappig!
I: Oh echt waar?
P1: Ik heb alleen een andere achternaam omdat ik gewoon mijn meisjesnaam heb. En op een gegeven moment
zeggen ze van, “Ben jij dan de moeder van (naam kind)? Oh maar die ken ik wel!” (Lacht)…
I: (Lacht).
P1: …Dus ik merk dat ze gewoon nu eigenlijk nog meer, dat zij zo’n eigen netwerk heeft gehad, en zo groot, dat ze
zoveel mensen heeft gekend en zoveel mensen haar hebben gekend, en dat die allemaal met haar een eigen
unieke band hebben ontwikkeld. Ja dat is precies wat ik wilde.
I: Ja, dat begrijp ik.
P1: Ze was dan wel beperkt, maar ik heb haar altijd wel als persoonlijkheid ‘los’ van mij gezien. Dat is iets wat veel
ouders heel lastig vinden denk ik. Dat is wat ik ook vooral terugzie.
I: Ja. Mm (hummen).
P1: En ja, voor mijn gevoel heeft zij wel echt gewoon geleefd. Dus dat maakt het gewoon bijzonder.
I: Dat is inderdaad wel heel fijn.
P1: Ja, zeker. En als je dat uiteindelijk durft los te laten, en dat je dat vertrouwen ook durft… maar ik hoor… ja… ik
heb het nooit zo traumatisch ervaren.
I: Mm (hummen). Maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet zo te zijn, he.
P1: Nee, nee (stilte). Ik kan me wel voorstellen van dat uhm, als je kind al zo beperkt geboren wordt en er is gelijk
van alles aan de hand, dat je er dan anders in staat. Ik denk ook dat het mogelijke wantrouwen naar het personeel
er dan eerder is. In het begin kan er dan zoveel op je afkomen en ook zoveel fout gaan waarbij niemand je kan
helpen… ik denk dat dat traumatische ervaringen kunnen zijn.
I: Ja.
P1: En dat merk ik ook bij mijn werk, bij andere ouders nu, sommigen hebben zo’n slechte start gehad en dat is
juist zo belangrijk. Ik heb dat gelukkig niet gehad. Dus dat scheelt ook wel heel wat.
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I: Ja precies.
P1: Ja. Dus het is eigenlijk ook dat in het begin van alles of zo’n moeilijke periode de begeleiding hard nodig zal
zijn.
I: Ben je zelf ook goed “opgevangen”, zoals je benoemde, door de begeleiding?
P1: Ja, maar ik denk ook dat dat vooral is gestart door mijn openheid richting de collega’s. Ook het feit dat ik
ontzettend kon lachen om (naam kind) heeft meegeholpen! (Lacht)…
I: (Lacht).
P1: …Van de week ben ik bijvoorbeeld met de moeder van een ander kindje met beperking uiteten geweest…
I: Mm (hummen).
P1: …En toen vertelde ik zo dat, toen ik voor het eerst op het ODC kwam, liep ik erbinnen en toen dacht ik toen ik
langs de (naam groep) kwam, oh jeetje gelukkig is (naam kind) nog niet zo erg. Uiteindelijk kijk ik erop terug en
heeft (naam kind) toch wel heel erg haar best gedaan om erbij te komen (lacht).
I: (Lacht) haha ja!
P1: Die humor kan niet iedereen verdragen haha. Alles wat (naam kind) ooit heeft gekund heeft ze uiteindelijk
helaas weer moeten inleveren. Natuurlijk gaat dit ook wel met pijn gepaard en verdriet, maar, ja, ik heb dan zoiets
van, ik ga maar kijken naar hetgeen wat er wel aanwezig is.
I: Ja. Dat vind ik een hele sterke eigenschap van je, dat kan niet iedereen denk ik. Heel mooi dat je dat zo kan
verwoorden ook!
P1: Dat vond ik dan wel eens moeilijk als ik dan bij mij broer kwam, met 5 gezonde kinderen, dan had ik er echt
wel eens moeite mee. Juist omdat hij zo dichtbij staat en het eigenlijk in je gezicht wordt gedrukt dat het verschil
zo groot kan zijn.
I: Ja. Precies.
P1: Dus ja, natuurlijk zijn die momenten er wel. Dat vind ik dan wel een moment van levend verdriet of verlies. Op
dat moment. En vooral, als zij het dan confronterend vonden als ik er iets over zei, dat is dan pijnlijk. Het moet wel
gezegd mogen worden, het mag er zeker wel zijn, vind ik. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je het jezelf toe
moet staan, dat je die gevoelens toelaat. Dat je, … ja.
I: Ja.
P1: Ik denk dat de begeleiding hier een hele belangrijke taak in heeft, een ondersteunende taak. Ik vind dat je als
ouder een keer boos mag zijn. Je mag boos, jaloers en gefrustreerd zijn, er komt namelijk zoveel bij kijken allemaal.
I: Ja dat zeker inderdaad.
P1: Ja.
I: Je zegt net ook, die begeleiding die mag er wel zijn, van dat er iemand tegen je zegt van je MAG boos zijn… is dat
dan ook u aangeboden? Heeft u dat ook gekregen? …
P1: Mm… Ik kan me dat helaas niet zo herinneren (lachend).
I: Zou je het dan wel nodig hebben gehad, denk je?
P1: Uhm…
I: Als je op die tijd terugkijkt.
P1: Ja. Ik denk dat er zeker momenten zijn geweest wanneer ik begeleiding fijn had gevonden. Ja.
I: En die momenten die je beschrijft, zijn dat momenten waarin je dan werd geconfronteerd met en bepaalde
situatie?
P1: Nou weet je wat mij ook wel veel hielp? Wanneer ik zag dat het bij de begeleiding net zo was. Ik bedoel, zij
voelden zich ook wel eens gefrustreerd, van ah weetje die (naam kind) heeft ze nu weer dit of heeft ze weer dat...
I: Mm (hummen).
P1: ... Dusja, daarmee bevestigen zij ook wel weer mijn gevoel. Dat ik niet alleen sta. Ik vind niet dat een begeleider
dan zo professioneel moet zijn dat je dat gevoel van bijvoorbeeld frustratie niet mag laten zien ofzo. Als een
begeleider dat kan laten zien, werkt dat positief. Het is namelijk eigenlijk gewoon een spiegel, die begeleiding…
I: Mm (hummen), ja precies.
P1: … en de begeleider weet dan gewoon dat het af en toe niet zo werkt, volgens de regeltjes.
I: Ja, ze moeten dus ook die menselijkheid aan jullie als ouders kunnen tonen als ik je goed begrijp?
P1: Ja! Men moet menselijk zijn. Ja. Dus uhm, misschien is het JUIST wel professioneel dat de begeleider laat zien
dat het hem of haar ook aangaat. In ieder geval, ik zou dat prettig hebben gevonden.
I: Ja, precies. Dat zou wel fijn kunnen zijn.
P1: Ja, want dan krijg je ook het gevoel dat je samen de zorg deelt. En je niet alleen bent. Ik heb ook altijd een
gevoel hierzo, en ook in (naam andere dagbesteding), dat we het samen deelden. De zorg, maar ook de leuke
dingen. Ook de frustratie, en ja, alles eigenlijk.
I: Mm (hummen).
P1: Maar goed, daar moet je ook als ouder voor open staan. Dat is dan wel belangrijk.
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I: Ja klopt. Uhm, om dan even een overschakeling te maken naar ons volgende onderwerp: Wanneer we kijken
naar de begeleiding die je hebt gehad, zou je hier dan verbeterpunten uit kunnen bedenken? Iets wat beter kon?
P1: Mm (hummen). Wat ik vooral zelf veel om mij heen zag, is dat sommige ouders vaak snel als ‘lastige ouder’
worden bestempeld. Ik soms ook (lacht)…
I: (lacht).
P1: … maar daar zit gewoon iets onder. Het is belangrijk dat je daar probeert achter te komen als begeleiding. Dat
zou zeker een punt van verbetering zijn als het gaat om de begeleiding. Waar komt die frustratie vandaan?
Waarom die achterdocht? Sommige ouders zijn namelijk heel achterdochtig. Die vertrouwen meestal niemand
meer. Maar daar zit iets onder!
I: Ja, mm (hummen).
P1: … de begeleiding doet er denk ik ook goed aan als er wordt gevraagd hoe het in het verleden bijvoorbeeld is
gegaan, wat verwacht je van ons, durven jullie te vertrouwen op ons? Of uhm, ja, of wat is er nodig om jullie
vertrouwen te krijgen? Ik denk dat dit vaak de dingen zijn die de zorgverlener moet bezitten. En dan uhm, … en ja
sommige ouders kunnen ook gewoon onredelijk zijn (lachen). Ook de uitleg, ja, ook veel informatie geven.
Uitleggen waarom je dingen doet en waarom zo. Ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk.
I: Ja. Gewoon dat je inderdaad, zoals je ook al zei he, die spiegel…
P1: Ja! Precies.
I: … Dat je gewoon precies weet hoe het gaat, wat ze voelen, wat ze denken.
P1: En ik denk dat in dat rijtje ook goed past om eraan toe te voegen wat je bijvoorbeeld wel en niet kan bieden
aan de ouders.
I: Precies. Zoals beschreven inderdaad een wenselijke situatie he, hoe je het graag zou willen zien hebben we
zojuist een beetje een beeld van geschept.
P1: Ja, klopt.
I: Zou je er nog wat aan willen toevoegen, aan die ideale situatie? Zodat de perfecte begeleiding vanuit
zorgverleners richting de ouders ontstaat rondom het omgaan met het levend verlies?
P1: Uhm, (stilte). Geen idee.
I: Laat ik de vraag anders stellen. Wat zou jij in een ideale wereld nodig hebben van ons als zorgverleners om de
begeleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen? Zodat je als ouder met je gevoelens terecht kan, dat je dat gevoel
van veiligheid ook echt krijgt,
P1: In een ideale situatie zou ik sowieso denken aan het feit dat je serieus moet worden genomen, uhm, ja
eerlijkheid, anders dan ga je ook niet het vertrouwen voelen om gevoelens te delen, vragen naar de gevoelens,
zoals ja maar hoe is het nu dan, hoe voelt dat nu dan. Ja, oprechtheid. Voor mij zou dat heel belangrijk zijn. Oprecht
zijn.
I: Mm (hummen).
P1: Ook tijd. Dat kan nog wel eens een beperking zijn helaas, haha. Ik heb altijd het voordeel gehad dat mijn
dochter niks snapte, dus ik kon gewoon overal over van alles praten, ook wanneer zij erbij was. Dat was geen
probleem. Dat lijkt me wel lastig als je een kind hebt van hoger niveau… (stilte). Het is lastig dat je wel altijd je
kinderen om je heen hebt.
I: Nee precies.
P1: Wanneer je echt een gesprek gaat plannen samen met de zorgverlener, wordt het vaak zo formeel. Dat praat
ook gek.
I: En wanneer zou je het dan wel fijn vinden om erover te praten, op welke manier?
P1: Ik zou het fijn vinden om erover te praten als uhm, … misschien door bijeenkomsten? Een thema-avond over
dit soort dingen of gevoelens, dat je daar uhm, samen met anderen over dingen kan hebben.
I: Oke.
P1: Ik ben zelf een keer naar een bijeenkomst geweest destijds. Daar hebben we toen speeddaten gedaan. Er
waren verschillende ouders en toen heb ik een paar keer 5 tot 10 minuten met verschillende ouders zitten praten.
I: Mm (hummen), ja.
P1: Wanneer je samenzit met ouders, komt er vaak ook heel veel uit. Er is dan namelijk zo veel herkenning. Dat
lijkt mij een ideale manier om aan de praat te komen met anderen. Je voelt ook aan bij welke ouders je meer kan
delen en bij welke wat minder.
I: Ja.
P1: Dat was echt een super manier om dat soort onderwerpen te bespreken.
I: Ja, precies.
P1: Ik denk ook dat, wanneer de begeleiding aan dit soort avonden zouden deelnemen actief, dat het heel fijn zou
zijn. Je trekt naar elkaar toe en je gaat toch wat sneller praten. Het is ook veel informeler. Ik denk dat het een
goede manier is om met elkaar in gesprek te komen. Vooral als je allebei nieuwsgierig wil zijn en bent. Als je echt
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wilt horen van, goh hoe zit het nu bij jou. Personeel zal het eigenlijk denk ik ook wel eens herkennen, het gevoel
van verlies.
I: Zeker, absoluut.
P1: Ja, die frustratie, ja begeleiding voelt ook dat verdriet, want je bent heel dicht betrokken bij de kinderen. Ik
denk dat dit ook goed is voor ouders om te merken. Als de begeleiding dat durft te tonen, en zich kwetsbaar
opstelt, dan denk ik dat je veel dichter bij elkaar komt te staan. Als je de gevoelens van begeleiding ziet, wordt het
vanzelf ook makkelijker om over dit soort onderwerpen te praten, het gevoel van levend verlies.
I: Ik kan me daar heel erg in vinden. Wat ik zelf ook vooral merk, is dat het levend verlies af en toe nog een ‘taboe’
onderwerp is. Het is vaak zwaarbeladen, men praat er liever niet over. Wanneer de zorgverleners al een stap
maken door meer betrokken zich open te stellen en te worden, dan zal de begeleiding rondom moeilijke
onderwerpen, waaronder dus het levend verlies, makkelijker gaan.
P1: Je haalt de woorden uit de mond, precies.
I: (lacht). Ik haal het ook wel een beetje uit je verhalen, welke je me vertelt. Want daaruit haal ik dat het gewoon
heel belangrijk is dat de zorgverleners een weerspiegeling zijn, …
P1: Ja.
I: … Dat we samen, rondom het kindje, de zorg verlenen.
P1: Ja. Ja. Het is denk ik belangrijk dat de ouders het ook doorkrijgen dat de begeleiding hetzelfde willen als wij,
de ouders. Eigenlijk moeten zij erachter komen dat ze niet alleen staan en te werk gaan. Ze moeten kunnen zien
dat zij ook betrokken zijn en net zoveel van het kind houden dan wij als ouders. Anders kun je hier je werk ook niet
doen.
I: Nee precies.
P1: Ik denk eerlijk gezegd dat ouders soms die erkenning nog niet zien, of aan twijfelen. Daarom is dat zo belangrijk
om kenbaar te maken. En om dan terug te komen op het speeddaten, als je dan op deze manier aan de gang gaat,
en dat de ouders merken van oh, het raakt jou ook, dat ja, uhm, …
I: Dan schept dat een band?
P1: Ja! Een band scheppen is echt het allerbelangrijkste. Dat je betrokken bent bij de kinderen, dat het de
zorgverlener ook kan raken. Daarmee denk ik dat je vertrouwen wint bij de ouders.
I: Oke. Nou, dat is best duidelijk voor mij! Dankjewel voor die mooie uitleg. Wat je ook zegt, dat beeld moet je
hebben van elkaar in die relatie ouder – zorgverlener (stilte). Ik heb je eerder horen zeggen dat jij zelf in de
begeleiding op sommige momenten mistte. Was het dan ook dat het duidelijke beeld, de betrokkenheid, dat die
mistte?
P1: Je hebt af en toe gewoon momenten, dat de zorg en alles gewoon heel zwaar is. Dat was gewoon dan even
zo, denk ik. Maar begeleiding was dan op dat moment wel fijn geweest.
I: Oke. En een gesprek plannen, wat je ook zei, is dan weer zo formeel. Als dat op een speelsere manier zou kunnen,
dan zal de begeleiding rondom het levend verlies ook soepeler gaan.
P1: Precies, ja. Ik heb alleen meestal zelf de deur moeten opengooien en initiatief moeten nemen als het gaat om
een gesprek hebben met begeleiding. Ik denk dat sommige ouders dat (nog) niet kunnen.
I: Ja, oke.
P1: Ik vind het gewoon belangrijk dat men gewoon meer ziet dan het hoopje ellende in die rolstoel. Het is zo fijn
om te weten dat de zorgverlener ernaar kijkt van, ja maar ze is veel meer dan dat! Ze keken niet alleen naar de
buitenkant, ook naar de binnenkant. Hier en in Oosterhout zagen ze dat wel.
I: Dat is heel fijn. Ik vind het ook mooi om te horen dat het ook zo is gelopen, en ook fijn, voor jou en je gezin. Het
had namelijk ook helemaal anders kunnen lopen.
P1: Klopt, daar ben ik me nog vaak bewust van.
I: Oke (stilte) Ja ik denk dat ik ongeveer wel al mijn onderwerpen heb behandeld in het gesprek die ik graag wilde
behandelen! Uhm, ik weet niet of je zelf nog iets hebt waar je het graag over wilt hebben?
P1: Nee hoor!
I: Oke! Dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken dat je met mij in gesprek wilde gaan.
P1: Ja! Natuurlijk. Succes. Ik hoop dat je er iets uit kan halen.
I: Dankjewel! Komt goed!
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Transcript van het expertinterview met Mw. G. (Participant nr.2)
Interview Mw. G. (Ervaringsdeskundige, rouwbegeleidster)
Participant nr. 2 (P2)
Opnamedatum van het interview: zondag 31 maart 2019
P2: Met (naam participant).
I: Hallo (naam participant), u spreekt met Yfke van der Kammen.
P2: Hoi!
I: Hoi hoi! Superfijn dat u even de tijd vrij kon maken voor mij om even te bellen.
P2: Ja natuurlijk! Haha. Nou, brand los.
I: Ja, nou uhm, heeft u voorafgaand aan het interview nog vragen die u graag wilt stellen, of iets wat u wilt
weten? Iets wat u wilt benoemen?
P2: Uhm, nee hoor, niet echt.
I: Oke, uhm, dan wil ik u allereerst heel erg bedanken dat u de tijd vrij heeft gemaakt voor mij om met mij in
gesprek te gaan voor mijn afstudeeronderzoek.
P2: Mm (hummen).
I: Ik wil ook benadrukken dat alle informatie die wij nu bespreken tijdens dit gesprek, uhm, wordt volledig in
vertrouwen behandeld.
P2: Ja. Ja
I: Oke. Om dan te starten met mijn vragen, uhm, ik doe namelijk mijn onderzoek over de begeleiding die ouders
kunnen krijgen uhm, ja, rondom het levend verlies. Ik wil graag van u weten wat u onder ‘begeleiding’ verstaat.
P2: Uhm, ik stel een open houding in, een luisterende houding, uhm, ik geef erkenning en herkenning, uhm,
daarnaast heb ik mijn theorie, die ik geleerd heb, om in te zetten, en dan heb ik ook nog verschillende werkvormen,
verschillende werkprocessen.
I: Mm (hummen). En wat bedoelt u met de verschillende werkvormen of werkprocessen?
P2: Nou, met werkvormen of werkprocessen bedoel ik, … je hebt bijvoorbeeld creatieve werkvormen, uhm, je
hebt schrijfoefeningen, je hebt tekenoefeningen, je hebt bijvoorbeeld uhm, visualisaties, zoals bijvoorbeeld een
stukje medicatieoefening. Ja, zo eigenlijk.
I: Oke! En deze werkvormen of werkprocessen maken deel uit van de begeleiding, als ik u goed begrijp?
P2: Ja. Dat kan. Uhm, ik werk zelf heel intuïtief… dus ik uhm, ik kijk wat past bij dat moment. Ik bedenk nooit van
tevoren wat ik ga doen en bij wie. Het is helemaal aansluiten en volgen bij wat diegene uhm, vraagt.
I: Mm (hummen).
P2: Ouders hebben zelf de regie in de handen. Dat wil zeggen, zij komen met een hulpvraag bij mij, en uhm, aan
het einde van de behandeling zeg maar, uhm dat kan na 3 keer dat kan na 5 keer of zelfs misschien na 10 keer,
dan is er voldaan aan die hulpvraag.
I: Oke, begrijpelijk. En uhm, u geeft net aan dat de eigen regie dan in de begeleiding van een bepaald persoon heel
erg belangrijk is, …
P2: Mm (hummen).
I: … Heeft u zelf ervaring dat het ook altijd gebeurd dat degene die begeleiding nodig heeft de eigen regie heeft?
P2: Ik heb zelf wel eens ervaren dat ik niet de eigen regie had. Ik heb zelf wel ooit eens een therapiesessie gehad
waarin mij een keuze werd gesteld, en ook wel uhm, dat ik als cliënt, proefde van, ik moet aan bepaalde eisen
voldoen. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want het was mijn beleving, het kan namelijk best zijn dat ze het
anders bedoeld heeft, maar zo kwam die voor mij over.
I: Oke. Want als ik het goed begrijp geeft u in uw praktijk begeleiding aan mensen die dat nodig hebben, toch?
Uhm, wat zijn uw ervaringen daarmee, zijn er bijvoorbeeld veel verschillende hulpvragen rondom begeleiding
krijgen in een bepaald proces?
P2: Uhm, er zijn verschillende hulpvragen vanuit ouders, heel divers, over het kind ‘anders dan verwacht’. En bij
de een is dat uhm, ‘hoe kan ik mijn kind accepteren’, en bij de ander is dat, uhm, ‘ik wil meer weten over levend
verlies, chronische rouw, en hoe ik dat kan toepassen, of hoe ik daarmee verder kom’, dan.
I: Ja precies.
P2: En bij cliënten die komen voor rouw kunnen de hulpvragen meer liggen richting ‘hoe wordt het draaglijker
voor mij’, dat kan een vraag zijn, uhm, ‘blijf ik altijd zo huilen’, is een vraag. Ja en weet je, uhm, de hulpvraag die
stellen ze dan, die leggen ze mij voor, uhm, en daar ga ik dan mee aan de slag zeg maar. Ik heb geen pasklaar
antwoord voor ouders en dat vertel ik ook. We gaan aan de slag om te kijken of we aan deze hulpvraag, uhm, of
die voor jullie of jou helder wordt, dat je ermee verder kunt.
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I: Ja. Precies. Oke, want ik hoor u ook al 3 belangrijke termen zeggen, namelijk dat ‘anders dan verwacht’, de
‘chronische rouw’ en het ‘levend verlies’. Wat is uw ervaring met begeleiding waarin dit soort woorden centraal
stonden of staan?
P2: Ik heb dan nu 2 cliënten in praktijk die komen voor het ‘levend verlies’. De ene cliënt heb ik nu 5 keer gezien
en de andere cliënt komt nu voor de 3e keer.
I: Oke. En wat doet dat met u?
P2: Uhm, het is voor mij heel erg leuk en fijn om te ervaren dat ik uhm, zeg maar de kennis die ik heb, toe kan
passen in een gesprek, maar ook kan halen uit eigen ervaring. En dat vind ik persoonlijk heel fijn, en uhm, nou
hoor ik ook wel eens terug van cliënten dat mijn uhm ervaring, zowel in de zorg, ik werk namelijk ook op de
aanvangstgroep voor kinderen met EMB, dus ik kan heel goed de complexiteit voorstellen, en inleven voor ouders,
dan hebben ze het in een split second in de gaten dat ik weet waar ze het over hebben. Dan heb je eigenlijk meteen
een aansluiting.
I: Ja precies.
P2: En uhm, dat is superfijn, en daarnaast heb ik natuurlijk mijn ervaring omdat ik een kind verloren heb, wat ook
ernstig ziek is geweest. Ik heb het proces doorgemaakt van, niet weten waar het eindigt of uhm, ‘nu komt er dit
weer’, en wat het dan vervolgens met je doet. Dus uhm, die erkenning is gewoon heel erg fijn voor mensen die bij
mij komen om te praten over het levend verlies.
I: Ja, oke. Ik hoor u inderdaad zeggen dat de ‘ervaring’ die u hebt zo goed wordt ontvangen bij de ouders dan he,
uhm dat dat zo belangrijk is.
P2: Mm (hummen).
I: Uhm, denkt u ook dat dit een soort ‘kernonderwerp’ is wat begeleiders, onder andere hier op de Zandoogjes,
eigenlijk wel echt moeten bezitten, willen zij de ouders goed kunnen begeleiden in het levend verlies?
P2: Ik vind niet dat begeleiding de ‘ervaring’ moet bezitten zoals een ervaringsdeskundige bezit, maar ze zouden
wel heel het inlevingsvermogen moeten bezitten, uhm, hoe het voor ouders is.
I: Ja oke, precies. Dus gewoon het inlevingsgevoel moet aanwezig zijn.
P2: Ja, dat denk ik wel. Het is belangrijk dat je kunt aansluiten en dat je kunt uhm, steunen, en dat je erkenning en
herkenning kunt bieden.
I: Ja precies.
P2: Dat vind ik zeker wel heel belangrijke dingen.
I: Zijn er nog meerdere dingen, waar u dan aan kunt denken, waar de begeleiding goed aan kan doen, wanneer zij
die eigenschappen bezitten, in de begeleiding richting ouders?
P2: Nou, ik denk dat het ook een meerwaarde is als je op de hoogte bent van, je inleest, en uhm, kennis hebt van
levend verlies en chronische rouw.
I: Ja precies.
P2: En of je daar nu zelf naar opzoek gaat of middels gesprek met een leidinggevende, of met collega’s of uhm,
dat je naar de bieb gaat en informatie uhm, opzoekt, of scholing krijgt, ik denk dat het al met al wel een belangrijk
gegeven is.
I: Ja precies. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Nou is het zo dat uhm, de begeleiders hier op de Zandoogjes het
vaak heel lastig vinden, om met ouders in gesprek te gaan. Ouders hebben ook niet helemaal het idee waar zij
terecht kunnen met hun gevoelens.
P2: Mm (hummen).
I: Wat zou nou volgens u, een factor zijn die kan bijdragen zodat de begeleiding beter wordt?
P2: Uhm, een goede begeleiding houdt in dat je een uhm, open houding aan zou kunnen nemen, en heel erg goed
moet uhm, luisteren naar wat ouders zeggen. Heel vaak wordt tussen de regels door toch nog iets extra’s gezegd.
Of ja uhm, dan hangt er iets, uhm, dan hangt er iets tussenin wat ze dan niet zeggen, maar er wel is.
I: Mm (hummen).
P2: Het levend verlies kan heel goed een pijnpunt voor ouders zijn. Het zou heel mooi zijn als je als begeleider op
het gevoel van ouders in durft en kan gaan. ‘Goh luister eens, hoor ik je nu zeggen dat…?’, of, ‘proef ik nu dit…?’,
of uhm, ja dat je dat gaat proberen te doen met ouders.
I: Oke. Is dat ook iets wat u ook terug hoort bij ouders in uw praktijk? Over het feit dat zij het bijvoorbeeld lastig
vinden dat begeleiders daar misschien niet open voor staan of die houding niet aannemen?
P2: Nee, daarvoor zijn ze… Trouwens, ja, bij die ene cliënt in mijn praktijk wel. Ik heb een cliënt in mijn praktijk die
snel begeleiding wantrouwt en zich hierdoor niet openstelt, ze heeft wel heel snel het idee van, ze snappen er niks
van, op die manier…
I: Ja.
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P2: … als ik daar dan naar ga luisteren, als ik dan zeg ‘en wat begrijpen ze dan niet’, of uhm, ‘wat bedoel je
daarmee?’, en ze vertelt vervolgens er meer over, dan kom je wel bij de kern dat zo’n hulpverlener het toch best
wel probeert.
I: Oke.
P2: Ja en je kan er natuurlijk niets aan doen als je jong bent, en net begint met werken, dat je een stuk
levenservaring niet hebt. Maar de verbinding maken met ouders is echt, echt heel erg belangrijk, vind ik.
I: Dat snap ik wel, ja. Dat dat gewoon een heel belangrijk component is.
P2: Ja precies! Dat je het gewoon te allen tijde probeert om dat stukje aan te breken of niet. Het is sowieso heel
erg belangrijk dat een ouder zich welkom voelt, binnen de zorg. En het is ook belangrijk ook dat hij of zij het idee
heeft dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Of dat ouders worden bekeken alsof dat uhm, zij eigenlijk de
deskundige zijn van hun kind.
I: Mm (hummen).
P2: Ja dat soort dingen allemaal, en vanuit een goede, steady verbinding, kun je dieper gaan in een gesprek met
ouders. Dan kun je ooit een keer iets aanraken van ‘goh hoe is dit nu voor u?’ en ‘hoe voelt dit nou?’, of uhm, het
begrip opbrengen van ‘ik snap dat dit moeilijk is’.
I: Ja precies. Dus als ik het goed begrijp, is het gewoon heel belangrijk dat tussen ouder en begeleider, zorgen dat
die band goed is, zodat je juist dieper kan geraken in het gesprek, toch?
P2: Ja!
I: Oke. En als u dan eens zou denken aan een ‘perfecte situatie of wereld’, een situatie voor in de toekomst, hoe
zou de begeleiding dan uhm, perfect zijn of lopen? Wat zouden ouders dan nodig kunnen hebben van de
begeleiders?
P2: Uhm, ouders hebben vooral een uitnodigende sfeer nodig, waarin ouders, zodat wanneer zij binnenkomen,
snel het idee hebben van ‘oh, hier is het leuk, hier is het gezellig’, uitnodigend, uhm… van ‘hier wil ik wel
binnenkomen’, en het is belangrijk dat je vanuit daar dan de verbinding kunt leggen. Dat je daar als begeleider dan
uhm, … (stilte). Ja het is voor mij zo natuurlijk, haha (lacht). Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het niet
gebeurd. Hoewel ik natuurlijk best wel begrijp dat er terughoudendheid kan zijn, het niet durven, of iets in die
richting. Als je wat jonger bent met name dan, he.
I: Ja precies. Mm (hummen).
P2: Als ik kijk naar nieuwe ouders, dan probeer ik die altijd heel fijn te verwelkomen, ja, … gewoon, haha (lacht),
gewoon!
I: Haha (lacht). Het gaat gewoon vanzelf ja.
P2: Ja! Gewoon open zijn, en eerlijk zijn, en oprecht. Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning en
herkenning, uhm, het welkom gevoel, de verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel belangrijk.
I: Oke! Dat geeft mij een heel duidelijk beeld op die vraag en hoe u erover denkt, dankjewel.
R: Ja! En soms heb je natuurlijk ook ouders die zelf wat terughoudender zijn, of ouders waar je geen klik mee hebt,
maar er is altijd iemand in het team die wel een klik heeft of kan hebben met de ouders. Want soms kijkt een
collega er heel anders tegenaan, en die heeft juist dat helpende handje die de ouders nodig hebben, waardoor
het makkelijker gaat.
I: Ja. Oke! (Stilte) ja dit waren eigenlijk wel de puntjes die ik graag met u wilde bespreken, (naam participant), dus
uhm … Ik weet niet of u zelf nog aanvullingen heeft op het interview of, denk bijvoorbeeld hieraan of dit zou een
mooi onderwerp zijn om met ouders over te hebben.
P2: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld een goed idee vind, is dat er elk jaar een ouderavond is, gecombineerd met de
thema-avonden van Ontmoeten&Zo, … (stilte). Durf vooral ontmoetingen te regelen als begeleider zijnde tijdens
bijvoorbeeld die thema-avonden, en gebruik dit soort avonden dan om een keer wat behoeften te polsen bij de
ouders. Je hebt snel dan al een heel boeiend en mooi gesprek te pakken als de thema’s van de verschillende
avonden de ouders ook aanspreekt.
I: Ja, oke!
P2: Dus ja, zie gewoon de kansen, de mogelijkheden, laat ze niet voorbijgaan. Durf op ouders af te stappen! Het
zijn zeker ook dingen die ik ook in mijn achterhoofd heb. Als ik met ouders in contact ga en kom, wil ik die meteen
goed onderhouden.
I: Oke, ik zal het zeker mee gaan nemen! Dankjewel!
P2: Ja alsjeblieft! Hartstikke mooi.
I: Oke, uhm, ik wil u dan nogmaals heel erg bedanken dat u heel even de tijd voor mij hebt vrijgemaakt. Ik zal
hiermee dan aan de slag gaan!
P2: Ja graag gedaan. Ik ben benieuwd hoe het verder loopt! Veel succes. Dankjewel dat je mij ook wilde bevragen.
Dat vind ik zelf ook altijd wel heel leuk. Mocht je nog iets nodig hebben, weet je me te vinden.
I: Komt helemaal goed! Dank u wel! Doei doei.
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. I. (Participant nr.3)
Interview Mw. I. (Moeder van zoon met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 3 (P3)
Opnamedatum van het interview: donderdag 11 april 2019
I: Oke. Ik wil je allereerst heel erg bedanken dat je de tijd hebt vrijgemaakt om even met mij in gesprek te gaan
voor mijn afstudeeronderzoek. Uhm, het interview wat ik zal afnemen met je duurt ongeveer een half uurtje.
Mijn afstudeeronderzoek gaat, zoals je weet, over de begeleiding rondom het levend verlies. Ik weet niet of u
bekend bent met die term?
P3: Ja.
I: Ja, oke. Voorafgaand aan mijn vragen wil ik graag aan je vragen of je iets over jezelf kunt vertellen zodat ik een
beeld heb van wie ik tegenover me heb! Hierbij hoef je geen namen te noemen als je dat niet wilt.
P3: Oke. Uhm, ik ben 32 jaar oud. Ik heb 2 kinderen, een van 10 en een van 6. En mijn jongste van 6 die uhm,
heeft een verstandelijke beperking en een bijkomende vorm van autisme.
I: Mm (hummen).
P3: Hij zit op school hier op de Zandoogjes. En uhm, ik denk dat we het daar voornamelijk over zullen gaan
hebben, haha (lacht).
P3: Verder ben ik vrijgezel, uhm single, gescheiden, uhm, ik heb geen werk, omdat ik de zorg alleen draag,
zonder vader in beeld. Dus dat ben ik eigenlijk een beetje.
I: Oke. Helemaal goed, dankjewel. Uhm, even kijken. Dan zou ik graag beginnen met mijn eerste vraag.
P3: Ja.
I: Hoe ziet de samenwerking tussen jou als ouder en de begeleiders van de groep eruit?
P3: Nu?
I: Ja.
P3: Uhm, nou wij hebben dagelijks contact via Quli, een digitaal schriftje.
I: Mm (hummen).
P3: Daar staan alle uhm, ja pluspunten in, de verbeterpunten, uhm daar bespreken we eigenlijk alles dagelijks in.
En dat is best wel fijn. We hebben jaarlijks een planbespreking en om de 3 maanden een MDO, dat is dan wat
korter. Eigenlijk alle ambulante medewerkers zijn daar, of proberen in ieder geval daarbij aanwezig te zijn.
I: Ja precies.
P3: En dat uhm, ja dat is vrij fijn. Dus dat verloopt goed. De communicatie verloopt goed.
I: Ja?
P3: Ja, daarin wel ja.
I: Ik hoor je inderdaad ook zeggen he, die communicatie is in dit geval best wel belangrijk.
P3: Ja voor mij als ouder is de communicatie zeker belangrijk.
I: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen ja. Ook is dat belangrijk binnen het systeemgericht werken. Ben je
bekend met die term?
P3: Uhm… ik denk het niet helemaal.
I: Systeemgericht werken is eigenlijk die driehoeksverhouding die ouders samen hebben met de begeleiders en
het kind. De zorg loopt hier dan doorheen en het kind staat hierin centraal.
P3: Ja. Ja.
I: Communicatie is hierin een heel belangrijk principe. Dat moet gewoon goed verlopen.
P3: Ja, vind ik zeker.
I: Jouw ervaringen met de communicatie, zijn die verder goed?
P3: Uhm, ja natuurlijk zijn er altijd wel verbeterpuntjes in de communicatie, maar die kaart ik ook altijd wel aan.
Uhm, er gaat wel eens wat mis, in de zin van, het ging gewoon wat moeilijk in het begin dat bijvoorbeeld de
zaterdagbegeleiding niet bekend was met het digitaal schriftje, waardoor dat allemaal langs elkaar heen liep, of
dat ze soms vergaten of niet wisten hoe ze dan iets konden schrijve in het digitaal schriftje, …
I: Ja. Mm (hummen).
P3: … Dan kwam mijn zoon bijvoorbeeld thuis na een hele dag zaterdagopvang, en dan wist ik niet of die wel
gegeten had, of die wel gedronken had, ook niet wat die had gedaan en uhm, of het wel goed met hem ging die
dag. Uhm, plus ik wist ook niet of ze mijn verhaal wel hadden gelezen van die dag, van de avond of ochtend
daarvoor …
I: Ja precies.
P3: … dus ja, het duurde eventjes om dat op gang te laten komen en dat iedereen kon wennen aan zo’n
werkwijze, maar ja, op zich is het nu redelijk stabiel. Eigenlijk iedereen schrijft er in die erin moet schrijven, en ik
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schrijf er ook dagelijks in. Ik heb wel gehoord van de groep dat zij aangaven dat ik een van de weinige moeders
ben van die groep die dat doet.
I: Mm (hummen).
P3: Ja ik vind dat gewoon best wel belangrijk dat de communicatie tussen mij als ouder en begeleiding goed
verloopt, zeker omdat mijn zoon non-verbaal is, niet kan uitleggen of hij bijvoorbeeld slecht heeft geslapen die
dag, of dat die misschien niet gegeten heeft waardoor die dus extra hongerig is, dat lijkt me voor de begeleiding
dan ook wel weer fijn om te weten, wanneer hij bijvoorbeeld bepaald gedrag vertoont. Dat ze dan weten van ‘oh
ja maar hij heeft slecht geslapen’, ‘oh ja misschien heeft die honger want hij heeft vanochtend geen ontbijt op’ …
I: Ja.
P3: … Dat soort dingen eigenlijk.
I: Ja nee precies, dus die communicatie is daarom dan ook zo belangrijk, omdat jullie elkaar eigenlijk een soort
van ‘afwisselen’, als ik het zo mag noemen, … maar dan inderdaad wel centraal het kind hebben staan.
P3: En Quli heeft ook wel weer een soort emotionele uitlaat, haha (lacht). Ja ik weet niet, ik vind het heel fijn om
daarin te schrijven, dagelijks, voor mezelf.
I: Mm (hummen).
P3: Omdat ik daar ook leuke dingen in kan vertellen, en uhm, of vragen kan stellen als ik ergens hulp bij nodig
heb. Het is soms heel moeilijk om van de omgeving erkenning te krijgen. Bij de groep is dat anders. Die praten
over mijn zoon hetzelfde als dat ik praat over mijn zoon, waaronder ook de leuke dingen. Dat is gewoon fijn.
I: Precies. Ja.
P3: Als ik met mijn vriendinnen praat over mijn zoon, dan ja, is dat heel anders. Je kunt mijn zoon namelijk niet
vergelijken met een normaal ontwikkelend kind. Dus ja.
I: Nee. Ik hoor je het al zeggen ook, dat je het heel belangrijk vindt dat de mensen van de groep hetzelfde praten
over je zoon.
P3: Ja, ik vind die erkenning die begeleiding kan geven aan mij heel belangrijk.
I: Vind je die ook echt bij de begeleiding? Heb je het gevoel dat je daar terecht kan met je verhalen, dat je je echt
gehoord voelt?
P3: Uhm, ja. Uhm, 9 van de 10 keer voel ik mij wel gehoord, ja. Ja. Ja. En ja, die ene keer, ja uhm, (stilte). Over
mijn zoon zelf kan ik altijd wel dingen uhm, over kwijt. Uhm, maar als je doelt op het levend verlies, dan is dat
een heel ander ‘hoekje’, denk ik.
I: Oke.
P3: Ja ik weet niet, het gaat dan natuurlijk wel over hem, het levend verlies, alleen ja, dit gaat meer over
dagelijkse dingen en uhm, wel de doelen die je dan stelt met de begeleiding om hem vooruit te helpen, maar
niet zozeer over mij. Tuurlijk is de begeleiding wel eens bezorgd en ze denken ook echt heel erg goed mee,
alleen ja uhm, ik weet het niet. Je gaat niet zomaar heel je verhaal doen in zo’n dagboekje via internet, haha
(lacht). Nee.
I: Haha (lacht). Heb je wel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met ouders, over het levend verlies? Dat je je
zeg maar vrij voelt dat je in gesprek kan gaan? Of heb je dat juist vroeger ervaren?
P3: Mm… (stilte). Nee, eigenlijk ervaar ik niet die mogelijkheid om in gesprek echt te gaan. Daarom heb ik ook
gereageerd op jou en om hier te komen, want ik vind het wel interessant. Ik had namelijk laatst het een keer een
podcast over levend verlies gezien, uhm, En daar herkende ik heel veel dingen in, …
I: Ja.
P3: … en toen dacht ik ja, eigenlijk hebben ze het, … al de ambulante medewerkers waar ik mee in aanraking ben
geweest van Amarant, uhm, hebben ze het niet over levend verlies gehad. Wel heb ik in het begin een
gezinsondersteuner gehad, elke week is ze toen een uur langs geweest voor een gesprek, …
I: Mm (hummen).
P3: … over uhm, ja ze gaven me dan informatie over welke handvaten dan bij zijn diagnose hoorde en wat het
dan inhield, en uhm, hoe je daar dan mee moest omgaan, …
I: Dus die informatieverstrekking die kreeg je wel toen?
P3: Ja! Ja. Alleen, het levend verlies, ja, (stilte) het had wel degelijk meer besproken kunnen worden vind ik. En
misschien ook nu wel omdat het een paar jaar verder is dat ik nu pas het besef ga krijgen, dat het nu zo is.
Toentertijd was pas net de diagnose gesteld dus dan zit je er nog helemaal middenin en dan weet je het allemaal
nog niet zo goed.
I: Mm (hummen). Echt een beetje die rollercoaster waar je toen in het begin in zat, he?
P3: Ja. En nu een paar jaar later, denk ik van ja, weetje, het is toch wel elke keer een soort ‘rouw’ die je constant
hebt.
I: Ja. Dat noemen ze inderdaad die chronische rouw. Ja.
P3: Ja precies. Maar nee, over chronische rouw of levend verlies wordt niet echt veel over gesproken, nee.
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I: Zou je het wel fijn vinden, als een begeleider je zou benaderen met de vraag van, ‘Goh, zullen we een keer
gaan zitten’, of ‘Vind je het fijn om het er een keer over te hebben?’. Of op een andere manier.
P3: Ja, ik denk zeker dat ik dat fijn zou vinden. Alleen ik weet niet zo goed of dat wel hun taak is. Je zou snel
denken van nou dat ligt meer bij een psycholoog. Die daarin uhm, ja, … ook misschien ook wat kan proberen. Ik
weet het niet.
I: Ja. De begeleiders zijn nu bijvoorbeeld bezig met het systeemgericht werken, wat inhoudt dat de zorg rondom
het kind centraal staat. Ouders staan daar zo dichtbij, de communicatie ook, zoals je al zegt, die verloopt, over
het kind, via ouders en begeleiders. Het is daarvoor heel belangrijk dat ouders en begeleiding een sterke band
hebben en uhm, ja dat stukje levend verlies of chronische rouw of hoe je het wilt noemen, hoort daar ook bij. Als
begeleider moet jij de ouders hierin betrekken en handvaten kunnen bieden van goh, ik ben er voor jou, als je
daarover wilt praten. Uhm, heb je wel het gevoel dat je uhm, met je gevoelens terecht kan, bij de begeleiding?
P3: Ja. Dat wel, ja. Het is alleen dat uhm, hoe moet ik dat omschrijven, ik kan bij de begeleiding terecht met
gevoelens, maar het gaat meer over de dagelijkse dingen. Soms gaat het wel over uhm, van, … begeleiding
probeert me verder te helpen. Ook in het leven met mijn zoon.
I: Mm (hummen).
P3: … ik weet het niet. Ik denk dat soms ik ook wel misschien wat terughoudender ben daarin (stilte). Ik weet dat
ze heel dichtbij mijn zoon staan, maar, uhm, ja… ik weet het niet. Het is heel moeilijk om je begrepen te voelen
als ouder, denk ik. (Stilte) Herkenning of erkenning, dat komt van medeouders, die in hetzelfde schuitje zitten als
ik. Ik heb daar niet met de begeleiding over gesproken. Maar ik wel het gevoel, dat als ik echt ergens mee zit, dat
ik wel terecht kan, … ja ik ben er wel heel open over van als het een keertje niet gaat, in de zin van dat ik ook
soms niet goed weet wat ik even moet doen. Dat doet de begeleiding ook, zij geven het ook aan.
I: Dus die herkenning en erkenning is er ook wel vanuit de andere kant?
P3: Ja die is er wel. Die is er wel.
I: Is begeleiding ook heel open richting jou over gevoelens die hen kunnen ervaren?
P3: Ja, zij zijn ook heel open tegenover mij.
I: En vind je dat fijn?
P3: Ja. Ja zeker, heel fijn. Ja want, normaal gesproken zou je bepaalde dingen bespreken met je partner. Die heb
ik in dit geval niet, of niet meer. Vader is ook totaal niet betrokken, dus dan is het heel fijn als je mensen hebt,
zoals op de groep, die dagelijks ook met jouw kind bezig zijn, en die ook als een trotse ouder bijvoorbeeld, of, of
juist een ouder die, ja, ook ff heeft zoiets van ik ben er even klaar mee, …Om dan zulke onderwerpen te
bespreken met elkaar. Dat vind ik wel heel erg fijn.
I: Ja. Oke. Nu heb je me vertelt dat je in het verleden nooit heel veel begeleiding hebt gehad rondom het levend
verlies. Nu in het heden kun je wel erover praten, maar is het ook niet helemaal je van het …
P3: Ja, klopt.
I: Als je dan nu eens zou kijken naar een ideale situatie, hoe zou je deze dan beschrijven? Hoe zie je dat dan voor
je? Zou je bijvoorbeeld een keer in de zoveel tijd een gesprek willen hebben, of avonden van samenkomen graag
zien?
P3: Uhm, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hier een gesprek over zou willen met begeleiding, dat hier dan mijn
plek zou zijn om dat te bespreken.
I: Mm (hummen).
P3: Ik zou toch eerder denk ik naar een psycholoog gaan, om dan daar uhm, ja mijn verhaal te doen. Ook al zou
ik hier waarschijnlijk meer, zouden ze me meer begrijpen dan een willekeurige psycholoog die uhm, ja… maar
dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ik weet het niet zo goed. Misschien dat ze 1 keer in de zoveel tijd iets
zouden kunnen plannen. Dat je dan toch al uhm, … (stilte). Ik denk dat ik het dan wel fijn vind eigenlijk om het er
even over te hebben.
I: Oke. Zou je dan ook echt 1 op 1 een gesprek willen hebben met de begeleiding? Of zou je dan, wat ik je ook
hoor zeggen, iets willen plannen waarbij je dingen kan delen met andere ouders? Dat er bijvoorbeeld wel iets
wordt gepland in de vorm van thema-avonden of een ouderavond?
P3: Uhm, ja ik denk misschien beide. Van ouders krijg je snel die herkenning en erkenning, denk ik. Ik zou er wel
voor openstaan om met begeleiding erover te praten.
I: Oke, oke. En uhm, het verschil met nu en je ideale situatie ligt dan wel echt in het gegeven dat je niet echt
wordt benaderd om te praten?
P3: Uhm, nee. Misschien dat er wel uhm, wel zijn er vaak van die thema-avonden ‘s avonds van Ontmoeten en
Zo. Maar ik kan niet vaak ‘s avonds omdat mijn zoon dan thuis is. Daardoor kan ik niet naar die avonden, dat vind
ik wel jammer.
I: Ja. Dat kunnen dan wel factoren zijn die je kunnen belemmeren.
P3: Ja zeker. Ik denk wel dat ik er heen zou gaan wanneer ik de tijd had.
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I: Oke. En als je kijkt naar de begeleiding. Wat zou jou helpen als ouder wanneer de begeleiding bijvoorbeeld iets
aan zou passen, of juist niet? Wat zouden zij kunnen doen?
P3: Ik denk dat misschien, uhm, … als we teruggaan naar het begin, uhm voor nieuwe ouders dat zij goed
worden opgevangen is heel belangrijk. Dat de begeleiding dan ook inhoudelijk op informatie ingaat. En uhm,
advies geven over hoe je het moet aanpakken, hoe je het moet verwerken enzo.
I: Ben jij zelf destijds goed opgevangen door begeleiding?
P3: Ja jawel. Ik had een gezinsondersteuner die er elke week dan een uurtje was. Uhm, maar het ging vooral over
de diagnose en wat dat inhield, en hoe dat bij mijn zoon uitte, zijn autisme of zijn verstandelijke beperking. En
ook hoe ik daarmee dan moest omgaan. Niet zozeer over levend verlies ofzo. Dat kan ik me niet herinneren, dat
we het over levend verlies hebben gehad, of chronische rouw, …
I: Nee.
P3: … we hebben het niet gehad over hoe dat dan als ouder uhm, kan worden ervaren (stilte). Misschien wel een
paar keer hoor, maar niet zoveel. Ik denk dat het wat meer gelijk is gebleven. Ook hoe je ermee omgaat, het
emotionele hoe je er mee omgaat.
I: Ja, oke.
P3: Misschien uhm, … ik zit bijvoorbeeld op Facebook sinds anderhalf jaar, in zo’n groep met allemaal ouders
met kinderen met een verstandelijke beperking. Daar kan ik echt mijn verhaal ook echt kwijt. Ik kan daar alles
vragen als ik ergens mee zit, of over PGB of uhm, of over bepaalde producten die ergens voor kunnen dienen zij
beantwoorden dan alles ook. Zo kom je met andere ouders in gesprek.
I: Ja precies.
P3: Ik denk dat het belangrijk is dat begeleiding dat aankaart in het begin, dat je advies geeft van goh kijk eens op
facebook of op andere sociale media of je daar iets kan vinden, dat je daar een beetje in wordt begeleid.
I: Ik kan wel opmaken uit je verhaal dat de start heel erg belangrijk is om daar meteen te beginnen met
begeleiding.
P3: Ja. Ja. Ik denk het wel ja. Kijk nu, heb ik zoiets van, laat maar, ik ga wel naar een psycholoog, ik zit bij een
facebook groep enzo. En dat is voor mij op dit moment fijn. Ja weet je, ik bespreek mijn dingen dan met die
mensen. Maar in het begin zou het zeker beter kunnen worden opgepakt. Ik heb nu zelf besloten deze dingen
zelf op te pakken en daardoor is mijn behoefte aan de begeleiding minder geworden.
I: Ja. Ik begrijp het. Jij hebt alleen niet vanuit begeleiding daar het initiatief in gekregen, jij hebt dit zelf
ondervonden en je bent er zelf achteraangegaan.
P3: Ja… Ik denk wel dat ik graag begeleiding had gehad. Zeker als ouder in het begin kan het als heel heftig
worden ervaren wanneer je zo’n heftige diagnose krijgt. Je moet daar als begeleiding echt wel rekening mee
houden, dat dit gaat spelen. Dat ouders dan in ieder geval weten waar ze dan terecht kunnen. En als het dan bij
een ambulante medewerker is van Amarant, dat ze dan ook weten van oke ik kan bij die en die terecht. Ik had er
vanuit mijzelf in het begin wel voor open gestaan. Het is fijn om met iemand te praten. Die herkenning is
gewoon erg fijn.
I: Ja.
P3: Bij Ontmoeten en Zo zijn er ook veel van die voorlichtingen. Dan is het belangrijk dat de ouders daarvan op
de hoogte worden gesteld door begeleiding.
I: Ja precies. Oke. Uhm, om dan even een ander onderwerp aan te breken. Ik wil je graag wat vragen over de
regie van de zorg. Heb jij het gevoel dat je de eigen regie hebt? Dat je specialist bent van je eigen kind?
P3: Nee, ik heb wel het gevoel dat uhm, ja ik bedoel, ja wat de communicatie ook zo fijn maakt, de begeleiding
denkt ook mee in alles. Altijd de vragen stellen van, hoe doen we dat, doen we het goed, vind je het niks, …
enzovoorts.
I: Nee precies. Dus wat ik daaruit kan opmaken is dat je goed betrokken wordt in de zorg?
P3: Ja. Zeker, ik ben actief betrokken bij de zorg. Ik ben ook altijd zelf bij een MDO. Ik vind het belangrijk, ja.
I: Ja, oke. Dat is fijn dat je dat gevoel hebt! Dit waren eigenlijk ook de puntjes die ik met je wilde bespreken. Ik
weet niet of je verder nog vragen hebt naar aanleiding van ons gesprek of wat je nog wilt bespreken?
P3: Nee hoor!
I: Oke. Dan wil ik het graag afsluiten, het gesprek. Hoe heb je het interview ervaren?
P3: Ja goed hoor! Het zijn goede vragen. Ik hoop dat je er wat mee kan.
I: Dat komt wel goed, fijn om te horen. Dankjewel!
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. C. (Participant nr.4)
Interview Mw. C. (Moeder van dochter met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 4 (P4)
Opnamedatum van het interview: vrijdag 12 april 2019
I: Nou dan wil ik u heel erg bedanken dat u wilt deelnemen aan het interview voor mijn afstudeeronderzoek.
Dankjewel dat je daar de tijd voor wilt vrijmaken.
P4: Geen probleem.
I: Ik zou je graag allereerst willen vragen om jezelf eventjes voor te stellen zonder namen te noemen, zodat ik
een beeld krijg van wie er tegenover me zit.
P4: Oke. Ik ben een mama van een meisje met een ernstige meervoudige beperking. Uhm, zij is 16 jaar. Uhm, we
hebben nog twee andere dochters van 18 en 20. Die studeren in Rotterdam. De jongste die zit op uhm, de
Zandoogjes.
I: Oke, duidelijk! Dan zou ik graag willen beginnen met het interview. Ik heb net uitgelegd dat ongeveer een half
uurtje duurt en je mag altijd stoppen als je daar behoefte aan hebt.
P4: Ja, duidelijk.
I: Om dan te beginnen met mijn eerste vraag, uhm, ik doe mijn onderzoek naar begeleiding rondom het levend
verlies. Uhm, dat gaat natuurlijk ook samen met samenwerking. Hoe zie jij de samenwerking op dit moment
tussen jou als ouder en de begeleiders?
P4: Zoals die tot nu toe gegaan is?
I: Ja.
P4: Uhm, over levend verlies wordt niet zoveel gesproken. Uhm, dus als ik versta onder levend verlies het uhm,
afscheid nemen van je toekomstbeeld wat je, wat je gehad zou hebben als (naam kind) er bijvoorbeeld niet was,
…
I: Mm (hummen).
P4: Dat is denk ik wat je schetst onder levend verlies. Het gaat niet om het verlies van (naam kind), toch? Het
gaat om het verlies van mijn uhm, het idee dat (naam kind) een ander kind is dan andere kinderen, dat zij niet
het leven heeft wat ze zou moeten hebben. En dat wij als ouders niet het leven hebben wat we zouden moeten
he, dat is toch wel waar het om gaat, ja. Daar wordt nog niet zoveel aan ge… ik moet zeggen, uhm, ik heb het er
wel eens over gehad, omdat wij graag naar Italië gaan, misschien wel, uhm, om dat wij eventueel…, nou ja dat
wordt nu heel erg lastig, in Italië zouden willen gaan wonen. Maar, ja… hoe gaat dat? Gaat dat überhaupt?
I: Ja. Ja.
P4: En dat heb ik wel eens een keer aangekaart, geloof ik. Niet per se met dit doel om daar echt over in gesprek
te gaan, maar wel van, ‘oh dat zou ons wel heel erg leuk lijken’, maar ja, dat wordt toch wel ingewikkeld
allemaal.
I: Mm (hummen).
P4: Dus daar hebben we het kort wel eens over gehad. Maar niet uitgebreid van ‘wat houdt het dan in voor je’
en uhm, …
I: Er werd niet op doorgepakt vanuit de begeleiding?
P4: Nee, er werd niet op doorgepakt vanuit begeleiding. Nou was daar ook niet echt de aanleiding voor, en ik
voelde dat ook nog niet per se als een gemis, … maar uhm, ja, als je daar nu zo op doorvraagt zeg maar, is dat
denk ik best wel toch een punt van aandacht. Want je bent toch een ander gezin dan een normaal gezin. Ja.
I: Mm (hummen).
P4: Het is niet alleen de taak van de begeleiding om voor je kind te zorgen, en een schone luier te geven en uhm,
een flesje, maar je krijgt de hele familie krijg je erbij. Dus ook de hele situatie, van thuis. Die moet je ook
meenemen.
I: Ja, oke. Ik hoor je inderdaad zeggen dat uhm, de begeleiding er niet alleen is voor, in dit geval dan (naam kind),
maar ook voor de omgeving. Dat uhm, die driehoeksverhouding, hoe je dat noemt, tussen begeleiders, ouders
en het kind, uhm, eigenlijk gewoon heel belangrijk is.
P4: Ja, mm (hummen).
I: En uhm, op Amarant zijn ze nu bezig met systeemgericht werken. Dit houdt in dat de zorg draait om het kind,
maar de omgeving net zo belangrijk is.
P4: Ja, precies.
I: Die communicatie, die hoort daar wel heel erg bij, en dat is heel erg belangrijk, uhm, dan hoor ik je net zeggen
dat je een gevoel hebt proberen aan te kaarten, …
P4: Nou niet per se om daarover in gesprek te gaan, maar omdat het zo te pas kwam in het gesprek.
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I: Oke. En had je dan graag gezien dat begeleiders hierop wel terug zouden komen, of wat dieper op het gesprek
ingingen?
P4: Nou ja kijk, op dat moment zelf, een gesprek zo hebben over dit onderwerp op de groep, dan is daar niet de
goede, het juiste moment voor, uhm (hoest), denk ik. Want dat komt dan in een keer zo maar op, en dan, ja…
dan kan je daar niet onmiddellijk iets mee, natuurlijk. En dat hoeft ook niet per se. Maar uhm, ja, ik denk dat er
op een ander moment aandacht voor zou moment moeten zijn, voor een gesprek.
I: Mm (hummen), en wat zou zo’n ander moment dan kunnen zijn?
P4: Uhm, bijvoorbeeld met de persoonlijke planbespreking. Want tijdens zo’n planbespreking zit je 1 op 1 wat
fijn is. Dan heb je ook tijd, he, dan heb je tijd gemaakt.
I: Mm (hummen).
P4: En dan zou je daar bijvoorbeeld nog wat extra tijd voor in kunnen ruimen. Want ik weet ook niet per se of je
dat op de groep moeten bespreken. Want dan zijn ze ook druk met de kinderen en dan gebeurd er ook van alles.
Dus uhm, of van tevoren bij de planning van de bespreking. Nou vraag dan aan de ouders of je daar behoefte
aan hebt. Dus het is belangrijk dat je eerst de behoefte peilen. En niet uhm, …
I: Niet iemand overvallen ermee?
P4: Ja, niet meteen inderdaad in zon planbespreking zeggen van uhm, ‘Zo nou uhm, nu willen we het eens
hierover hebben’. Maar wel even kijken of dat daar behoefte voor is en niet de ouders overvallen.
I: Oke. Dat is dan iets wat jij persoonlijk graag zou willen, dat ze het peilen bij je. Heb je dat nog nooit
meegemaakt of ervaren dat dit zo is gebeurd?
P4: Nee. Nee. Er wordt altijd wel gezegd van ‘joh, zijn er nog andere dingen waar je het over wilt hebben’, of
uhm, … ja weet je, ik ben zo iemand die, wanneer er iets niet goed gaat, qua zorg of uhm, ondersteuning, dan
horen ze dat meteen.
I: Mm (hummen).
P4: Ik spaar dat niet op, en dan 1x per jaar dan gooi ik het eruit (lacht). Dus als ik iets heb, dat me niet zint, dan
zeg ik het. En dan bespreken we dat. En dan kijken we of het anders kan en uhm, of nou ja, dan heb je het er in
ieder geval over. Dus op dat moment van de bespreking ligt er eigenlijk niks. Omdat ik dat dan al, … (lacht). Dat is
voor mij dan ook klaar. Besproken is daarna klaar. Dan hoef ik er niet precies op terug te komen.
I: Oke.
P4: Dus ja, tuurlijk wordt er nog gevraagd of er nog andere dingen zijn, of dat ik het nog over iets anders wil
inbrengen. Waardoor het dan niet specifiek wordt genoemd, van zou je het ‘hier’ over willen hebben. En dat is
misschien wel een dingetje, dat had ik wel fijn gevonden, uhm, ...
I: Ja. Mm (hummen). Wat ze zouden kunnen oppakken?
P4: Ja! Precies.
I: Oke. En uhm, kijkend naar dan, nu we het over de begeleiding rondom het levend verlies hebben, uhm, naar
het verleden. Daar heb je ook te maken gehad met verschillende groepen, …
P4: Ja klopt. (Naam kind) heeft niet alleen op de (naam groep) gezeten, ook op de (naam groep).
I: Ja. Dus echt op verschillende groepen dan, en verschillende begeleiding die hierbij hoorde. Uhm, hoe is de
begeleiding in het begin geweest?
P4: In de beginperiode en op dit vlak was er geen aandacht voor het levend verlies. Dat kan ik me niet
herinneren. Nee. Begeleiding was goed (lacht). Ook hebben we huisbezoeken gehad toen (naam kind) klein was,
en uhm, en dat hebben ze een aantal maanden of vorig jaar geloof ik ook weer gedaan, 2x. (naam teamlid) is
geweest en (naam teamlid) ook. Uhm, (naam teamlid) was hier al een keer geweest, vanuit Sosijn nog.
I: Mm (hummen).
P4: En uhm, … (stilte). Dat zo’n huisbezoek weer is geweest. Dat vond ik wel heel fijn.
I: Ja. Wat was dan zo fijn?
P4: Je moet weten waar een kind vandaan komt. En dat kan ik vertellen, maar ik vind dat je dat moet zien. En dat
je dan uhm, dat je dingen makkelijker bespreekt. Dat je dingen, uhm, dat ze zich dingen voor kunnen stellen. Als
ik bijvoorbeeld zeg dat ik lekker met (naam kind) in de hangmat buiten heb gezeten, of uhm, dat ze zich daarbij
een voorstelling kunnen maken. Dat vind ik belangrijk. Dat hebben ze in het begin ook gedaan, toen we bij de
(naam groep) kwamen. (Naam kind) was toen 1,5 jaar. En toen daarna, toen ze naar de (naam groep) ging, toen
miste ik dat altijd. Er was destijds wat personeelswisseling, … nou ja. Uiteindelijk is het toch nog wel gebeurd
(lacht).
I: Ja (lacht).
P4: Maar in het begin, bij de (naam groep), hebben we het nooit over levend verlies gehad.
I: Oke. En bij de (naam groep) ook niet?
P4: Nee. Eigenlijk ook niet op de andere groep waar (naam kind) nu zit. Ik heb het wel zelf eens een keer
genoemd van ‘misschien hadden we wel eens in Italië willen gaan wonen’.
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I: Ja. Oke. Maar dat is verder het enige, als ik het goed begrijp?
P4: Ja. Ja. Volgens mij wel.
I: Oke. Want het levend verlies kan wel als, uhm, een wat beladen onderwerp kunnen worden opgevat.
P4: Ja…
I: … dus ik snap als het misschien wat lastig is om dat aan te kaarten, met elkaar. Ook vanuit begeleiders, maar
ook vanuit de ouders. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat er een sterke verbinding staat tussen de ouders en de
begeleiding.
P4: Ja.
I: Vind je dat ook belangrijk?
P4: Ja zeker. Je moet met begeleiding wel een klik hebben. Ja. Want anders leg je je ziel niet bloot. Ja. En die
uhm, dat heb ik wel. Dat is er wel nu.
I: Oke. Dus als ik het goed begrijp voel je je wel op je gemak om over je gevoelens te praten met begeleiding?
P4: Ja. Ja. Dat geloof ik wel. Ik heb wel mijn voorkeuren in met wie ik van de begeleiding praat over gevoelens,
als ik dat mag zeggen.
I: Dat mag zeker. Met de een heb je natuurlijk een andere klik dan met de ander. En zeker met dit soort
onderwerpen wil je toch juist met iemand het erover hebben waar je jezelf het meest op je gemak bij voelt.
P4: Ja precies, waar je die klik mee hebt, daar stel je je eerder bloot aan.
I: Ja. En uhm, als je nu kijkt naar een ideale situatie, als in, goh in de toekomst zou ik het graag zo zien. Waar
denk je dan aan?
P4: Uhm, wat zouden zij mij moeten bieden in een ideale situatie? Uhm, ja dat in ieder geval aandacht voor het
levend verlies is. Dat erover gesproken wordt. En het is denk ik niet heel makkelijk om daar iets aan te doen.
Want de situatie is zoals die is. Ik denk niet dat zij daar heel veel in kunnen veranderen (stilte). Uhm, dus ik weet
niet, … er moet wel aandacht voor gaan zijn, maar er niet een doel, denk ik.
I: Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat er erkenning en herkenning optreedt?
P4: Ja! Herkenning en erkenning is heel belangrijk.
I: Als begeleiding dat bijvoorbeeld leert, om dat te gaan bezitten, …
P4: Mm (hummen).
I: … dat ze dan daar juist in gesprek kunnen en durven gaan, zou dat dus wel fijn zijn. Nu zijn ze bezig met het
systeemgericht werken, hierin is een topic van hoe om te gaan met het levend verlies.
P4: Ja.
I: Dat zij, uhm, de zorg centraal hebben zeg maar, en uhm, welke zij graag willen aanpakken zodat begeleiders
verder kijken dan alleen het kind, en daar hoort ook het stuk levend verlies bij.
P4: De begeleiding vraagt wel vaak van, hoe heb je het thuis allemaal geregeld, en lukt dat allemaal, heb je
behoefte aan ondersteuning daarbij, of uhm, ook verder kijken dan de (naam groep), uhm, als (naam kind) straks
18 is, waar moet ze dan naartoe? Dus daarin vind ik wel, … in december hebben we dat al besproken, wanneer
willen we dat gaan oppakken? Het kan nog uhm, … het duurt sowieso nog 2 jaar totdat (naam kind) 18 is. En dan
nog een jaar, want dan mag (naam kind) nog blijven, dus dat is dan eind 2020.
I: Mm (hummen).
P4: En uhm, … dus ja, (lacht). Het klinkt ver weg. Dus daar word je wel goed in begeleid. Ook door het
cliëntenbureau. Ze kijken ook buiten Amarant, wat daar voor mogelijkheden zijn. Dus dat wordt op tijd al
aangekaart. En uhm, ze gaan zelfs met je mee op verschillende locaties kijken, als je dat wilt. Dus dat geven ze
wel heel goed aan. Dat is een stap naar, … je kan natuurlijk ook overleggen over wonen, binnen Amarant zijn
daar ook mogelijkheden voor. (Naam kind) is nu 16 maar wanneer moet ze het huis uit? Wanneer kan ze niet
meer, ze moet niet he (lacht), maar wanneer kunnen we het niet meer handelen thuis… dat zijn dingen waar wel
aandacht voor is vanuit begeleiding, dus, … ja.
I: Is dat dan ook een zekere vorm van tegenspraak? Dat daar wel aandacht voor is maar voor het
overkoepelende gevoel wat daarbij komt kijken en wat eigenlijk overal wel een beetje een rol in speelt, het
gevoel van levend verlies of chronische rouw, dat daar juist weinig aandacht voor is?
P4: Ja. Maar ik heb daar ook eigenlijk nog nooit eerder behoefte aan gehad.
I: En hoe komt dat denk je, dat je er eerder geen behoefte aan had?
P4: Nou, uhm, ik denk dat ik nooit eerder behoefte heb gehad aan begeleiding totdat (naam kind) nu zelf echt
ouder wordt, die is 16 jaar oud. Uhm, vrienden van ons hebben ook kinderen in dezelfde leeftijdscategorie
ongeveer, en die zeggen inderdaad van ‘oh ja alles wordt makkelijker, we hebben de vrijheid dat we een keer
een weekje weg kunnen, weekendje weg’, of uhm, … en weet je, die pakken een tasje en die zijn weg (lacht). En
de kinderen thuis die zoeken het wel uit. Of ze gaan op zichzelf wonen, he, ze vliegen uit. En uhm, ja dan krijg je
weer een heel eigen leven met zijn tweeën. Maar dat gaat bij ons voorlopig niet gebeuren.
I: Mm (hummen).
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P4: En ook al zou je uhm, zou (naam kind) ooit uhm, ergens anders gaan wonen, dan nog weet ik niet of ik wel 3
maanden weg zou willen.
I: Nee precies.
P4: Mijn ouders pakten af en toe de caravan, weet ik veel waar naartoe, heel Zuid-Italië rond. Of Zuid-Europa
rondrijden. Ja, dat is voor ons denk ik niet weggelegd zomaar (stilte). Dus nu, begint dat eigenlijk een beetje zo
van mmmm, oh ja.
I: Ja, precies. Een beetje het besef?
P4: Ja, het besef komt echt later pas. Je leven gaat er toch inderdaad echt wel, … of, het blijft zoals het is. Zoals
het nu is.
I: Ja.
P4: Voor anderen gaat het leven er anders uitzien, maar dat is voor ons niet zo. En dat vind ik wel eens lastig. Ja.
I: Oke. Ik denk dan inderdaad de begeleiding daar dat veel bij kan ondersteunen.
P4: Ja.
I: Oke, om het een beetje samen te vatten wat je net hebt verteld, je hebt uhm, eigenlijk vroeger uhm, in het
verleden eigenlijk niet echt de begeleiding rondom het verlies gehad, het is niet echt uhm, …
P4: Ik kan me niet herinneren dat het levend verlies ooit besproken is, het is nooit aangekaart, maar ik heb het
zelf ook nooit aangekaart omdat het bij mij helemaal nooit, … ja weet je, het was zo ver weg. Kijk en (naam kind)
heeft natuurlijk een ander leven, vanaf de geboorte natuurlijk al. Dus dat is al wel een afscheid wat je neemt van
een uhm, toekomstbeeld voor je kind. Maar dat voor jezelf, … en dat heb ik al wel losgelaten, ik bedoel (naam
kind) is een gelukkig meisje, die geniet van hele kleine dingen, uhm … waar ik ook van ben leren genieten, dus ze
heeft mij ook wel een hoop geleerd. Maar dat stukje voor mezelf, dat begint dan nu eigenlijk pas een beetje te
komen.
I: Ja. Ik snap het. Dus nu zou eigenlijk het uitgerekende moment zijn, …
P4: Ja!
I: … als je naar de toekomst kijkt, dat je wilt starten of beginnen met die begeleiding, die er wel degelijk is.
P4: Ja. Ja. Ja.
I: Oke, duidelijk. Uhm, om dan nog eventjes terug te komen op het systeemgericht werken, uhm, …
P4: Ja, dan moet je me nog een keertje uitleggen hoe dat precies werkt.
I: Ja natuurlijk. Het systeemgericht werken houdt eigenlijk in dat het kind centraal staat in heel het netwerk
daaromheen, dus in dit geval de ouders en begeleiders. Zij werken samen om de zorg zo uhm, comfortabel en
goed mogelijk te leveren zeg maar. Een heel belangrijk aspect van systeemgericht werken is communicatie. Daar
hebben we het net over gehad, dat de communicatie zo goed moet zijn, …
P4: Ja. Ja.
I: … dat de band tussen ouders en begeleiders goed moet zijn, die klik zoals je zelf al noemde, die aspecten zijn
heel belangrijk. Anders ga je botsen met elkaar, en dan loopt de driehoeksverhouding niet fijn.
P4: Nee, precies, nee.
I: Wat ook heel belangrijk is, is de eigen regie. En dan eigen regie als in die van de ouders.
P4: Mm (hummen).
I: Ben je daar bekend mee? En heb je het gevoel dat je de eigen regie hebt voor de zorg rondom (naam kind)?
P4: Ja. Jawel. Uhm, ja, ik geloof wel dat ik de eigen regie heb. Ik kan wel inbrengen wat ik uhm, belangrijk vind.
Ook toen (naam kind) naar de Dribbels ging, ben ik daar een paar dagen bij geweest. Omdat ik graag wilde zien
hoe dat zij het deden, en omdat je weet dat ik op bepaalde kritisch ben. Ik vind het belangrijk dat de zorg dan
goed gaat op de groep.
I: Ja. Oke.
P4: Dus uhm, … (stilte). Ja in het begin startte, heb ik dat ook gedaan. Toen ben ik gewoon een paar keer, …
sowieso moest je dan vertellen wie (naam kind) was en wat ze allemaal leuk vindt, en uhm, wat allemaal fijn is
voor haar. En in de overgang naar de Dribbels was dat wat minder want ze zat toen al natuurlijk 7 jaar daar en
uhm, ze was al bekend bij de groepsleiding.
I: Ja. Ja.
P4: Maar alsnog, ben ik daar een paar dagen, uhm, een paar ochtenden mee wezen kijken.
I: Mm (hummen). Dat was wel fijn denk ik?
P4: Ja! Ja. Dus ik kan wel aangeven, wat ik belangrijk vind. Ja en weet je, dat doe je nu nog steeds. Ook al weten
ze nu natuurlijk wel wat (naam kind) fijn vindt. Dat ze het bijvoorbeeld fijn vindt om naar buiten te gaan, dat ik
dat belangrijk vind. Uhm, dat ze wisselende houdingen nodig heeft, dat het ook geboden wordt, dus wat dat
betreft zitten we wel op hetzelfde level denk ik. Ja.
I: Mm (hummen). Oke. En voel je je dan ook gehoord als ouder?
P4: Ja.
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I: Heb je ook het gevoel dat jij met al je gevoelens terecht kan bij de begeleiding?
P4: Ja. Ja. Dat denk ik wel.
I: Goed zo. Dat is fijn.
P4: Ja ze vragen ook vaak dingen en tonen interesse, zoals toen met de operatie bijvoorbeeld van (naam kind),
hoe dat dan gegaan is. Uhm, en dan nemen ze daar ook wel de tijd voor. Ook al is het onder kindertijd, dan nog,
ja. Als je (naam kind) daar dan weer voor de eerste keer brengt, dan hebben ze echt wel uitgebreid even de tijd
om even met je uhm, over te hebben. En ook nog, en dat heeft dan ook nog een gevolg. Als je bijvoorbeeld de
week erop of later nog een keer komt, dan zullen ze dat toch wel weer op terug pakken. Dat uhm, ja. Daar is
aandacht voor. Uhm, hoe je dingen beleefd, ja. En dat is dan met die meiden bijvoorbeeld vorige week, die
hebben dan zo’n fotoshoot en een interview gehad, met Amarant uhm, dat jaarbeeld. Dat is een magazine dat
dan wordt uitgegeven. Nou dan vragen ze daar ook naar. Dan zeggen ze dat ze dat hartstikke leuk vinden en
belangrijk vinden dat die meiden daaraan mee werken …
*Pauze ingelast vanwege emotionele onderbreking, participant wilde hier graag even stoppen met het
interview*
I: … Oke! Om tot slot nog terug te komen op de begeleiding. Wat zou jij graag aan de begeleiding willen
meegeven om te verbeteren? Van, ‘goh neem dit mee’, of, ‘bekijk dit zus of zo’.
P4: Mm (hummen). Nou ik zou willen voorstellen om dan eventueel in een persoonlijke planbespreking, uhm …
ik denk dat dat een moment is, dat wanneer je bijvoorbeeld een extra half uur inruimt, en van tevoren
behoeften peilt bij ouders of dat zij daarvoor openstaan, uhm, … ja, dat het levend verlies dan op zo’n moment
wel besproken kan worden.
I: Oke en zou je dat dan juist op zo’n formele manier willen houden? Zoals bijvoorbeeld inderdaad zo’n
persoonlijk planbespreking of apart van de bespreking maar wel echt in een gesprek? Of zou je het fijn vinden
om juist met andere ouders zou kunnen delen?
P4: Met andere ouders is het ook wel fijn om te praten, maar dat doe ik ook wel. Vanuit de (naam groep)
hebben we nog steeds een vriendengroepje, … met de moeder van (naam kind uit de groep) en de moeder van
(naam kind uit andere groep). Maar goed met die twee kan ik het het beste vinden.
I: Mm (hummen).
P4: Dat zijn ook wel dingen die we bijvoorbeeld wel bespreken. Met de moeders van wat andere kinderen uit de
andere groepen, hebben we een apart groepje, een VG8 groepje, … zegt VG8 je wat?
I: Nee.
P4: Dan vertel ik je dat zo meteen wel, dat is nu niet relevant (lacht).
I: Dat is goed (lacht)!
P4: Maar goed, dan hebben we het ook over allerlei regelzaken. Vorige week kwamen ze ook een keertje
koffiedrinken allemaal. Dan heb je het ook over de regelzaken, maar dan hebben we het ook gehad over, ‘oei,
wat als ze moet gaan wonen?’, ‘Wat als dit of dat?’ en ‘hoe reageren jullie andere kinderen op het broertje of
zusje of, …’ ‘Hoe doen jullie dat met uhm, ... met je omgeving? Hoe dat die reageert?’. Hun kinderen zijn
allemaal nog kleiner. Die broertjes en zusjes beginnen nu pas of al te beseffen hoe dat de omgeving soms kan
reageren. Dat het niet altijd even tactisch is en uhm, … dus ja zulke dingen bespreken we ook wel. Dat is zeker
fijn, want je zit allemaal met elkaar, of je kind nu Down heeft of autisme of noem maar op, het gaat niet zoals
het hoort te gaan. En je zit allemaal in hetzelfde schuitje en je gaat ongeveer allemaal dezelfde fases door. En
daar kan je elkaar in ondersteunen.
I: Ja. Dat lijkt me wel fijn.
P4: Ja zeker. Het oudercontact is zeker heel fijn. Maar ook hier moet het wel klikken. Ja.
I: Dan hoor ik je weer zeggen hoe belangrijk die klik is he.
P4: Ja! Zeker. Zonder klik stel je jezelf niet open. Wij zijn ook wel een aantal jaar bij de psycholoog geweest. Toen
(naam kind) klein was, hebben we dat ook wel eens gedaan, 2 jaar. Maar ik had niet zoveel met die man. Nee. Ik
bedoel, zijn houding sprak me niet zo aan enzo. Maar deze vrouw die we nu hebben, hebben we veel meer een
klik mee. En dan komt er veel meer uit. En ook een veel effectievere uitkomst.
I: Ja. En denk je dan ook echt dat het door die klik komt dat jij veel makkelijker met mensen om je heen praat?
P4: Ja! Absoluut. Op zich praat ik heel makkelijk. Soms praat ik ook te veel (lacht). Nee ik praat gewoon makkelijk
en uhm, maar als je over dat soort zaken praat, moet je jezelf openstellen. Als je iemand hebt waarvan je denkt
mmm, daar heb ik geen klik mee ofzo, … dan houd je het zelf al een beetje oppervlakkig.
I: Ja. En wat zouden begeleiders dan voor houding aan kunnen nemen, om open te staan richting jullie als
ouders? Dat je je welkom voelt?
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P4: Ja. Bij mij gaat de begeleiding gewoon goed. Ik moet me welkom voelen, wat ik ook voel, en de begeleiders
vragen regelmatig uhm, bijvoorbeeld ik kom niet iedere week, maar als ik er ben, vragen ze ook hoe het gaat. En
uhm, als er bijzonderheden zijn, dan vragen ze er ook altijd naar. Ja. ‘Hoe voelt dat dan’ en dan proberen ze ook
altijd nog wel extra aandacht eraan te besteden. Niet alleen van ‘Hoe is het gegaan met de operatie?’, maar ook
‘wat vond je ervan, dat je daar op de ic zat?’. Ja. Dat soort dingen.
I: Ja.
P4: Daar is echt wel aandacht voor. Dus, aandacht voor jou als persoon is zo belangrijk. Maar dit stukje hebben
we nog niet besproken (lacht). Dus dat zou wel een logisch vervolg zijn.
I: Ja. Oke. Dus eigenlijk als ik jouw woorden mag samenvatten, zijn competenties die begeleiding moet bezitten,
onder andere, die openheid richting jou als ouder, …
P4: Ja! Ja.
I: … het welkom kunnen voelen, de empathie, het herkennen, erkennen stukje.
P4: Ja. Ja. Ja. Het is echt niet alleen maar (naam kind) een schone luier geven en uhm een rondje gaan wandelen
met haar. Nee. Echt niet (lacht). Er zit meer achter. Je krijgt het hele plaatje erbij.
I: Oke (lacht). Uhm, zijn er zelf nog dingen waar jij graag nog wat dieper op in wilt of zelf wilt bespreken?
P4: Uhm… ik geloof het niet.
I: Oke. Uhm, nou dan wil ik je nog vragen hoe je het interview zelf hebt ervaren.
P4: Uhm, soms even lastig. Maar uhm, wel goed dat hier aandacht voor is. Het gevoel van levend verlies is
gewoon iets wat uhm, ik zeg al, nu pas het laatste jaar, dat ik daarover na denk, en dat ik het hier en daar voorbij
zie komen.
I: Ja. Ja.
P4: Eerder heb ik ook nog nooit over levend verlies gehoord, dus ik vind het wel belangrijk dat je daar aandacht
aan besteed. Ja. Absoluut. Dus, en het uhm, gesprek ging goed. Soepel.
I: Oke. Nou dan zou ik je heel graag willen bedanken dat je de tijd voor me hebt vrijgemaakt en dat je hebt willen
meewerken aan mijn onderzoek (lacht).
P4: Ja, graag gedaan. Absoluut. Als ik ergens aan mee kan werken doe ik dat graag (lacht).
I: Oke, dankjewel!
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. J. (Participant nr.5) en Dhr. A. (Participant nr. 6)
Interview Mw. J. en Dhr. A. (Moeder en vader van dochter met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 5 (P5) en participant nr. 6 (P6)
Opnamedatum van het interview: maandag 15 april 2019
I: Nou ik wil jullie allereerst heel erg bedanken dat jullie de tijd hebben vrij gemaakt om met mij in gesprek te
gaan voor mijn afstudeeronderzoek. En uhm, ja dat jullie daar vrijwillig aan willen meewerken. Uhm, ik zou graag
vooraf willen vragen of jullie jezelf kunnen voorstellen, zonder namen te noemen. Zo krijg ik een beeld wie ik
tegenover me heb zitten.
P5: Nou ja, ik uhm, ben dus uhm, een moeder van een kindje hier op de groep, ik ben 43 jaar, ik kom uit
(plaatsnaam), ik woon daar dan. Uhm, moeder van 3 kinderen. Ik werk in een dameskledingzaak bij ons in het
drop. En uhm, ik ben getrouwd met degene die nu aan het woord gaat (lacht).
P6: Ik ben de vader van een kindje op de groep. 47 jaar. 3 kinderen, zelfstandig ondernemen, bakker. Ja.
I: (Lacht) ja duidelijk! Oke. Uhm, zoals jullie weten doe ik mijn onderzoek over de begeleiding van ouders in het
levend verlies. Uhm, daarin is samenwerking tussen ouders en uhm, begeleiders heel erg belangrijk. Ik zou graag
willen openen met de vraag; hoe zien jullie samenwerking tussen de ouders en de begeleiders?
P5: Hoe zie ik de samenwerking? Ja uhm, de samenwerking… dat je gewoon wel in ieder geval op 1 lijn werkt en
dat je uhm, dat ook wel doorzet. Zoals wij het doen, dat dat ook op de groep wordt gedaan. Dat het gewoon
stroomt met elkaar is wel belangrijk. Dat wij dingen van hun aannemen, en zij weer van ons.
I: Mm (hummen). En ervaren jullie dat dan ook zo of vind je dat samenwerking zo moet zijn?
P5: Mm… Ja, op zich uhm, nee vind ik zo wel …
P6: Nou ja je komt hier maar weinig op school he. Je hebt wel contact via de mail, maar je komt heel weinig op
school dan. Dan is dat contact wel iets minder.
P5: Nou, toen de periode dat ik uhm, dat ik ze hier zelf naar school bracht, dan heb je wel iets meer contact en
dan kun je wel iets sneller meer vertellen.
I: Ja. Mm (hummen).
P5: En dat werkt inderdaad wel prettiger. Dat je elkaar uhm, gewoon echt face to face kan spreken zeg maar. Via
dat Quli werkt natuurlijk wel maar dan moet je dat allemaal weer openen en dat is allemaal omslachtig…
I: Ja. Ja.
P5: … Met Quli kun je ook zeker wel veel vertellen maar dan vergeet je dingen of je kan je, … of je verwoordt het
verkeerd weet je wel. En dan uhm, ja het is wel prettig om elkaar eens in de zoveel tijd wel te zien. Dat vind ik
wel het fijnste.
I: Oke. En hoe vaak hebben jullie dan bijvoorbeeld wel een afspraak, of dat jullie elkaar zien, jullie samen met de
begeleiders? Hoe vaak komt dat voor?
P5: Eigenlijk alleen maar bij die, uhm, wat is dat ook alweer, …
P6: … planbespreking.
P5: Ja precies, eigenlijk zien we elkaar alleen bij die planbespreking.
P6: En je hebt ook wel van die dagen en avonden weet je wel, met andere ouders enzo, Ontmoeten en Zo.
P5: Ja…
P6: Daar zijn ook wel veel dingen over. En het fijne is dan dat andere ouders ook een gehandicapt kind hebben
(stilte).
P5: Ja. Ja. Ja.
P6: Maar als je echt langskomt heb je wel meer contact. Dan vraag je makkelijker enzo.
I: Mm (hummen). En ervaren jullie dan op dit moment bijvoorbeeld dat je uhm, wat terughoudender bent in het
vragen of het delen van bepaalde dingen?
P5: Mm... Nee hoor, nee. Nee als er iets is of zo, dan meld ik dat wel. Andersom ook volgens mij.
I: Oke. En hebben jullie ook het gevoel dat je met je gevoelens terechtkan bij de begeleiding?
P5: Ja, ook wel. Ja. Jawel. Maar je kan vooral terecht inderdaad als je er echt werkelijk bent. Dan kun je
inderdaad meer gevoelens uiten dan uhm, ja… dan via mail ofzo.
I: Ja. Ervaart u dat ook zo?
P6: Nou, ik heb weinig gevoelens die ik graag met de begeleiding deel, ofzo. Ik heb daar de begeleiding niet voor
nodig.
I: Oke.
P5: Nou ik vind het wel heel prettig om met mijn gevoelens aan te komen bij begeleiding. Omdat hun precies
weten wat er precies speelt.
P6: Ja dat wel, maar ik heb …
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P5: Ik bedoel je kan er met vrienden over praten, maar die hebben geen weet van hoe het uhm, hoe het is met
een gehandicapt kind. En dat weet een leiding die weet dat wel heel goed natuurlijk. Dus dan is dat wel heel
prettig om met, met mensen te praten. En vooral ook met van die koffiemomentjes, als de andere ouders van de
kinderen er ook weer zijn. Dan heb je toch, … dan doe je weer weetjes en ideetjes op en je kan echt uhm, …
maar dat heb ik toen ook ervaren toen mijn dochter in het ziekenhuis lag. Dan heb je het beste contact met
ouders van dezelfde soort kinderen, zeg maar…
P6: Nee dat klopt. Dat klopt.
P5: Andere ouders begrijpen je volkomen. En dat vind ik wel heel fijn. Ja.
I: Daar kan ik me wel in vinden, ja. Oke.
P6: Nou, vooral met die ouders dan he.
P5: Met de ouders, maar met de leiding ook hoor. Ja.
P6: Nou, dan heb je met de leiding, … niet zo snel, ja ik heb dat niet zo snel.
P5: Oh ja maar ik wel. Ik heb vorige keer ook heel mijn verhaal gedaan. En dat luisteren ze, en dat nemen ze dan
ook serieus.
P6: Ja, ja ja.
I: Mm (hummen). En is dat dan ook echt anders als je bijvoorbeeld praat met ouders dan dat is met de leiding?
P5: Nou weet je, uhm, …
P6: Ouders van gehandicapte kinderen?
I: Ja.
P5: Ja, jawel. Jawel want ik vind mijn begeleiding, die gaat er toch net wel wat dieper op in denk ik. Dan, dan met
ouders. Dan praat je gewoon wel vaak over wat er speelt. En dan krijg van elkaar wat tips en trics zeg maar. Maar
ik vind echt met je gevoel, dat vind ik wel meer bij de begeleiding dat ik daar dan wel meer, … of tenminste, dat
doe ik dan wel zelf meer.
I: Oke. Ja. Ik hoor je ook zeggen dat jullie dan zelf met je gevoelens bij de begeleiding komt. Nodigen ze jullie dan
ook uit om bijvoorbeeld over de gevoelens te praten?
P5: Nee, wanneer we over gevoelens praten dan is dat meer echt tijdens zo’n planbespreking, zeg maar. Dat je
daar dan, … want vorige keer ben ik alleen geweest, ook tijdens een plan bespreking volgens mij. Maar ja, toen
was het net allemaal achter de rug, dat (naam kind) in het ziekenhuis heeft gelegen. Dan heb je natuurlijk ook
weer veel te delen. Ja (stilte), dat vind ik wel fijn. Dat ze weten waar je het over hebt.
P6: Dat is inderdaad wel fijn.
I: Oke. En uhm, dan een koppeling makend naar het stukje levend verlies. Zijn jullie daar bekend mee?
P5: Ja. Ja. Ja.
P6: Nou?
P5: Ja dat heb ik jou toch vertelt?
P6: Ja het levend verlies, wat je uhm, van levensvreugde mist, of uhm, hoe moet je dat zien?
P5: Nee nee, levend verlies houdt in dat je gewoon, het toekomstbeeld is veranderd, dat het anders is dan wat je
altijd voor ogen had.
P6: Ja. Ja. Oke.
I: Ja precies. Iedereen heeft er zo zijn eigen invulling aan natuurlijk. Maar hebben jullie het wel eens daarover
gehad met begeleiding?
P5: Uhm, mm … ja je hebt het er wel eens over gehad natuurlijk dat het allemaal anders loopt dan dat je het
willen zien zeg maar. En dat je altijd zorg zal blijven houden die je normaal nooit zoveel zou hebben als je
gezonde kinderen hebt natuurlijk. Dan, dan, dan laat je op een gegeven moment, … ik bedoel je blijft wel tijd
houden voor je kinderen en dan laat je het op een gegeven moment los, dan worden ze zelfstandig. Maar nu, …
blijf je altijd die zorg houden, en dan moet je altijd … En dan is het vooral het feit van, wat als wij er straks niet
meer zijn? En die zorg heb je dan ook. Ik bedoel, je wilt dan wel dat het voor haar goed door gaat. En je bent dan
bezig met het eventueel uit huis uhm, … meer het logeren, dat gedeelte. Daar ervaar je het levend verlies ook
allemaal wel een klein beetje in. Dan heb je het er wel over. Ja.
I: Oke. En ervaren jullie die betrokkenheid van de begeleiding al vanaf het begin van de zorg voor (naam kind)?
P5: Nou ja, de begeleiders zijn wel altijd van het begin af aan al wel heel behulpzaam geweest. Als wij dan met
een vraag zaten dan, dat zij dat dan wel voor ons gingen uitzoeken.
I: Mm (hummen).
P5: Of uhm, met antwoorden terugkomen. Of meedenken, …
I: Ja. En dat was dan gericht op het levend verlies of ook gericht op andere dingen of zaken?
P5: Mm... Nee ook wel andere dingen hoor.
I: Oke. En als je nu naar een hedendaagse situatie kijkt, uhm, praten jullie nu met begeleiding over levend
verlies?
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P5: Nee (denkt na). Nee, we hebben het nooit echt gehad over levend verlies met de begeleiding. Ik denk uhm,
ja misschien dat ik mijn laatste gesprek wel inderdaad een beetje over gehad heb, jawel. Jawel. Tenminste, de
aanvaring met mijn moeder daar hebben we het een beetje over gehad. Dat heb ik toen benoemd. Gewoon dat
buitenstaanders het niet zo goed begrijpen uhm, wat je situatie is en wat je toekomstbeeld is, en dat ze
makkelijk kunnen zeggen van joh, het hoort nu eenmaal bij je leven. Maar het is niet het leven waarvoor wij in
eerste instantie voor gekozen hebben. Ik bedoel je gaat er wel voor, en je doet het, en je pakt het zoals het is, …
en dat heb ik toen ook met hun besproken laatst.
I: Ja.
P5: Dat sommige mensen soms zo raar kunnen reageren, dan denk ik van ja je hebt geen idee hoe moeilijk het
eigenlijk is.
I: Mm (hummen). Voelde dat ook prettig? Dat je met je gevoelens terecht kon?
P5: Ja. Ja. Begeleiding ja, ze gingen er wel duidelijk op in even. En ze probeerden mij daarin echt wel uhm, echt
wel een gesprek over aan te gaan met mij. Dat ik echt wel een goed gevoel daarbij kreeg en dat ze echt wel uhm,
… vinden dat ik op dat moment in mijn recht sta dat ik het raar vind hoe andere mensen kunnen reageren.
I: Ja. Oke. En uhm, en wanneer ik me dan even tot u richt, zou u erover willen praten met begeleiding? Heeft u
daar behoefte aan?
P6: Het is af en toe wel fijn om je verhaal te doen, maar dat hoeft niet per se met begeleiding. Uhm, ik doe niet
zo vaak mijn verhaal daarover hoor.
I: Nee.
P6: Ik geloof het eigenlijk allemaal wel. Ja het is zo, en ik denk dat zij er emotioneler instaat als mij. Jij bent er ook
iets meer bij betrokken.
I: Ja, oke. Iedereen kan er natuurlijk anders instaan.
P6: Ja. Ja. Het is gewoon, net wat ze zegt, naar de toekomst toe. Ja wat gaat het brengen? Die is gewoon
onzeker. En omdat we nu met logeren bezig zijn, dat zijn wel stukjes van, ja, je moet ze los leren laten. Eigenlijk
wil je dat niet, maar je moet ze wel een beetje loslaten want uhm, we kunnen er over 5 jaar allebei niet meer
zijn. Dus dat zijn wel moeilijke punten. Daar zal niemand oplossingen voor kunnen vinden. Dat moet je toch zelf
uhm, zelf uhm, vinden. Ja, dat is gewoon lastig. En af en toe erover praten is wel fijn. Om het even van je af te
praten. Net wat jij zegt, het zijn er maar heel weinig die het begrijpen.
I: Ja. Ja.
P6: Haar eigen moeder die begrijpt heel ons leven eigenlijk niet (wijst naar P5). En dat is gewoon lastig.
P5: Nee.
P6: Dat is voor jou lastiger als voor mij, ik heb zoiets van ja, … anderen begrijpen het gewoon totaal niet.
I: Ja. Ja. Oke. En kan ik dan uit jullie verhaal opmaken, dat die erkenning en herkenning eigenlijk superbelangrijk
is?
P5: Uhm, …
P6: Je kunt het beste over levend verlies praten met mensen die in dezelfde situatie zitten.
P5: Ja.
I: Oke, die het herkennen en dan ook kunnen erkennen.
P5: Ja. Je vraag vaak automatisch aan iemand van hoe is het er nou mee, dan kun je wel zeggen, ja alles is goed.
Maar zodra je dan je verhaal doet, sommigen klappen dan dicht. Want die weten dan niet hoe ze moeten
reageren. Dus dat hebben wij dan ook wel. Als wij vragen nou hoe gaat het, en dan gaat het eigenlijk helemaal
niet zo goed. En als je dan mensen hebt waarbij je het gevoel hebt van, joh, uhm, ik ga heel mijn verhaal niet aan
jou doen, dan zeg je dat het goed gaat. Want je wilt je verhaal wel kwijt aan mensen die uhm, gewoon weten,
inderdaad, … die gewoon oprecht geïnteresseerd zijn.
P6: Ja! Inderdaad.
P5: Je moet gewoon met mensen praten waar je iets aan hebt. Waar je een eerlijk antwoord van kan krijgen. Die
het ook gewoon zeggen. Kijk ik hoef echt geen medelijden hoor, ik ben dolgelukkig met (naam kind). En uhm, ja.
Je hebt gewoon niks aan een onzinantwoord zoals ja het komt allemaal wel goed. Uhm, het komt helemaal niet
allemaal goed! Weet je.
I: Ja precies.
P5: Het is altijd wel fijn om die herkenning dat mensen weten waar ze het over hebben. Absoluut.
I: Ja. Ja. Oke. En als je nou kijkt, zijn er bijvoorbeeld punten die jullie graag zien verbeteren in de begeleiding die
je krijgt op de groep? Kijkend richting het levend verlies.
P5: Jeetje. Zo diep heb ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht (stilte).
I: Het is natuurlijk ook niet zo dat het bijvoorbeeld echt nodig is.
P6: Misschien is een verbeterpunt dat je vaker een gesprek hebt met begeleiding dat je over je gevoelens kan
praten.
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P5: Nou, …
P6: Maar dat vind ik aan de andere kant ook weer een beetje een soort slachtofferhulp. Eventjes raar gezegd.
P5: Nou weet je wat het is, als ik daar behoefte aan heb, dan weet ik ook of dat ze daarnaar willen luisteren. Zelf
heb ik dat, … ik weet wel, … ja.
P6: Ja om dan die herkenning te zien.
P5: Ja soms heb ik, jawel ik vind het soms wel fijn om mijn beklag te doen zeg maar. Maar dat is uhm, …
P6: Jawel, maar ik kan ook wel tegen iemand anders zeggen als me iets dwars zit. Dat hoeft dan niet in zo’n
gesprek met de begeleiding. Dan doe ik dat met (naam P5) bijvoorbeeld.
I: Oke. Duidelijk. Dus jullie ondervinden eigenlijk geen problemen in de huidige begeleiding?
P6: Nee, ik niet.
P5: Nee ik ook niet. Ik zeg al, als je echt ergens mee zit dan staan ze er voor je, dus uhm … Nou ja, wat hier dan
betreft he. We hebben het niet over de begeleiding in het ziekenhuis he?
I: Nee (lacht). Over deze locatie en de groep inderdaad.
P5: (Lacht) want daar mag wel het een en ander gebeuren, haha (stilte). Maar uhm, nee, nee. Ik vind het tot nu
toe eigenlijk wel prima. Ze zijn allemaal zo lief.
I: Dat is heel fijn om te horen! (Stilte) Uhm, dan zou ik graag aan jullie willen vragen, het verschil tussen eigenlijk
de huidige situatie, en uhm, een ideale situatie, een soort van in de toekomt, dan kan ik een beetje uit jullie
verhaal halen dat de huidige situatie gelijk is aan een ideale situatie?
P5: Nou van mij mag ze hier tot haar, tot uhm, tot haar 65e blijven! (Lacht)
P6: (Lacht) Dat denk ik ook, als ze hier weg zou gaan is ze niet blij.
P5: Ik zie al op tegen de 18 jaar, inderdaad. Ja dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ja, ja…
P6: Ja weet je, de schoolsituatie is gewoon, …
P5: Ja, ja.
P6: En ook op die groepen, iedereen kent elkaar, en uhm, dat is gewoon hartstikke leuk.
P5: Ze kennen haar inderdaad al langer, ja.
P6: Dus dan moeten we maar eens goed gaan kijken op wat voor dagverblijf ze straks terecht komt.
P5: Nee want ik zoek straks als ze 18 wordt en naar een vervolgverblijf moet dus wel iets vergelijkbaars of in
ieder geval een knus iets, beetje een thuissituatie.
I: Ja.
P5: Dat je inderdaad, ook echt het contact met de begeleiding gewoon echt close is.
I: Ja. Want dat vind je heel belangrijk?
P5: Het close contact met begeleiding? Dat vind ik zeker heel belangrijk. Wij als ouders moeten er wel een goed
gevoel bij hebben. Ik moet wel mijn dochter daar achter laten, en dat doe ik niet zomaar, niet bij jan en alleman.
I: Oke. En als je dan kijkt tussen de relatie van begeleiders en jullie als ouders, wat zijn daar dan nog meer
belangrijke aspecten in?
P5: Het vertrouwen vind ik heel belangrijk in onze relatie met begeleiding. Ja we moeten ze vertrouwen. Ik vind
vertrouwen heel belangrijk. Want dan kan je er wel vanuit gaan dat het goed gaat. Dat het gebeurt zoals jij het
wil, of dat goed is voor (naam kind), van beide kind. Ja het vertrouwen. En eerlijkheid is ook belangrijk, ja. En
gaat er dan bijvoorbeeld een keer iets mis, dat je dat dan eerlijk zegt, hoe dat dat komt. Er gaat wel eens een
keer iets mis, dat je het dan gewoon zegt. Ze komt ook wel eens een keer met een blauwe knie thuis, en dan
hoor je van ze is gevallen of zo, ja nou prima, het is een keer misgegaan met dit of het is een keer misgegaan met
dat, nou ja prima, maar dan moet je dat gewoon kunnen zeggen. Ja.
I: Ja.
P5: Ja. Eerlijkheid en vertrouwen.
I: Oke, en gelden die ook voor u? (Richting P6) die eerlijkheiden het vertrouwen?
P6: Ja.
P5: En ook verzorging. Verzorging.
P6: Ja dat is natuurlijk ook belangrijk.
I: Dat dat ook goed gebeurd, bedoelt u dat?
P6: Ja, het is 1 pakket he.
P5: Ja ik bedoel met het spuiten erbij, komt er toch veel meer zorg bij kijken. Dat is allemaal best wel, ja… van
levensbelang zeg maar (stilte). Maar dan kom je uiteindelijk weer terug bij het vertrouwen (lacht).
I: Ja precies, Dat ze daar natuurlijk goed achteraangaan. Oke. En uhm, als je dan kijkt naar de
driehoeksverhouding tussen uhm, jullie als ouders, begeleiders en het kind. De begeleiding moet dan wel goed
zijn. Binnen Amarant worden er nu cursussen aangeboden aan begeleiding omtrent het systeemgericht werken,
wat dit ook beaamd, die driehoeksverhouding. Dat het kind centraal staat en de zorg, maar dat de driehoek sterk
moet staan. Om dat te bereiken moet er aan alle drie de hoekpunten aandacht worden besteed.
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P5: Ja. Ja.
I: En jullie ervaren geen problemen verder met de begeleiding in dit opzicht?
P5: (Stilte). Mm (hummen)… nee. Niet hier met de begeleiding, nee. Dat gaat eigenlijk allemaal goed. Ja.
I: Oke.
P6: We hebben ook een niet al te moeilijk kind natuurlijk he.
P5: Nee die is niet zo lastig denk ik (lacht).
I: (Lacht). Ervaren jullie ook dat je de eigen regie hebt, over de zorg van jullie dochter?
P5: Ja.
P6: Absoluut, de eigen regie hebben we.
I: Ja? En is dat ook belangrijk voor jullie?
P6: Nou het is een samenspraak van, de eigen regie, tussen wij als ouders en begeleiding. Wij weten natuurlijk
ook niet alles.
P5: Ja. Je kent je dochter zelf natuurlijk het beste, dus je weet wel uhm, … nou ja, ik bedoel hier kennen ze haar
ook heel goed natuurlijk.
P6: Mm (hummen).
P5: Maar ja, ja. Inderdaad ook wel in samenspraak.
P6: Dat is bijvoorbeeld met de fysio ook zeg maar, bijvoorbeeld van bepaalde oefeningen dan, die doet ze dan
niet meer, ja moet je er dan mee doorgaan? …
P5: Nee dan is dat voor ons niet belangrijk.
P6: … Dat gaat dan vervolgens in samenspraak. Dus uhm, … ja als het op een gegeven moment niet meer gaat,
dan is het helaas natuurlijk, dan stoppen we er mee. Dan vinden wij en dat vonden zij ook, dus ja.
I: Ja. Precies.
P6: Maar een klein voorbeeldje, maar ja.
P5: Nee maar dan legt de begeleiding of de fysio zeker wel netjes contact, van zus en zo is er aan de hand, en
dan heb je daar het laatste woordje over natuurlijk dan.
P6: Precies. Als wij het niet willen, gaat het niet door.
I: Mm (hummen). Oke. Dan wil ik eigenlijk ook nog vragen, tot slot, uhm, hebben jullie ooit problemen
ondervonden, tussen begeleiding en jullie als ouders?
P5: Nee, volgens mij hebben we nooit problemen gehad met begeleiding. (Naam kind) was ook nooit altijd
zoveel gekkigheid, en als er iets was dan kregen we het te horen. Andersom ook. Nee. Die wisselwerking, ging
goed.
I: Oke, duidelijk.
P5: Nee eigenlijk nooit een vervelende ervaring daarin gehad, nee. Dat ik zeg van, ik haal ze weg hier (lacht).
I: Nee ja het is alleen maar fijn om dat te horen, het kan natuurlijk ook heel anders verlopen.
P5: Wat wel een keer was, dat we het dan hebben aangegeven, dat ze op een bepaalde groep niet meer echt
naar haar zin had. En uhm, maar dat hadden hun zelf ook al door, dat was eigenlijk gelijktijdig dat we dat
meldden bij elkaar.
I: Mm (hummen).
P5: Dus dat was ook prima. Nee we hebben er dan ook heel veel over te zeggen dan ook. Niks vervelends.
P6: Ja.
I: Oke. En uhm, als jullie nou kijken naar de begeleiding rondom dat levend verlies stukje, zouden jullie uhm, daar
meer, minder of zoals het nu gaat begeleid in worden?
P5: Uhm, op zich vind ik dat de begeleiding wel goed hoe het nu gaat, maar als ik bijvoorbeeld uhm, ik vind het
wel belangrijk dat wanneer ik er naar vraag, dat ik dan geholpen word zeg maar. Dat ik daar iets, meer van wil
weten of m’n zegje wil doen ofzo. Ja. Het hoeft voor mij niet een vaste, vaste tijd te zijn om het daar om de
zoveel tijd, dat je daarin iets uhm, …
P6: Het moet niet zo zijn dat je er hier 1x per jaar voor langs moet komen ofzo. Voor een gesprek.
P5: Nee precies. Als wij daarover vragen hebben bijvoorbeeld, of begeleiding nodig hebben, dat we dat dan
kunnen aangeven. Dan vind ik het goed.
I: Oke.
P5: Ja, denk ik dan (stilte). Ja wij gaan eigenlijk nou pas een klein beetje die, … die periode in ofzo he, van het
levend verlies. Je hebt al wel het besef gehad van, oke onze toekomst die gaat er anders uit zien. Maar zolang ze
klein is hobbelt dat allemaal wel mee. Maar nu kom je er gewoon achter dat het allemaal toch wel wat moeilijker
gaat worden en zwaarder wordt en dat, … nu ga je ook echt zien van oh, ze gaat niet echt meer vooruit. Ze…
sommige dingen zwakken zelfs af. En nou ga je, nou ga je daar wel eerder bij stil staan van oh wat als ze dit niet
meer kan of zelfs dat niet meer kan. Dan wordt de toekomst inderdaad weer anders. En uhm, ja nu gaan we daar
pas een klein beetje bij stilstaan.
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I: Dus je begint het nu pas een klein beetje te ervaren?
P5: Ja. Ja, je gaat nu dingen laten. Dat je denkt van, ja dat is niet handig, laat maar gaan.
P6: Ja. Je wordt gewoon steeds beperkter.
P5: Toen ze klein was pakte je ze op en je was weg.
P6: Ja vroeger kon ze overal mee naartoe he, toen had ze heel lang een buggy. Het maakte niet uit. Op vakantie,
en de berg op, … Je staat daar dan niet zo helemaal bij stil, als het gewoon nog gaat … het gaat gewoon allemaal
niet meer nu. Je gaat jezelf aanpassen.
P5: Ja, je gaat je nu pas heel wat beperkter voelen.
I: En dat komt dan nu echt omdat ze ouder wordt?
P5: Ja ik denk dat het komt door ouder worden, dat we ons beperkter gaan voelen en ja uhm, … ze wilt het zelf
ook allemaal niet meer zo graag.
P6: Meer zorg ook nu. Opa’s en oma’s worden ook ouder. Dus de zorg wordt steeds meer, ….
P5: Ja. Daar kunnen we dan ook allemaal niet meer zo snel terecht meer.
P6: We kunnen waarschijnlijk dan wel een oppas regelen via (maakt vragende blik). Maar nu is het, meestal doet
haar moeder (wijst naar P5) het heel vaak. Nu heeft ze dan die suikerziekte erbij en haar moeder wilde eerst niet
spuiten. Maar ja, wij gaan wel graag weg. Dus ja. Dus dan is het wel lastig, ook als ze niet ergens terecht kan.
I: Ja, begrijpelijk.
P6: Ja. En haar grote broer doet dan wel eens oppassen.
P5: … Maar die heeft ook weer zijn eigen dingetje.
P6: Ja die moet het ook maar doen, natuurlijk. Dus, … dus het is gewoon meer zorg.
P5: Ja je hebt nu wel echt het besef van oh, ja, … en haar broer gaat binnenkort natuurlijk studeren, dus die gaat
het huis uit, dan gaat de jongste straks het huis uit, en dan denk ik van ja, dan blijft ze alleen achter. Hoe gaat het
dan voor haar worden? Die toekomt, weet je wel? Ineens gaat ze van een heel levendige gezinssituatie van ja,
(stilte) … naar heel iets anders, dus ja, dat besef gaan we nu eigenlijk pas een beetje krijgen. Dat het wel allemaal
heel anders gaat worden.
I: Mm (hummen). Zou je het dan fijn vinden om daarover te praten met bijvoorbeeld de begeleiding?
P5: Als begeleiding mij daarin kunnen helpen, … dat is altijd welkom natuurlijk. Ik bedoel je zit altijd met vragen,
maar die komen ja, … pas later. Ik bedoel wij gaan pas nu die fase in dat we zoiets hebben van ja, we raken echt
wel beperkter. En ja, de toekomst we wisten natuurlijk wel dat het heel anders voor ons wordt en dat die er
anders uit komt te zien dan dat we zouden willen, maar nu gaat het echt wel gewoon, … ja nu gaat het best wel
hard. Dan heb je zoiets van ja, als daar een oplossing voor is, … ja je wilt eigenlijk altijd natuurlijk wel advies van
een ander. Iedere stap is namelijk nieuw. Alles is nieuw in dit.
P6: Maar heb je het dan ook over meer het advies dan, of is het meer dat je dan praat over je gevoelens?
I: Beide. Het ligt er maar net aan waar je op dat moment natuurlijk behoefte aan hebt.
P5: Ja. Ik vind het in ieder geval altijd prettig dat je advies kan krijgen van mensen die weten waar ze over
praten.
P6: Ja oke, advies zeker!
P5: Jawel. Maar dat ze ook echt naar je luisteren. Dat ze niet, niet standaard uhm, niet een standaardbriefje voor
je hebben van joh, dit kun je doen. Maar dat er wel per situatie persoonlijk wordt bekeken van voor jullie zou dit
handig zijn voor jullie zou dat handig zijn. Of, denk eens hierover na, of heb je daar al aan gedacht. Ik bedoel, ik
zeg al, alles is nieuw voor ons dus wij weten ook maar dit (maakt vingergebaar van ‘klein’) van wat het is
natuurlijk.
I: Nee dat is ook zeker zo.
P5: Dus dan is het wel fijn dat je daar dan uhm, mensen in kan, … ja dat ze je verder kunnen helpen.
I: Ja, echt van die persoonlijke begeleiding he?
P5: Ja! Zeker! Niet dat je zomaar een nummer bent en dat je maar bij die stapel komt te liggen maar dat ze echt
wel kijken naar de gezins-, thuissituatie van het gehandicapte kind.
I: Ja.
P5: Dat vind ik wel prettig dat dat dan wel passend wordt uhm, gemaakt bij diegene waar het over gaat.
I: Ja oke. En jullie ervaren dit nu ook zo? Op dit moment.
P5: Jawel, jawel. Ze kijken… Ze kijken echt wel mee. Toen ze hier op de groep kwam waar ze nu zit werd ook alles
gelijk voor haar aangepast, omdat… omdat het een kindje was die natuurlijk net iets meer kon dan de rest.
I: Mm (hummen).
P5: Er is echt gewoon een leerhoekje gemaakt en zo. Dus wat dat betreft maken ze wel gelijk uhm, … ik bedoel
ze houdt van ie kralengordijnen die er hangen enzo. Dus wat dat betreft, uhm, nee. Ze kijken echt wel wat voor
haar uhm, goed is.
P6: (Stilte) Advies is ook gewoon altijd welkom. Maar emotioneel uhm, hoef ik niet per se echt te praten of zo.
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P5: Ja nou dat vind ik wel. Ik vind dat altijd wel prettig.
P6: Ja ja ja.
I: Ja. Dat is natuurlijk voor iedereen weer anders.
P6: Ja, zeker.
I: Ja. Oke. Nou ik heb eigenlijk wel al mijn vragen kunnen stellen aan jullie, is er iets waar jullie het zelf nog over
willen hebben?
P5: Nee ja weetje, voor ons is alles gewoon nog nieuw, en het loopt zoals het loopt. We hebben geen vervelende
ervaringen gehad met, met, met school gehad. De groepen zijn heel leuk, daar zit geen, geen… Nee en ze kijken
echt wel naar kinderen die dan bij elkaar passen in de groep. En dat uhm, … (stilte). Nee. Ik heb verder geen
uhm, vervelende of goede of andere puntjes dat ik denk van nou, dat wil ik besproken hebben.
P6: Ik ook niet.
I: Oke. Dan wil ik jullie nog vragen hoe jullie het interview hebben ervaren?
P5: Nou, wel relaxed. Wel goed, prima, ja, ja.
P6: Ja ik ook!
I: Top! Fijn om te horen. Dan wil het hierbij afsluiten met jullie. Nogmaals heel erg bedankt voor de tijd die jullie
hebben vrijgemaakt voor mij, en voor jullie eerlijkheid en openheid richting mij.
P5: Ja, tuurlijk. Ik hoop dat je er wat aan hebt (lacht).
I: (Lacht) dat komt vast wel goed! Dankjewel.
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. F. (Participant nr.7)
Interview Mw. F. (Moeder van dochter met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 7 (P7)
Opnamedatum van het interview: dinsdag 16 april 2019
I: Oke. Nou dan wilde ik je allereerst heel erg bedanken dat je de tijd vrij hebt willen maken voor mij, om met mij
te gaan zitten en te praten in verband met mijn afstudeeronderzoek. Uhm, allereerst wil ik je graag vragen om
jezelf voor te stellen, zonder namen te noemen. Zo krijg ik een beetje een beeld van wie ik tegenover me heb.
P7: Ik ben 41 jaar. Moeder van een ernstig beperkt uhm, meisje die bijna 18 wordt. Naast de zorg voor mijn
dochter werk ik nog 4 dagen. Uhm, en dat is op deze manier goed te behappen. Ik heb enerzijds iets wat ik voor
mijzelf kan doen en aan de andere kant zorg voor mijn dochter. En dat bevalt goed.
I: Oke. Duidelijk. Dat is inderdaad voldoende. Nou uhm, zoals ik eerder heb gezegd doe ik mijn
afstudeeronderzoek rondom begeleiding van ouders rondom levend verlies.
P7: Mm (hummen).
I: Uhm, daarin is communicatie tussen zorgverleners en ouders heel erg belangrijk. Ik wilde graag openen met de
vraag, uhm, hoe ervaar jij de communicatie tussen jou als ouder en de begeleiders van de groep?
P7: Uhm, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uhm, uhm, mijn dochter iedere dag zelf breng en zelf haal.
Daardoor heb ik veel mondeling contact. Ik maak ook gebruik van Quli, dus daarin wordt heen en weer ook het
een en ander doorgegeven. Maar uhm, ja mondeling kan ik alles toelichten wat me uhm, te binnen schiet wat
betreft de zorg om mijn dochter, en wat betreft de begeleiding daarin, die is prima. Ik ben daar zeer over te
spreken.
I: Oke. En je zeg, die mondelinge communicatie die je dan hebt he, gaat dat altijd goed?
P7: Ja ik zou niet kunnen benoemen dat ik daar uhm, … Nee. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed.
I: Oke. Wat vind jij belangrijke aspecten die in communicatie naar voren moeten komen?
P7: Uhm, ik vind het belangrijk dat ik gehoord word.
I: Mm (hummen).
P7: En dat als er dingen spelen, dat ik ook, rondom de epilepsie bijvoorbeeld, dat ik dan ook mijn gevoelens kan
uiten, en dat ik daar ook soms zelf advies over krijg. Hoe men dat op de groep aanpakt bijvoorbeeld. Omdat ja,
als moeder zijnde heb je natuurlijk een idee. Maar het is ook fijn als dat uhm, in een soort bredere setting wordt
bekeken door de begeleiding, waardoor je soms misschien ja, iets makkelijker iets oppakt. Met name
bijvoorbeeld afgelopen dinsdag, uhm sorry maandag, had ik een gesprek uhm, plan van aanpak, uhm zoals ik
uhm, wel eens de anti-epileptica toedien, zoals de diazepam of de uhm midazolam. Ik wacht daar best lang mee.
En we moeten eventjes kijken wat nu echt goed is voor (naam dochter). Wat ik dan heel prettig vind, en dat ook
zeker goed wordt opgepakt door de groep, is dat ze uhm, daarin toch een soort adviserende rol hebben. Hoe ze
dat bij andere kinderen doen. Of ‘zou je misschien hieraan denken’ of ‘hoe zou jij dat doen’. Ik ben natuurlijk ja,
moeder. Je hebt wel een idee hoe je het goed kan doen, maar je weet niet alles. Dus het is heel fijn als mensen
met je meedenken.
I: Ja. Mm (hummen), precies.
P7: En ja doordat ik zoveel contact heb op de groep, heb ik dat zeker dat ik uhm, ja dat de communicatie goed
werkt. De communicatie is erg goed.
I: Ja. Oke. Ik hoor je dan noemen, dat gehoord voelen, …
P7: Ja.
I: … een duidelijke open houding naar elkaar, dat zijn gewoon belangrijke aspecten?
P7: Ja. Ja. Voor mij is het belangrijk dat het contact eerlijk en open is, en ik ook gewoon me veilig genoeg voel
om mijn vragen te stellen. Ook als er dingen zijn, waar ik het niet mee eens zou zijn, dat dat dus ook, dat men
daar dan ook voor open staat. Hoewel ik dat eigenlijk nooit aan de hand heb gehad. Dus ja mocht dat zo zijn, dan
kan ik dat zeker melden. Geen probleem.
I: Oke. Heb je bijvoorbeeld in uhm, in het verleden ooit anders ervaren?
P7: Ja. (Naam kind) heeft op een KDC gezeten. Toen was ze net 4. Uhm, en daar had men heel erg de neiging om
uhm, de regels die zij daar hanteerden, om die op te leggen, … dat was niet prettig. Zonder te overleggen of
uhm, uit te gaan van het welzijn van (naam kind). Voor alle kinderen gold, naja, met aankleden met eten, zoiets
dergelijks. Dan hadden ze een protocol. Bij (naam kind) hadden ze het door haar epilepsie gewoon net even wat
lastiger.
I: Mm (hummen).
P7: Daar weken ze eigenlijk niet vanaf. Uhm, overigens is (naam kind) na 5 maanden, niet eens, 3 maanden
volgens mij heeft ze daar gezeten. Toen moest ze daar ook weg. Maar daar zat ze niet op haar plek. En dat
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merkte ik wel echt een groot verschil met uhm, ja, … er zat een soort hiërarchie ook. En de begeleiders stonden
boven de ouder. Daar leek het zelfs op. En dat voelde niet fijn.
I: Nee, nee. Dus uhm, wat ik daaruit kan opmaken is dat je het heel belangrijk vind dat (naam kind) op haar plek
zit.
P7: Ja. Ja. Het is echt belangrijk voor mij dat (naam kind) op haar plek zit.
I: Maakt het dan ook meteen, dat jij uhm, een andere houding hebt richting begeleiding?
P7: Ja. Je gaat wel wat meer met je hakken in het zand en je moet op een bepaalde manier afdwingen dat uhm,
ja wat betreft de zorg voor (naam kind), dat er dingen moeten gebeuren die uhm, waar zij niet voor open staan.
Dat je dan als het ware moet drammen. Om het toch voor elkaar moet krijgen. En dat is lastig, omdat je eigenlijk
hoopt dat mensen dat vanzelf al snappen he.
I: Ja. Ja.
P7: En dat had ik daar niet. En dat is als, en uhm, overigens is dat de enige locatie geweest waar ze gewoon niet
op haar plek zat. Daarna is het allemaal goed gegaan. En ook hier op de Zandoogjes is de, ja, heeft ze het
absoluut naar haar zin. En het is in gespreksvorm mogelijk, om je zorgen te uiten, of ideeën uit te wisselen.
Sterker nog, hier hebben, heeft men een adviserende rol dan, uhm, dan dat ik daartegenin moet gaan. Dus nee,
dat was echt toen KDC, maar daarna niet meer.
I: Oke. Fijn om te horen dat het nu gewoon goed zit.
P7: Ja. Ja.
I: Oke. En uhm, die begeleiding, die (naam kind) nu krijgt op de groep, ervaar je dat als alleen de begeleiding
voor (naam kind), of ook als begeleiding als ouder?
P7: Ik heb het gevoel dat de begeleiding er ook is voor ons als ouder. We hebben de laatste tijd, dat was vorig
jaar januari, is er in de uhm, ja, vriendenkring is een jongetje van 8 overleden. Uhm, dat was ja, dat was echt wel
uhm, wel heftig voor ons, … Tijdens een heftige situatie werden we als gezin wel begeleidt. Maar er was wel
begrip voor. Dus je had wel het gevoel, uhm, dat je ergens ook je verhaal kon doen. En dat het oke was dat je
verdrietig was bijvoorbeeld. Nee dat was prettig. Men leefde met je mee.
I: Ja, mm (hummen).
P7: Dus uhm, dat vond ik wel fijn, ja. En natuurlijk ook de situatie met (naam kind) zelf. Als je dan naar het
ziekenhuis gaat en er wordt geconstateerd dat ze een tumor heeft die wat groter is geworden. Dat begeleiding
daar ook echt bij betrokken zijn en zich heel erg goed kunnen inleven hoe je je als ouder voelt. En dat vind ik wel
prettig, ja.
I: Ja. Dat lijkt me ook inderdaad (stilte). Uhm, …
* Interview werd kort onderbroken door bezoek moeder van participant die aanbelde (interview was thuis) *
I: Oke. Uhm, waar waren we gebleven. Je volde je dus heel erg welkom op de groep?
P7: Zeker. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je welkom voelt op de groep van je zoon of dochter.
I: Ja. Oke. Uhm, ervaar jij ook wel eens dat je begeleiding krijgt rondom het levend verlies?
P7: (Stilte) Mm (hummen). Dan moet je even misschien beter uitleggen wat je daar mee bedoeld. Want ik kan zo
even geen moment voor de geest halen, …
I: Laat ik het zo zeggen, kun jij met allerlei gevoelens terecht bij de begeleiding?
P7: Zeker. Zeker. Uhm, met name, … nou is het zo dat (naam kind) al uhm, duidelijk al heel lang deze aandoening
heeft. Uhm, dus je gaat daar mee om als zijnde, het is een gegeven en je moet er mee dealen, met de situatie.
I: Mm (hummen).
P7: Maar op het moment dat er nieuwe dingen spelen, waar ik het gevoel heb van oh, ze gaat toch weer
achteruit. Dan zijn je gevoelens zeker bespreekbaar met de begeleiding. En dan uhm, ja als je kijkt naar levend
verlies. Dan krijg ik daar zeker wel een soort begeleiding in, in de zin dat je je gehoord voelt en je verhaal ff kwijt
kan. En verder is het wat het is, dus je kunt er niet heel veel mee. Maar ik heb ook wel weer eens tips gehad van
begeleiding wat heel fijn was, over uhm, … verzorging of uhm, ‘zou je daaraan denken’, … Waardoor het voor
(naam kind) en rondom haar wat dragelijker wordt.
I: Heb je die begeleiding rondom het levend verlies ooit anders ervaren? Kijkend naar het begin, toen (naam
kind) nog jong was, uhm, is die begeleiding toen ook geweest?
P7: Uhm, … (stilte). Ja. Ik heb alleen een keer met een arts gesproken, en dat was dus eigenlijk het
tegenovergestelde. Toen voor mij het plaatje duidelijk was dat ik alleen (naam kind) zou krijgen, want ik ben
natuurlijk zelf drager van de aandoening, dat die nog vroeg of ik een kinderwens had. Ja, dat is natuurlijk heel
dom om te zeggen als arts. Als je daar voor je dochter komt om het over haar medicijnen te hebben of over waar
je tegen aan loopt. Om het dan vervolgens te hebben over jou en of je nog een kinderwens hebt. Dus dat vond ik
toen echt een hele domme actie.
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I: Mm (hummen), ja. Ja.
P7: Maar verder heb ik eigenlijk wel goede begeleiding gehad. Vanaf dag 1 dat (naam kind) uhm, bekend was
met de epilepsie. Ze was toen 6 weken oud. Sindsdien hebben we het echt getroffen wat betreft de hulp daarin.
I: Mm (hummen), en wat is dat dan voor hulp die je daarin hebt gekregen?
P7: Uhm, nou allereerst natuurlijk de artsen die uhm, die moeten gaan onderzoeken wat er is aan de hand is, en
uhm in het begin is het natuurlijk allemaal heel spannend omdat je dan eigenlijk in een heel diep gat valt, omdat
je niet weet wat er aan de hand is, en ook niet weet of het overgaat he, … of je er overheen groeit. Uhm, is het
blijvend? En uiteindelijk bleek dat ze uhm, tubereuze sclerose heeft. En wat betekent met de aanvallen die zie
toen al had dat ze gewoon zou retarderen. En daar zijn ze toen zeker wel uhm, de artsen om mij heen hebben
mij absoluut daarin geholpen dat in zulke banen te leiden dat uhm, … ja dat (naam kind) goed geholpen werd,
qua medicatie, maar ook qua hulp; ‘oke waar gaan we naartoe?’, we moeten naar andere school… school is
überhaupt niet mogelijk dus ze moet naar een dagbesteding… at was eerst nog de Lidwina school, waar ze
gezeten heeft. Ook daarin werden we begeleid. Uiteindelijk werd het de Zandoogjes. Maar daarin uhm, ja heb ik
altijd wel hulp gehad. Ik ben ook wel iemand die dat wel durft te vragen altijd. Als dingen me niet duidelijk zijn,
of als ik ergens hulp bij nodig heb, dat ik dan, dan vraag ik wel om hulp. Dat gaat prima.
I: Mm (hummen), oke. Ik hoor je zeggen dat je zo goed bent begeleid door die artsen en uhm, wanneer er
bijvoorbeeld iets was met (naam kind) en dergelijke, dat je altijd terecht kon. Heb je die ervaring ook met
begeleiding op de groep waar (naam kind) nu zit?
P7: Ja. En dat is denk ik ook omdat ik uhm, omdat ik haar zelf haal en zelf breng. Door dat brengen en halen is
het contact is heel intensief. Ik denk dat als (naam kind) met een bus zou worden gebracht en gehaald, dat ik dat
niet zo zou hebben want het is heel moeilijk om je woorden uit te drukken op papier en daar ook emotie in te
leggen.
I: Ja. Mm (hummen).
P7: En dan is het gewoon heel makkelijk als je gewoon even face to face, uhm, een, ja … iemand van de
begeleiding spreekt daarover. En ja, dat gaat goed. Daar heb ik uhm, nee, eigenlijk alleen maar positieve
ervaringen mee.
I: Mm (hummen). Heb je soms het gevoel dat je soms wat mist in die begeleiding of dat je denkt van ‘goh, als er
iets beter zou kunnen, dan zou dat hieraan liggen of op dit vlak kunnen’?
P7: Nou, wat lastig is, uhm, (stilte) denk ik, en dan op de groep gaat het goed, maar met name hier thuis met
PGO, is dat er een hele grote uhm, periode hebben gehad dat er veel verloop was. Dus dat iemand eigenlijk net
was ingewerkt en vervolgens ging die weg… en wanneer er veel personeelswisseling is, dat is het heel lastig
omdat het belangrijk is dat men een band opbouwt met elkaar als het gaat om de zorg van mijn dochter. Dat
doe je met de groepsleiding ook. Je hebt eigenlijk soms aan een half woord genoeg, zou je kunnen zeggen. En
dat is met name in de thuissituatie bij de hulp van PGO wat lastiger. Maar begeleiding op de groep is dat gewoon
prima.
I: Ja. Oke.
P7: En ja dat is het ook altijd wel geweest, waar we hebben gezeten dan.
I: Oke. Fijn om te horen. Uhm, om wat voor momenten kon jij praten over uhm, over jouw gevoelens,
afgezonderd van het moment dat jullie elkaar zagen bij het halen en brengen?
P7: Uhm, (stilte) even nadenken hoor. Ja ik denk dat het misschien in principe het moment dat er een afspraak
ingepland is, zoals bijvoorbeeld uhm, tijdens het jaarlijkse plan van aanpak bespreking zeg maar, dat je dan over
je gevoelens zou praten met begeleiding sowieso. Uhm, … tussendoor, … het is lastig om natuurlijk de
begeleiding te onttrekken van de klas, om even je verhaal te doen. Maar mocht dat wenselijk zijn, dan is daar
wel een mogelijkheid voor. In principe is het meeste wat ik vertel, is inderdaad tijdens het halen en brengen. In
principe is dat voor mij voldoende. Meestal als ik (naam kind) ga halen, ben ik veel later weg omdat ik nog lang in
gesprek ben.
I: Ja. Ja.
P7: Dus in zoverre is het dan ook wel afgeklaard en goed zo.
I: Oke. En als ik jou zou kunnen vragen over, goh wat is nou een ideale situatie, hoe zou je graag in de toekomst
willen zien, zou je de begeleiding rond leven verlies stukje dan allemaal op hetzelfde niveau willen houden?
P7: Uhm, dat vind ik wel een moeilijke vraag, omdat (naam kind) in principe natuurlijk tot haar 18e hier op de
groep zit. Dus om te zeggen ideaal, … ik ben zeer tevreden over uhm, hoe het gaat.
I: Mm (hummen), ja.
P7: Wat ik spannend vind, is dat (naam kind) 18 jaar wordt en vervolgens naar een volwassen dagbesteding
moet. En ik moet daar de uhm, de contacten die ik had zeg maar, en de zorg die ik had, dat ik dat nu weer
opnieuw moet gaan opbouwen. Zoals men (naam kind) leert kennen, ja, het is zo fijn dat de begeleiding eigenlijk
al aan een half woord genoeg heeft. Als je (naam kind) leert lezen ook, zodat het allemaal heel logisch wordt als
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je ergens tegenaan loopt en je daar vragen over hebt, of inderdaad even je ei kwijt moet… dat zal ik straks
opnieuw moeten uitvinden.
I: Mm (hummen), ja. Dat kan je natuurlijk ook zien als een stukje levend verlies. Heb je het gevoel dat je daar wel
bij wordt begeleid?
P7: Ja. Daar word ik wel bij geholpen. De overdracht ook straks naar de volwassen dagbesteding, wordt heel
goed geregeld. Dus uhm, daar moet je natuurlijk zelf ook je aandeel in hebben. Maar ik weet zeker dat wanneer
(naam kind) straks daadwerkelijk overgaat, dat het vlekkeloos zal verlopen, daar heb ik vertrouwen in.
I: Oke. Ja.
P7: Dat weer uitrollen van contacten en zorg enzo, dat uhm… ja, dat dat goed komt. Dat verwacht ik wel.
I: Oke. En waar merk je nu precies aan waarom het zo goed gaat?
P7: Uhm, dingen die ik heel fijn vind waar de begeleiding mij mee helpt zijn, … dingen die al uit handen worden
genomen, waar al over nagedacht wordt, met name (naam begeleiding) uhm, de overdracht sowieso, het
fysieke. Dus letterlijk dat de groepsleiding van de dagbesteding in Oosterhout al gaat meekijken hier. En op het
moment dat er een overdracht plaatsvindt, dat ze sowieso vanuit Oosterhout komen kijken op de groep …
I: Mm (hummen).
P7: Ook het feit dat straks (naam begeleiding) mee zal gaan de eerste dag dat (naam kind) op de volwassen
dagbesteding zal zijn… ja, dat is natuurlijk heel uniek en goed bedacht. Want waarschijnlijk is het ook zo, dat als
(naam kind) daar op de groep zit en je neemt dingen waar, dat (naam begeleiding) zal zeggen van, ‘oh maar
doen wij… dat deden wij zo, of dat deden wij zo’. Waardoor het voor de groepsleiding daar heel makkelijk wordt
om dat over te nemen. En het voor hen werkbaarder is, denk ik. En dat proces van de overdracht heeft
begeleiding heel goed opgepakt. Dat vind ik echt wel heel fijn. Dus daarmee ontlast je ons als ouders ook zeg
maar, in die zorg.
I: Ja. Ja. Is dat belangrijk, dat ze jullie ontlasten?
P7: Ik vind wel dat het belangrijk is dat begeleiding meedenkt in het ontlasten ja. Want uhm, zeker met name nu
(naam kind) 18 gaat worden, komt er best veel op je pad. Er gaat veel veranderen in de zorg, uhm, het moment
dat je volwassen bent word je geacht om mee te draaien in uhm, in de reguliere zorg. Dus naar een volwassen
ziekenhuis… ja dat gaat nog wel problemen opleveren denk ik. En op het moment dat je dan op de dagbesteding
daarin wordt ontzorgd, dat zij dat stukje overdracht naar een volwassen dagbesteding al over nemen en zorgen
dat dat heel glad gaat en soepel gaat verlopen. Ja, dan is dat wel een zorg minder. En ik denk dat dat nu ook
gebeurd. Dat is wel goed.
I: Ja. Oke, fijn dat ze daar voor jullie in wat kunnen betekenen. Oke, uhm, heb je ook het idee dat je uhm, de
eigen regie hebt over de zorg van (naam kind)?
P7: Ja. Zeker, zeker. Uhm, zowel op de dagbesteding heb ik het gevoel van de eigen regie als uhm, de artsen om
ons heen. Het is dat uhm, iedereen in de omgeving van (naam kind) een eerder adviserende rol heeft, maar dat
het wel aan ons is wat er gaat gebeuren. En dat gaat eigenlijk heel soepel. Dat is niet, … daar zit geen hiërarchie
in, dat wij bepalen wat er gebeurd. Dat gaat gewoon heel makkelijk. En ook als ze op de dagbesteding dingen
zien die ik thuis zou kunnen toepassen, of tips die worden gegeven. Ja, daar ben ik alleen maar blij mee.
I: Ja.
P7: En dat werkt andersom eigenlijk ook. Zo heb ik ook tips voor begeleiding natuurlijk. Nou dat is prima.
I: Oke, ja heel fijn.
P7: En ik denk omdat het nogmaals komt omdat er zoveel mondeling contact is. Het voelt bijna eigen als ik daar
altijd al rondloop en uhm, en met iedereen contact heb die (naam kind) kent. Ja dat loopt gewoon zo makkelijk.
I: Ja. Misschien ligt dat ook aan de open houding die je zelf hebt.
P7: Ik hoop het. Ja ik denk het wel. Je hebt natuurlijk het beste met je kind voor. Ik ben niet het type ouder die
gaat mopperen en gaat zeuren. Ik probeer altijd positief en productief uhm, constructief moet ik het eigenlijk
noemen, te doen. Ik ga ervanuit, dat mensen die op de groep werken, datzelfde beeld hebben om, om voor
(naam kind) de beste zorg eruit te halen. Nou ik denk dat dat wel gebeurd.
I: Ja, mm (hummen).
P7: En de communicatie loopt gewoon hartstikke goed. Ik denk dat ik het best wel goed voor elkaar heb, als ik
het zo mag zeggen. Gelukkig. En ik kan aan terugzien in de manier hoe (naam kind) reageert. Het is gewoon een
blij kind. Soms ondeugend, maar er wordt voor haar gezorgd. Ze is gewoon happy. En dat geldt ook voor de
buitenschoolse opvang. Precies hetzelfde. Daar doen ze ook dingen met haar die ik thuis niet zou durven. Maar
als je dan ziet hoe ze daarop reageert, dan denk ik, nou, gelukkig dat ze er weer een keer is geweest.
I: Ja, precies. Dat denk ik ook wel. Dat is gewoon heel belangrijk, dat je allemaal rondom (naam kind)
samenwerkt. Dat is ook waar het systeemgericht werken om draait. Dat laat een driehoeksverhouding tussen
ouders, begeleiding en het kind zien en dat daarin die communicatie een van die aspecten is wat zo belangrijk is
he.
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P7: Mm (hummen), ja zeker.
I: Die communicatie moet er goed inzitten. In dit geval staat (naam kind) centraal, de zorg rondom haar is ook
belangrijk. Er moet niet alleen gekeken worden naar (naam kind), maar ook naar de omgeving. Ook naar ouders.
P7: Ja.
I: En uit je verhaal kan ik opmaken dat je je echt wel gehoord voelt.
P7: Ik voel me heel gehoord. Met name ook, wanneer je kijkt naar de ochtendzorg. Er is natuurlijk altijd een
doelstelling die gehaald moet worden, maar voor mij is het doel het ontlasten dat als ik mijzelf aan het
klaarmaken ben voor mijn werk, en uhm, (naam kind) haar eten maak, want ze heeft een ketogeen dieet. Dat
diegene die dan de ochtendzorg op zich heeft genomen, dat die zorgt dat (naam kind) aangekleed beneden zit
en aan de sondevoeding kan. Dus in die zin, ontzorgen ze dat ik, ja wat andere taken kan doen en op tijd weg
kan. Prima.
I: Oke. Ja. Fijn dat je dat zo ook ervaart. Er zijn misschien ook genoeg ouders die dat niet zo ervaren zoals jullie
dat doen.
P7: Ik heb denk ik heel veel geluk.
I: Ja. Uhm, dat de begeleiding daarin ook zo goed is richting jullie als gezin en niet zich alleen richt op (naam
kind) of op andere dingen.
P7: Nee. Nee. Het is echt die samenhang. Begeleiding focust zich op het kind maar zeker ook op ons als ouders.
En dat merk je ook in uhm, in de contacten. Of het nu uhm, via het schriftelijke gedeelte, dat Quli is, of
mondeling, het gaat om ons als gezin. Dat denk ik ook wel. Zeker als je iets heftigs meemaakt. Dat heeft toch een
impact.
I: Ja. Ja. (Stilte) sommige begeleiding heeft aangegeven het moeilijk te vinden daarover bijvoorbeeld in gesprek
te gaan. Het wordt liever even weggeschoven en een beetje als taboe gezien. Het is misschien ook moeilijk voor
hen. Heb jij wel eens ervaring gehad met begeleiding die het moeilijk vind om te reageren wanneer je een
heftige situatie hebt meegemaakt?
P7: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt meer denk ik ook omdat ik daar heel open en eerlijk in ben. Uhm, dat dat
voor mij ook uit de lucht moet zijn, … als er iets gebeurd, maakt niet uit hoe heftig, moet het bespreekbaar zijn.
Anders zorgt dat voor rare situaties, denk ik. Dat is geen probleem. Dat kan gewoon. Ik denk dat je op een
gegeven moment wel een band hebt opgebouwd, dat het niet meer dan normaal is.
I: Ja. Vind je zo’n sterke band belangrijk?
P7: Ja. Ja. Ja. Ja die sterke band is echt belangrijk want het moment dat ik (naam kind) natuurlijk naar de
dagbesteding breng, dat ga je ervanuit dat de zorg die jij graag wilt voor jou kind, dat die wordt overgenomen
door de groep. En mijn dochter met een gerust hart achterlaten, dat kan alleen op het moment dat je goed
contact hebt met de begeleiding. Waardoor ik, op het moment dat zij niet thuis is, mijn eigen dingen kan doen.
I: Mm (hummen). Ja.
P7: En dat is ook weer dat stukje ontzorgen. En uhm, even tijd voor jezelf. Wat ik ook wel echt nodig heb. Want
anders, als ik thuis zou zitten, zou ik voortdurend bezig zijn met uhm, naja, met de nare gevolgen en dingen van
de aandoening die we nu eenmaal hebben… dan ga ik nadenken over de aanvallen die ze heeft gehad, of hoe zit
het met haar eten, en dan ben je, dan ben je zo… vertikt negatief bezig (stilte). Die periode heb ik ook gekend
hoor, toen ik even niet gewerkt had. En uhm, dat is verschrikkelijk. En doordat ik nu dus zelf kan werken, en dat
kan indelen, op het moment dat zij op de dagbesteding zit, heb ik ook gewoon echt ook een eigen leven. En dat
is echt heel erg fijn.
I: Mm (hummen). Ja. Ja.
P7: En die tijd die je voor jezelf hebt, maakt het weer dat je het een soort van beter kan relativeren, … denk ik.
En dus heel belangrijk is voor, voor de, uhm, het gemoed in een gezin.
I: Ja. Wat het dus ook zo belangrijk maakt, dat je die band hebt, en dat je erover kan praten…
P7: Ja.
I: … Dat je het erover kunt hebben, en dat je jezelf daarbij ook welkom voelt.
P7: Ja. En dat is absoluut zo op de groep.
I: Ja. Fijn. En die openheid en die eerlijkheid wat je eerder aangaf, vind je dat elke ouder dat ook moet laten zien
of moet bezitten, om juist zo’n samenwerking tot stand te brengen?
P7: Ik denk dat dat wel zorgt dat uhm, dus ja is het dan, … ik denk dat het open en eerlijk zijn de enige
mogelijkheid is om een fijne samenwerking tussen ouders en begeleiding tot stand te brengen. Omdat alles wat
met jouw kind te maken heeft, ook bespreekbaar is en moet zijn. Want die taboe ja, daar heb je niks aan. Dan,
dan, dan praat je er niet over en dan kun je nooit verwerken waar je mee zit. Dus je zal dat zeker in een soort
open en eerlijke, uhm, communicatie moeten doen. Ik denk zeker dat dat wel heel belangrijk is. Dat geldt
natuurlijk voor een thuissituatie maar zeker ook op een dagbesteding.
I: Mm (hummen), ja.
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P7: Dus ergens zul je ook moeten investeren in een goede band met uhm, met de groep. En met de
groepsleiding. Want anders ga je dat niet, gaat dat niet lukken denk ik.
I: Ja. Dus het maakt ook dat wanneer je een goede band hebt met de begeleiders, dat je kan praten over
gevoelens, …
P7: Zeker!
I: … zoals onder andere het levend verlies.
P7: Zeker. Absoluut. Uhm, vooral omdat mensen op de groep zich kunnen inleven in jou, omdat ze je een beetje
kennen. En op het moment dat je elkaar weinig ziet, is het heel moeilijk om je in iemand anders te verplaatsen.
Want dat is denk ik wat er dan gebeurd. Waardoor je ook uhm, die ja, arm onder de schouder kan zijn en die
hulp om iets te verwerken en je ook gehoord te laten voelen. Dat kan alleen op het moment dat je een band
hebt opgebouwd. Als het een hele, ja ik zou bijna zeggen ‘zakelijke’ band is, dan zou je je gevoelens denk ik ook
niet gauw toelaten ofzo.
I: Mm (hummen). Ja. Ja.
P7: Dus nogmaals, daar heb ik gewoon heel veel mazzel in. Dat het bij ons mogelijk is omdat alles rondom (naam
kind) goed geregeld is daardoor.
I: Ja. Dat inlevingsvermogen van begeleiding, vind je dat hierdoor heel belangrijk? Die herkenning en erkenning
die zij kunnen geven rondom wat je zou kunnen voelen omdat zij er ook allemaal mee bezig zijn?
P7: Ik denk dat het geven van herkenning en erkenning de enige manier is, om met levend verlies goed om te
gaan. Omdat je je verplaatst in iemand, om als het ware het gevoel van verdriet en onmacht, kan, kan plaatsen
en daarom ook iets ook kan zeggen of kan doen, wat je op dat moment nodig hebt. Dan sta je niet te ver van de
situatie af, maar het is net alsof het je zelf raakt. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is, ja.
I: Oke, duidelijk!
P7: Maar ik denk wel, dat het ook van ouders vergt dat ze ook moeite moeten doen om daar tijd en energie in te
investeren om een band op te bouwen. En wat ik veel om me heen heb gezien, is dat ouders, nou ja veel moet ik
niet zeggen, wel wat enkel gevallen heb gezien, die dus erg aan het uhm, blaffen zijn en aanwijzen wat er niet
goed gaat. Terwijl je ook zeker mag benoemen wat er wel goed gaat, en wat fijn is om te zien.
I: Ja, ja.
P7: En, een band opbouwen, is daar zeker onderdeel van. Denk ik.
I: (Stilte) oke. Duidelijk. (Stilte) ik denk dat ik voor mijn gevoel wel heel veel uit ons gesprek kunnen halen. Uhm,
de puntjes die ik wilde bespreken heb ik fijn met je kunnen bespreken. Ik weet niet of jij zelf nog dingen hebt die
je wilt inbrengen of die je nog wilt bespreken?
P7: Mm (hummen). Nee. Nee.
I: Oke! Uhm, mag ik je dan tot slot vragen hoe je het interview hebt ervaren?
P7: Als prima! Je kan goed vragen stellen en uhm, je houdt me ook steeds netjes bij de les, dus keurig gedaan!
I: Oke, fijn om te horen! Ik wil je nogmaals bedanken dat je de tijd voor me hebt vrijgemaakt. Dankjewel!
P7: Graag gedaan en succes met je opdracht!

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

66

Transcript van het interview met ouder(s), Mw. A. (Participant nr.8)
Interview Mw. A. (Moeder van zoon met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 8 (P8)
Opnamedatum van het interview: woensdag 17 april 2019
I: Oke! Ik wil je allereerst heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om even met mij te zitten voor mijn
afstudeeronderzoek. Dankjewel daarvoor. Uhm, ik zou graag allereerst willen vragen aan je om jezelf voor te
stellen, eigenlijk om een beeld te scheppen van wie ik tegenover me heb zitten.
P8: Ja. Oke! Nou dan ben ik dus ‘ik’ (lacht). Ik ben nu 39 jaar, en uhm, ons kind zit hier nu een jaar of 3. Uhm, die
is geboren met een verstandelijke beperking. Wij hebben zelf nog een andere dochter, die is al 7. En uhm, wij
wonen in Breda. Mijn man en ik staan allebei voor de klas. We zijn docenten op de middelbare school. En ja, we
zijn een gezinnetje met z’n viertjes, (lacht). Ik weet niet wat je nog meer wilt weten?
I: Zo is het duidelijk hoor! Helemaal goed. Dankjewel. Uhm, ja nou uhm, zoals je weet doe ik mijn onderzoek over
begeleiding van ouders rondom het levend verlies. Uhm, en ik zou nu graag willen beginnen met mijn vragen. Als
eerste zou ik graag willen vragen, hoe zie jij samenwerking tussen ouders en begeleiders van de groep? Hoe
ervaar jij die?
P8: Van de groep waar (naam kind) nu zit?
I: Ja. Ja.
P8: Uhm, de samenwerking tussen ons als ouders en begeleiding zie ik heel positief. Ja wij hebben ook al, ik
geloof dat het 1 of 2x per jaar is, dan heb je een tevredenheidsonderzoekje. Dat gaat dan over onze zoon, alleen
dan kom je ook al wel een beetje op vragen van hoe tevreden zijn ouders.
I: Ja.
P8: En uhm, nu mag je zelfs punten geven, dus, uhm ja wij zijn al heel tevreden, die jaren dat hij hier zit. Uhm,
het zijn hele positieve begeleiders. Die kijken heel goed naar onze zoon, en denken mee, uhm, ja voor ons is het
natuurlijk ook een hele nieuwe wereld. Dus wat dat betreft uhm, willen we graag alle, nou ja, advies of ideeën, …
rondom onze zoon horen. En dat gebeurt ook. Dus dat is heel fijn. Er is een goede vertrouwensband, ook heel
informeel.
I: Ja.
P8: Dus dat werkt heel prettig.
I: Oke. Dus een informele vertrouwensband, zoals je dat zo benoemd, ervaar jij dat ook dat je dat hebt nu?
P8: Ja hoor, ja. Ja ook omdat wij onze zoon natuurlijk bijna elke dag zelf halen of brengen. Je ziet elkaar gewoon
veel. En uhm, dan zijn de lijntjes gewoon heel kort. Dan wordt het vanzelf informeel. Wij vinden dat ook gewoon
heel fijn. Dus uhm, ja wij vinden dat ook gewoon heel fijn. Dus dat doen we dan ook. We trekken dat helemaal
naar onszelf toe.
I: Mm (hummen), ja.
P8: En uhm, als dan de begeleiders ook een beetje die karakters hebben, dan matcht dat wel lekker ja. Daar is
ook wel sprake van.
I: Ja. Oke. En is zo’n vertrouwensband ook uhm, zou je zeggen dat dat ook echt nodig is?
P8: Uhm, ja. Nou ja goed, ik bedoel als het niet zo is, dan is het niet zo. Dan kan iemand misschien prima voor
onze zoon zorgen, alleen uhm, het is wel als er dingetjes zijn, is het wel fijn als je wat makkelijker je hart kan
luchten. Als dat niet kan, ja dan ja, ik bedoel, dan is het voor ons geen directe reden om ergens anders te gaan
kijken.
I: Mm (hummen).
P8: Dit maakt het wel uhm, wat fijner. Ja.
I: Oke. En wat zou er dan bijvoorbeeld verschillende aspecten kunnen zijn die jij heel erg belangrijk vindt in die
communicatie?
P8: Uhm, wat ik belangrijk vind om te weten is uhm, nou gewoon vertellen over hoe de dag is geweest, en, en,
hoe zij dat dan ervaren, en, en ook de leuke dingen die onze zoon doet, maar ook zeker de dingen die als lastig
worden ervaren, dat je daar dan eerlijk over bent.
I: Mm (hummen).
P8: En uhm, en dat we dan mee kunnen denken. En dat er actie kan worden ondernomen op dingen, want je
hebt niet overal invloed op, en dat maakt het soms ook lastig. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. Uhm, maar door
bepaalde dingen wel te noemen, uhm, dan denk je niet als ouder zijnde van ‘oh dat ervaar ik in mijn eentje’. Dus
dat is echt fijn. Dan deel je dat dus zonder dat er dus een oplossing voor is ofzo. Maar ook als er wel, … soms zijn
er dingen die lopen die, die we zelf, … waarvan wij niet weten wat je daarmee zou moeten en dan is advies ook
heel erg prettig.
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I: Ja, ja.
P8: Dus uhm, ja, die beide dingen zijn wel erg fijn.
I: Dus ook de openheid vanuit de begeleiding richting jullie he, hoor ik je zeggen, …
P8: Ja. Ja.
I: En dan gecombineerd met de gevoelens die zij mogelijk ervaren?
P8: Ja. Want dat is niet alleen maar zo, … ik zou het niet fijn vinden als begeleiding mooi weer zou spelen of, of
van ‘alles is goed’, terwijl er ondertussen van alles, dingen dwars zitten. Uhm, dat lijkt me ook sowieso voor hun
zelf niet eens zo fijn. Uhm, …
I: Ja.
P8: Maar ook is het voor ouders herkenbaar soms he, het gedrag wat onze zoon soms laat zien, leuk, of soms
ook lastig, … Dan denk ik van, oh ja dat is thuis bijvoorbeeld ook. Dat is gewoon prettig. Of soms zijn er ook
verschillen juist, dat wij denken van oh, dat doet die hier veel beter. En dan kunnen wij als ouders daar weer van
leren. Dus die eerlijkheid, ja, dan, dan, dan, … dat is zeker wel een voorwaarde ja. Voor vooruitgang ofzo.
I: Ja. Ja. Ik hoor je het ook inderdaad zeggen he, die eerlijkheid, die herkenning vanuit begeleiding. Ja. Ervaren
jullie als ouders ook vaak dat de gevoelens die dan bij de begeleiding spelen, dat ze dat ook durven te uiten naar
jullie?
P8: Ja hoor. Ja, ja, ja. Ja soms is het praktisch ook gewoon een beetje druk. Kijk wij zien elkaar natuurlijk
‘sochtends, bij het wegbrengen en ‘smiddags bij het ophalen. En er zijn dan natuurlijk ook andere kindjes. En die
hebben ook aandacht nodig. Dus wat dat betreft gaan wij er niet vanuit dat wij fftjes een half uurtje kunnen
zitten om ja, de dag door te nemen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar als er dingen zijn, dan kan je daar of, ja,
… ik heb ook al ervaren dat, dat ze het dan geen probleem vinden om wat langer te blijven hangen. Of anders
maak je een afspraak ofzo, weet je wel. Dan kan dat ook nog wel. Dus uhm, nee dat, dat gebeurt goed.
I: Mm (hummen). Oke, ja. En hebben jullie weleens zo’n afspraak gemaakt, dat je ergens over wilde praten?
P8: Ja, nou toevallig deze week, staat er eentje. Misschien voor vrijdag, moesten we even kijken of dat uitkomt.
Uhm, voor gedrag van (naam kind). Hij is soms een beetje wild. Hij zwaait dan met zijn armen, beetje meppen.
Niet echt agressief maar meer, beetje enthousiast zeg maar.
I: Mm (hummen). Ja.
P8: en dan is het wel fijn om te kijken, hoe doet die dat thuis, hoe doet die dat hier, uhm, en hoe gaan we
daarmee om? Want het is best lastig om dan, ja, te kunnen inschatten in hoeverre, ja, hoe disciplinair je dan
moet zijn ofzo (lacht), en vanuit hier, hier kan je natuurlijk ook een gedragsdeskundige laten meekijken. En dan
kan je dat overleggen. Maar dat zijn dan onderwerpen, dat doe je niet even in 5 minuten bij het ophalen.
I: Nee. Precies.
P8: Dus dan maken we daar een andere afspraak voor.
I: Ja. En gaat dat gewoon makkelijk?
P8: Ja hoor. We moeten eerder gewoon praktisch even kijken naar de roosters, van het werk enzo (lacht). Maar
uhm, ik bedoel, ja het is belangrijk, dus dan probeer je het wel zo snel mogelijk te plannen. Ja hoor, en dat gaat
goed.
I: Ja. Oke. En uhm, de communicatie tussen jullie als ouders en begeleiding, uhm, is die ook vroeger wel eens
anders geweest?
P8: Uhm, nou, vanaf het begin al wel, onze zoon zit hier nu 3 jaar, bijna 3 jaar. Uhm, in het begin was het meteen
wel een warm bad zeg maar. Heel welkom, en uhm, die eerlijkheid in alles, ja, in het begin heb je misschien nog
net wat meer contact met begeleiding uhm, dat zie ik nu ook met de nieuwe kindjes op de groep.
I: Mm (hummen), ja.
P8: Dat ouders die ja, hun ouders ook nog wat meer dingetjes delen uhm, waarvan ik nu denk van, goh, dat is nu
niet meer belangrijk voor ons. Uhm, maar ik weet nog dat wij dat in het begin ook wel wat meer deden. Dus er
zat ook altijd wat meer tijd in de ja, overdracht. Uhm, …
I: Ja. Dus net wat meer aandacht?
P8: Ja. En daar groei je nu zelf ook wat in. Daar heb je zelf nu ook niet altijd evenveel behoefte meer aan. Nou ja
behoefte aan, het is altijd leuk om te kletsen, maar inhoudelijk, hoeft het niet meer per se. Dat je denkt ik heb
even die of die nodig om even iets af te geven. Dus in dat opzicht is dat veranderd. Maar dat komt omdat je er
zelf in mee groeit. Niet omdat uhm, begeleiding zich anders gedraagt of zoiets.
I: Oke. Oke. Ik hoor je ook zeggen dat het ‘warm bad’, dat je dat hebt gevoeld, en het welkom voelen, …
P8: Ja. Ja.
I: … vind je dat heel belangrijk, dat dat ook zo gebeurd?
P8: Ja, ja. Kijk onze zoon die heeft de eerste 2 jaar altijd op een normaal kinderdagverblijf gezeten. Toen werd hij
2, en ja het ging gewoon echt niet meer zo goed. Hij matchte niet meer zo goed met de kindjes daar, … en hij
heeft zelf ook gewoon andere begeleiding nodig. Nou ja toen kwamen wij hier, ik was hier nog nooit geweest, …
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en sowieso alle andere kinderen die je hier zo over de gang ziet lopen, … ja dat is echt heel erg wennen. En dan
staat of valt het echt wel met een eerste indruk. En in de eerste periode, dan ben je als gezin gewoon zo
kwetsbaar. Wij zijn eigenlijk ook niet verder gaan kijken naar andere kinderdagcentra, omdat wij hier meteen
een goed gevoel hadden. Nou dat zegt ook wel wat, denk ik.
I: Ja. Ja.
P8: Dus uhm, ja. En het feit dat mensen snappen, een beetje, van ja goed, dat het allemaal een beetje eng is en
nieuw is, dat was meteen wel, ja dat was wel heel goed. Dat was wel heel fijn.
I: Ja. Nee dat snap ik wel inderdaad. En dat gevoel, dat andere mensen je snappen, heb je dat daarvoor dan
bijvoorbeeld niet ervaren?
P8: Nou ja kijk, het is … (stilte). Nee niet zo, mensen om je heen zijn sowieso lief en aardig. Maar dat betekent
niet dat, … kijk je kan je proberen in te leven. Maar als je zelf ervaring hebt met dingen, dan schept dat toch
meer een band.
I: Mm (hummen), ja.
P8: Kijk en de begeleiding, uhm, die heeft waarschijnlijk, dat weet ik niet, zelf geen kinderen met een beperking.
In die zin ben jij niet ook een ouder met een kind met een beperking, maar, omdat je in je werk zoveel met deze
kinderen omgaat, ja, als iemand het begrijpt dan zijn het de begeleiders wel. En ouders die je tegenkomt, die ken
je nog niet en af ent oe maak je daar een praatje mee, ja ik heb daar niet zo’n behoefte aan om dan alles met
andere ouders te bespreken, maar uhm, het is toch wel fijn als je hier binnenkomt en onze zoon is een beetje
aan het gillen, of gekke geluidjes aan het maken, of een beetje moeilijk aan het lopen, …
I: Mm (hummen)
P8: Ja, dan hoeven we niemand uit te leggen wat er aan de hand is. En dat is gewoon fijn.
I: Nee precies.
P8: Kijk en op het schoolplein bij onze dochter, hoeft dat ook niet, want die kennen inmiddels onze zoon. Dus dat
is ook prima. Maar goed, je merkt het wel eens als je bijvoorbeeld naar een speeltuintje gaat, of buiten of wat
dan ook. Ja dan is het soms nog wel, … niet dat je vreemde blikken krijgt, want dat valt bij onze zoon wel mee, …
maar toch voel je jezelf wel anders, ofzo. Anders dan een normaal gezin. En uhm, ja, dat is wel fijn als dat dan,
hier hoef je het niet eens uit te leggen. Hier heb je aan een half woord genoeg.
I: Ja. Nee dat snap ik wel ja. En uhm, met dan dat soort gevoelens rondom het levend verlies he, kun je daarmee
naar de begeleiding toe?
P8: Ja, ja dat kan. Ja, nogmaals, uhm, omdat begeleiding ook zoveel met (naam kind) bezig zijn, is het zo dat
uhm, uhm, zij kennen mijn zoon natuurlijk als de beste. Dus wat dat betreft praat het wat makkelijker. Aan de
andere kant, (stilte), ja. Weet je, die gevoelens die komen en die gaan. En op het moment dat ik hem
bijvoorbeeld net heb weggebracht, en er bijvoorbeeld heel even tijd is of ‘smiddags tijd is, betekent niet dat ik
op dat moment net maar de behoefte heb om even m’n verhaal te doen. Dat kan natuurlijk ook een keer om 11
uur ‘savonds zijn. Ja dan matcht dat niet, weet je wel. Dus je zit altijd met je eigen gevoel wat een beetje op en
neer gaat. En als ik precies op dat moment even met iemand wil praten, dan ben ik niet hier of zo, snap je
(lacht).
I: Nee, precies, ik snap het.
P8: Dus dat matcht dan niet helemaal. Dus als ik het zou willen, dan zou de begeleiding hier echt wel voor een
gesprek open staan. Alleen, ja, … het voelt een beetje geforceerd om dan ook een afspraak te gaan maken. Zo
van, op dat moment gaan we even over gevoelens praten …
I: Ja, zo formeel?
P8: … Ja, ja. Kijk he, nu met jou, dat is een interview, dat hebben wij gepland en dat is goed, maar als ik echt
inhoudelijk op het onderwerp in wil gaan, dat kan ook hoor en dat kan ik nu ook doen, maar dan ben ik daar een
beetje bijna zakelijk over aan het praten. En dat is niet omdat ik nu denk, ik wil nu heel graag mijn hart luchten.
En die momenten heb ik wel! Alleen nu ja, nu zijn we hier (lacht). Die momenten die komen en die gaan. Dus dat
maakt het soms dan uhm, ja, … (stilte) dan bel je even een vriendin, of iemand die in de buurt is ofzo. Ja.
I: Ja, snap ik. Want dat formele gevoel wat je er dan bij kan krijgen inderdaad, als je een afspraak moet maken…
P8: Ja nou goed kijk, als je nou, uhm, dagelijks, … en dat is gelukkig niet zo, maar als je dagelijks uhm, heel erg
daar mee in je maag zit, dan maak het niet uit om een afspraak te maken. Want dan wil je het misschien altijd
wel delen. Ik denk dat het bij ons, ja ik kan niet voor mijn man spreken, maar wat ik merk, is dat het bij ons komt
en gaat, maar het gevoel dat het ons dwars zit en we erover willen praten is minder aanwezig, dan, nou laten we
zeggen, 2 of 3 jaar geleden.
I: Mm (hummen), ja, ja.
P8: Dus wat dat betreft is die behoefte er nu ook wel minder om, … om over levend verlies of gevoelens te
praten. Maar af en toe lees je wel eens een artikeltje, je hebt zelf je eigen gedachtes, of onze zoon die doet iets,
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of die doet iets niet, … of wat dan ook, of een leeftijdsgenootje (stilte). Dan moet je altijd wel even slikken, maar
dat is dan, nou ja, een half uurtje ofzo, en dan is het weer weg. Snap je? Dus dat dan ook weer niet …
I: Ja, dat je dan niet meteen op zich behoefte hebt om erover te praten.
P8: Nee! Want dan is het alweer, … ja of je huilt een keer goed (lacht). En dan is het, dan ben je weer opgelucht,
en dan kan je weer verder. Dan heb je nog niet eens de telefoon gepakt of dan is het alweer eventjes opgelost.
Dus ja, dan blijft dat liggen. Maar het is niet, … ik had met en paar collega’s op ons werk, die hebben ook een
kindje met een beperking, die uhm, die uhm die vind je dan, die zoek je dan toch ook wel op.
I: Mm (hummen).
P8: En, met een collega heb ik dan gesprekken gehad, en ik zei van, wordt dat nou minder? Wordt het nou, … de,
de pijn en andere gevoelens zeg maar, wordt dat minder? En toen zei hij, want ik hoop gewoon op een gegeven
moment dat je er zo aan went, dan het dan op een gegeven moment bijna over is ofzo, … hij zei, het kan best
zijn, … het gaat nooit helemaal weg hoor. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ook nog natuurlijk (lacht). In het begin
was ik heel erg bezig met dingen oplossen.
I: Ja, ja.
P8: Weet je wel, of wachten dat het over gaat, of dat het went ofzo. En dat, … dat gebeurt niet. Het komt af en
toe, en dan laait het weer op, dat verdrietig gevoel, en dat gaat het weer weg, … (stilte). Dus dat is dan wel een
soort van acceptatie ofzo, dat dat gevoel blijft. En eerst wilde ik de hele situatie rondom onze zoon accepteren.
En daar, … dat lukt gewoon nooit volledig. Een deel van mij zit nog steeds van mij, van zit er nog ergens niet een
oplossing ofzo?
I: Ja precies, of en wondermiddel ofzo.
P8: Ja! Nee. En na 5 jaar is dat wel minder dan het eerste jaar (lacht)! Dus dat, daarin zie je wel, verschil. Alleen
die drang om het dus nog steeds op te lossen … het is fijn als je dat een beetje leert los te laten, want, … je kan
het namelijk niet oplossen, snap je? Ja dat klink misschien nu een beetje onaardig, … dus wat dat betreft, … ja,
laait het af en toe nog wel eens op. En dan denk je, oh ja, het is nog niet helemaal goed.
I: Nee precies. Maar die gevoelens mogen er ook zijn natuurlijk he.
P8: Ja nou ja dat scheelt al, als ze dat doordringen.
I: Ja precies! Ja dat lijkt me wel lastig om dat ook te laten doordringen.
P8: Je verzet je in het begin heel erg tegen alle soorten gevoelens.
I: Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen (stilte). En wat je ook al zei, het is in het begin heel erg iets waar je mee
bezig was, en nu eigenlijk wat minder, denk je wel dat het wel strakjes terug gaat komen?
P8: Ja ik weet het niet zo goed. Aan de ene kant denk ik dat dit leven gewoon een soort gewenningsproces is, ik
bedoel je bent er steeds wat meer mee bezig dan in het begin. En aan de andere kant, onze zoon wordt ouder
dus wordt het ook steeds duidelijker, hoe hij verschilt van zijn leeftijdsgenootjes. En misschien ook, merken jullie
ook wel misschien, … aan de ene kant wordt de zorg juist minder zwaar, omdat onze zoon ook wel weer meer
dingen kan dan in het begin, andere kant wordt het ook wel weer zwaarder, want hij wilt steeds meer dingen, en
hij kan niet alles. Dus dat gaat een beetje tegen elkaar in. Uhm dus ja, … netto, (lacht) als je die dingen tegen
elkaar wegstreept, ja zal dit wel zo blijven. Uhm, dus dat het zwaar blijft. En dat is wel moeilijk. En we merkten
het nu ook met bijvoorbeeld als hij naar een logeeropvang gaat.
I: Mm (hummen), ja.
P8: Aan de ene kant denk je dat, van ah als hij daar dan naartoe gaat, biedt dat in de weekenden voor ons weer
allemaal mogelijkheden, dingen die we kunnen doen die we anders niet kunnen doen.
I: Ja.
P8: Dus dan denk je nou, dan ga je een beetje plannen maken enzo, … en dan aan de andere kant, op het
moment dat je hem wegbrengt, en dan is hij daar, en dan denk ik van het is helemaal niet compleet thuis! Het is
helemaal niet leuk! En dan dacht je van tevoren, van ja, maar ik had hier ook wel een beetje even naar
uitgekeken, weet je wel, …
I: Ja, ja.
P8: Want dan kunnen we allemaal andere dingen doen, en nu is het zover, en dan denk ik van, ja, … nou, … pff. Ik
vind het helemaal niet zo fantastisch ofzo hoor, als (naam kind) dan op de logeeropvang is ofzo. Nee. Dus dan is
het, dan is het gewoon nooit goed. Dat vind ik nog wel moeilijk. Dat er geen enkele situatie is, waarbij het
helemaal, … goed is.
I: Ja. Dat je daar nog niet helemaal een middenweg in kan vinden?
P8: Ja, maar dat lukt nog niet zo goed. Ja, de middenweg is nu, dat hij af en toe gaat logeren en af en toe thuis is.
Dus dat je het afwisselt. Maar beide situaties, op dat moment, he, het gras is altijd groener natuurlijk, dan denk
je van, ja ik haal hem wel weer terug.
I: Ja.
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P8: En dan is hij een heel weekend thuis geweest, afgelopen weekend ook, dan was het zo druk, en oh dan ben
ik moe, dan denk ik volgende week ga je weer een nachtje logeren (lacht). Dus het is nooit goed!
I: (Lacht) haha nee.
P8: Maar goed. Over de grote lijn vind je op die manier wel een balans. Rationeel gezien is dat wel het beste, ja.
Voor (naam kind) in ieder geval denk ik wel (lacht).
I: Mm (hummen). En hoor je dan zeggen he, dat je het af en toe best wel lastig vindt om ja, om dat te levelen
met elkaar.
P8: Ja. Ja klopt.
I: Uhm, kan jij daar ook mee naar de begeleiding? Met dat soort problemen?
P8: Uhm, jawel hoor. Ja kijk, hoe ik het nu tegen jou vertel, dat kan ik ook gewoon, … ik heb dat dan al zo een
beetje voor zitten analyseren voor mezelf, van wat voel ik nou en waarom is dat, … en met mijn man, die heeft
dat een beetje gelijkwaardig. Die heeft dat ook. Die zie ik dan ook met tranen in zijn ogen, dat ik denk, wat is er
nou, ‘ja ik heb hem weggebracht en dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk’, … dus dan heb je het daar meteen
over, uhm, en dat neemt al zoveel uit de lucht, dat als je daarna het nog bij de begeleiding hier, … dan is het
meer, gewoon ter info. Maar niet om je hart te luchten. Omdat wij ook gelukkig in een situatie zijn dat we dat
met zijn tweetjes thuis kunnen doen omdat wij elkaar gelukkig veel zien. Maar ik kan me voorstellen, als dat niet
zo was, om dat dan bijvoorbeeld wel, in eerste instantie tegen iemand, en dan bijvoorbeeld hier omdat ze de
kids hier goed kennen, uhm, te doen. En ik weet zeker dat zij er dan hier ook echt wel de tijd voor nemen.
I: Oke. Dat is in ieder geval wel een fijn gegeven of gevoel dat je dat in ieder geval in je achterhoofd hebt, van
goh mocht je het niet in je eigen wereldje kwijt kunnen, dat je dan naar hier, naar de begeleiding toe kan.
P8: Ja. Ja. Ja zeker, dat weet ik zeker. Ja. Ik heb nog nooit iemand hier getroffen waarbij ik dacht, nou hier kan je
niet bij terecht ofzo. Dat kan bij iedereen wel. Zowel van mensen buiten de groep, als hier.
I: Ja. Oke. En mocht je nu in zo’n soort situatie terechtkomen dat je nergens anders terecht kan met je gevoel, en
je zou graag met begeleiding erover willen praten, hoe zou jij dan uhm, graag zien hoe begeleiding zichzelf
tegenover jou opstelt?
P8: Bedoel je van de begeleiding op de groep ook? Of iemand daarbuiten.
I: Op de groep. Wat voor houding zij moeten aannemen om jou te laten vertellen.
P8: Uhm, ja. Gewoon zoals ze zelf ook al zijn. Ze hoeven zich niet echt ander op te stellen. We kennen ze
inmiddels al zo, al 3 jaar zo intensief. We hebben elkaar al 3 jaar elke dag gezien. Met uitzondering van de
weekenden natuurlijk, maar, … ja, ze hoeven zich dan niet op een bepaalde manier op te gaan stellen, ja snap je
omdat ik mensen al zo, ken nu. Uhm, begeleiding moeten eerlijk zijn. Luisteren. Vragen stellen misschien,
doorvragen. En ik begrijp dat zij dan op een gegeven moment meteen dan een telefoontje kunnen plegen en dan
dingen kunnen gaan fixen ofzo. Dat snap ik ook wel. Het is vaak ook gewoon, hart luchten en vertellen dan, … en
dan luisteren, ja goed, … niet oordelen, maar dat doen ze toch al niet. Het zou raar zijn als at zou gebeuren
natuurlijk (lacht). Dus dat neem ik al een beetje als vanzelfsprekend. En al die vaardigheden die ik hier noem, dan
zijn zulke sociale vaardigheden, dat wanneer je hier werkt, die heb je dan toch al.
I: Mm (hummen).
P8: Dat zou wel raar zijn, als je die vaardigheden niet zou hebben en je zou hier werken. Volgens mij gaat het dan
al een bijna soort van, automatisch.
I: Nee precies, dat klopt ook wel ja. Oke. En uhm, rondom echt dat stukje begeleiding rondom het levend verlies,
hebben jullie daar ervaring mee, dat daar echt iemand voor naar jullie toe is gekomen?
P8: Nee! Ik kan me niet herinneren dat we het ooit over het levend verlies hebben gehad. Maar misschien ook
wel, vanuit hier in ieder geval niet, … denk ik hoor, of het is in het begin wel aangeboden dat ik het niet meer
weet, want in het begin is het allemaal zo nieuw.
I: Ja.
P8: Dus dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik kan me ook voorstellen dat de begeleiding op een gegeven
moment doorheeft van, oke met wat voor soort ouders heb ik te maken, en dan hoe gaat het, dat zij op een
gegeven moment ook wel inzien, van goh moeten we daar nog extra, misschien, begeleiding aan bieden, of, of
hoeft dat niet. Ja mijn man is altijd heel duidelijk en eerlijk in dat die geen behoefte heeft om met iemand te
praten (lacht), in professionele zin.
I: (Lacht) ja.
P8: Die vindt het overigens wel heel fijn hoor. Dat de band tussen ons als ouders en begeleiding zo informeel is.
En die kan ook echt lachen met de begeleiding. En grapjes maken over onze zoon. En dat is zijn manier. Die is
geen type voor nu serieus aan tafel en dan een serieus gesprek op commando.
I: Nee, nee.
P8: Dat lukt hem sowieso niet en dat wilt die ook niet. Ook niet met andere ouders, dat vindt hij gewoon niet
prettig. Hij is heel veel meer van, een heel klein, intiem groepje en dat is het.
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I: Ja, ja.
P8: Uhm, ik vind het soms wel fijn om met begeleiding te praten. Net zoals nu met jou, jou ken ik natuurlijk ook
niet zo goed, om daarover te praten. Maar dan ben ik meer aan het vertellen wat ik zelf al een beetje had
bedacht. Maar dan is het toch fijn om dat te delen. Uhm, het is hier eigenlijk, ja van wat ik me kan herinneren,
niet echt aangeboden om het over het levend verlies te hebben. Ik weet nog wel, toen onze zoon net geboren
was, in het uhm, in het Sofia in Rotterdam, toen binnen een week kreeg hij zijn diagnose, …
I: Mm (hummen).
P8: Toen kwam er wel, … we hebben toen zoveel artsen en verpleegkundigen en specialisten gezien, dat we op
een gegeven moment in een roes, …
I: Ja.
P8: En daar kan ik me nog wel herinneren dat er toen ook een andere mevrouw kwam, en die zei, als jullie
begeleiding willen, dan kan dat. En toen dacht ik, uhm ja, pff, het is zoveel nu, begeleiding? Ik heb nog niet eens
doorgedrongen wat er allemaal gebeurd is. Dus dat vond ik, aan de ene kant was dat gewoon waarschijnlijk zo’n
vinkje die ze dan moeten afstrepen, van oke, we moeten begeleiding hebben aangeboden aan ouders, en da’s
prima, … We hadden op het moment, in het begin, helemaal geen behoefte aan begeleiding, we wisten amper
wat ons overkwam destijds. Die timing was gewoon niet zo, ja, handig. Aan de ander kant denk je dan ja, als je
daar heel lang mee wacht is het misschien ook weer niet goed. Sommige ouders hebben wel meteen behoefte
aan vertellen.
I: Ja, ja.
P8: Maar wij, het drong niet eens tot ons door wat er allemaal gebeurde. Dus dat kan ik me wel nog herinneren.
Dat dat toen daar wel werd aangeboden en dat wij dat toen hebben afgewezen, van ja goed dat hoeft niet. Uhm,
ja en daarom denk ik dat dat daarom hier dan niet is aangeboden. Anders kon ik me dat nog wel herinneren.
Maar dat is dus prima. Want wij hadden dat anders zelf ook wel gevraagd, denk ik.
I: Ja. Oke. Ja. En zou je daar dan op dit moment nu in het heden wel behoefte aan hebben?
P8: Ja nou, af en toe zou ik wel behoefte hebben aan begeleiding, he. Soms. Maar ja, dat is ook zo lastig om dat
dan op commando te zeggen van oke nu heb ik een artikel gelezen waar ik over wil praten. Nu kan ik niet, ik
moet volgende week werken, … ja dan is het al klaar, weg. En dat is logisch. Iedereen heeft zo zijn rooster. Dus
dat maakt ook niet uit. Uhm, als ik bij mezelf zou merken dat ik er hele grote dagdelen mee bezig was, elke dag,
ja dan heeft het misschien wel nut.
I: Ja, precies.
P8: Dus af en toe denk ik er nog wel een aan hoor, als ik weer zo’n momentje heb. Ik had het van de week ook
hoor, zo’n moment. Ik weet niet waar het dit keer vandaan kwam, of wat het dan triggert. Maar goed dat maakt
niet uit. Dan begin je alleen wel te denken van ja, is het dan toch niet verstandig, om dan, … uhm, af en toe, met
iemand hierover te praten, dan twijfel ik wel soms. En dan moet je gewoon even goed huilen, en dan ben je
opgelucht, en dan denk je van nou ja, nee laat maar. Dus dan, dan voelt het van, dan is er weer iets wat ik moet
plannen. Ik moet al zo vaak afspraken plannen met specialisten, of weet ik veel, of schoenen, of, of artsen. Ik
weet niet, dan voelt het gewoon als extra belasting. En dan denk ik oke als dit het is, dan is de nood misschien
niet zo hoog bij mij, om dus te praten. Dus uhm, nee. Ik parkeer hem nog even zeg maar. Maar goed, ik weet, ik
weet dat het altijd zou kunnen. Ik weet als ik het hier ook maar bij iemand hier aankaart, dat de mogelijkheid er
is dat iemand mij of persoonlijk wil helpen, of kan doorverwijzen. Dus dat bewaar ik nog. Die houd ik achter de
hand zeg maar.
I: Ja. Ja. Oke. Ik snap dat het zo kan zijn, inderdaad. En uhm, dat gevoel wat je dan hebt van goh, het zou kunnen
als ik niet zoveel hoef te plannen, …
P8: Ja, ja.
I: Of dat het niet zo informeel hoeft, wat zou het dan maken dat je wel op begeleiding afstapt?
P8: Uhm, ja. Je hebt zelf ook, dat is heel, heel. Ja, is misschien een heel koud antwoord, maar je hebt zelf ook
maar heel beperkt hoeveelheid tijd, voor jezelf. En die tijd voor jezelf is heel kostbaar geworden.
I: Mm (hummen), ja.
P8: En in die tijd, ja dan bedoel ik tijd voor mezelf, in wanneer de kinderen op bed liggen of dus op school zijn,
(lacht) en dan heb ik, nou ja, je hebt je eigen werk nog, je moet lessen voorbereiden, je moet toetsen nakijken, je
moet, uhm, huishouden doen, boodschappen weet ik veel wat. En dan is het op een gegeven moment alweer
op. Ik ben ook lid geworden van een sportschool en ik ben ook al 3 weken niet meer geweest. Dat zijn allemaal
van die dingetjes, en dan denk je ja, je moet eerst maar dat soort dingen doen, en als er dan wat tijd overblijft,
en die is er dan natuurlijk weer nooit, …het geeft mij ook wel aan dat begeleiding rondom levend verlies op dit
moment geen prioriteit heeft voor ons. Als het echt prioriteit heeft, maak je daar tijd voor.
I: Ja, oke.
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P8: Maar het is wel zo, dat ik merk dat ik nogmaals, die tijd voor jezelf, is beperkt nu. Als ik onze zoon heb
opgehaald, normaal gesproken denk ik, dan zie ik dan aan onze dochter, die is rond 3 uur half 4 thuis, totdat we
gaan eten ofzo, die kan zichzelf vermaken en haar eigen ding doen. Ja dat gaat met onze zoon niet. Dus die
middag uurtjes, die gaan uhm, die worden aan hem besteed ook. En dat is prima, maar daardoor heb je wel, … is
de dag gewoon korter (lacht).
I: Ja, ja. Nee begrijpelijk!
P8: Uhm, ja. Dus, ja, wat je mij vraagt, wat mij ertoe zou zetten om at wel in gang te zetten, … als je nog meer
tijd had! En die is er niet, … en nogmaals, de noodzaak is er ook niet zo dat ik tijd voor gesprekken met
begeleiding ga maken. En misschien komt dat nog wel, want ik weet niet wat de toekomst bied, die is onzeker.
Dus ja.
I: Oke. En als je nu zou kijken naar een ideale situatie, of als je in de toekomst zou kunnen kijken, rondom de
begeleiding rondom het levend verlies, zou je het dan graag zo willen houden? Of wil je dat anders?
P8: Uhm, nee. De begeleiding die, wat ze nu doen, dat is prima. Daar hoeft niet echt iets van worden aangepast
van mij, in ieder geval, nu niet. (Stilte) ik weet dat er 1x in de maand, is hier uhm, op de Zandoogjes, …
I: Ontmoeten en Zo?
P8: Ja dat, en toen is er ook een keer een thema, daar wilde ik ook eigenlijk wel naar toe, … volgens mij ook over
levend verlies, of een gerelateerd onderwerp.
I: Ja klopt, er komt er ook nog eentje aan!
P8: Oke, want ik wou zeggen want, dan kom je weer, dat wil je daar naartoe, en ik heb het ook echt al in mijn
agenda opgeschreven, en dan denk je die avond, oooh ja, maar ik moet eigenlijk voor morgen nog dit
voorbereiden. En dan gaat dat toch voor. Dus dat geeft dat toch allemaal wel weer aan, hoe belangrijk het is in
mijn lijstje. En nogmaals, mocht ik er wel die behoefte aan hebben, dan zou dat voorrang krijgen. Maar als het
nu nog een keertje terug zou komen als wat je nu zegt, en het komt beter uit, … Ontmoeten en Zo, met dit soort
thema’s, heeft toch nog wel echt mijn interesse. Over hoe andere mensen, uhm, hier tegenaan kijken of hiermee
omgaan. En dan die herkenning is wel prettig.
I: Ja. Precies.
P8: Dus ja. Dan is het toch wel weer dat ik er niet helemaal geen behoefte aan heb ofzo.
I: Ja, gewoon op zijn tijd, wanneer het uitkomt (lacht).
P8: (Lacht) ja, ja klopt.
I: Klinkt natuurlijk raar, maar wanneer het uitkomt, en die tijd is ervoor, dan vind je het dus wel heel prettig.
P8: Ja, precies!
I: Oke.
P8: (Stilte) ja. En ja, het levend verlies, het is ook zo’n onderwerp, het is niet een keer en dan niet meer. Niet een
keer en dan is het opgelost he, ofzo. Het is een blijvend iets. Dus dan is het ook prettig als er eigenlijk wel weer
een paar keer aandacht voor is.
I: Ja, ja, zeker. Het is ook wat je zegt he, ik bedoel, dat levend verlies komt niet even en daarna is het voorgoed
weg, het komt echt met van die pieken, en dan daalt het weer even. Dan komt er weer een piek, en dan daalt
het weer.
P8: Ja. Ja. Ja.
I: Ja, heel bijzonder en herkenbaar wel. (Stilte) oke, uhm, dan wil ik je ook nog iets vragen over de regie. Re regie
die jij ervaart rondom je zoon. Ervaar je dat je de eigen regie hebt?
P8: Uhm, jawel eigen regie ervaar ik wel, jaja, zeker nu we ook uhm, een wlz aanvraag hebben gedaan. Dat biedt
iets meer uhm, inderdaad regie, mogelijkheden, of waar we PGB aan besteden. Uhm, die regie moet je dan ook
wel nemen en kunnen nemen, maar goed dat lukt wel. Uhm, en, maar goed de hoofdmode blijft hetzelfde. Ik
bedoel, dat (naam kind) hier dus 5 dagen in de week naartoe gaat, dat blijft. Uhm, en daar kiezen wij voor, dus
dat is, dat is onze regie. Dus dat is goed.
I: Ja, ja.
P8: En ook inhoudelijk hier, he de logopedie, en alle dingen die hij krijgt, er worden wel dingen geadviseerd
vanuit de begeleiding. Maar in principe weet ik, en ervaar ik ook wel, dat als wij dat meer in willen zetten ofzo,
dat dat kan. Dus die regie heb je wel. Alleen het tegenstrijdige is, … je kan wel regie hebben in hoeveel uren fysio
die krijgt, maar onze zoon heeft natuurlijk zelf ook gewoon een plafond en een maximum.
I: Mm (hummen).
P8: Dus het is leuk dat je een soort van regie hebt, voor de middelen die je in kan zetten, maar daar zitten ook
wel duidelijk weer grenzen aan. Dus het heeft geen zin, … het is een illusie om te denken, dat je door die regie,
dat je dus allerlei dingen kan fixen. Snap je? Maar binnen de grenzen, hebben wij wel, … ja. Ja en sommige
dingen weet, … ken je gewoon nog niet. He. Er zijn misschien wel therapieën of wat dan ook, … we zijn nu
bijvoorbeeld met en communicatiemiddel, hebben we een afspraak voorgemaakt. Heel die wereld is mij

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

73

onbekend. En ook al heb je de regie dat je het kan aanvragen, en dat je de afspraak kan maken, ja, … wat onze
zoon kan, en of het dus nut heeft, ja, daar heb je geen invloed op. Dus je regie is beperkt tot nou ja, het
uitzoeken van dingen op internet en afspraken maken, …
I: Ja, nee precies.
P8: Maar dat hebben we wel. Ja hoor.
I: Dat is in ieder geval heel fijn, en belangrijk. Dat jullie dat ervaren en hebben.
P8: Ja. Ja. Ik vind de eigen regie belangrijk zeker omdat je nu toch al wel wat bekender bent. Uhm kijk in het
begin, uhm, ben je zo onbekend, dat is het juist fijn, dat iemand, ja niet de regie, maar je een beetje begeleidt
daarin. Wat er allemaal mogelijk is. Maar je merkt dat je steeds, uhm, ja, steeds bekender wordt met
verschillende dingen. En dan past daar de regie in hebben heel goed bij.
I: Mm (hummen).
P8: Nu zou het vervelend zijn, als andere mensen alleen maar de beslissingen zouden nemen. Omdat je nu zelf
meer op de hoogte bent, van de, van de hele wereld. Dus ja, dat is wel fijn, dat je dat kan doen. Ja.
I: Oke, duidelijk. (Stilte) Uhm, ik heb eigenlijk alle puntjes die ik wilde bespreken wel besproken met je. Ik weet
niet of je zelf nog dingetjes hebt die je wilt bespreken?
P8: Nee. Uhm, nee eigenlijk, … nou ik vond dit wel fijn eigenlijk (lacht).
I: Ja? Dat kan, dat vind ik fijn om te horen.
P8: Ja, alles ff op een rijtje zetten, en uhm, nou ja goed, niet dat je dan tot nieuwe inzichten komt, maar soms is
het fijn om alles ff een beetje te ordenen ofzo (lacht).
I: Ja! Nou heel fijn.
P8: Dus uhm, ja. Het was heel compleet, en heel volledig. Beetje alle facetten van dit onderwerp wel geraakt.
Dus ik heb geen vragen meer, nee (lacht).
I: (Lacht) mooi! Ik wilde vervolgens vragen hoe je het interview hebt ervaren, maar uhm, …
P8: Ja. Ja nee goed. Ja. Kijk en als, … dat scheelt dan ook weer he, als je misschien toevallig bijvoorbeeld gisteren
of eergisteren een afspraak hadden, en je zit wat minder lekker in je vel, dan krijg je ook andere antwoorden.
Maar nu zit ik rustig in mijn vel, dus het is goed. En het is het begin van de dag, dat scheelt bij mij heel veel
(lacht).
I: (Lacht) ja, ja. Oke. Ja nogmaals dankjewel, dat je zo open bent geweest naar mij.
P8: Graag gedaan.
I: En ook bedankt dat je de tijd voor me hebt vrijgemaakt nogmaals!
P8: Ja, geen probleem! Succes met je onderzoek.
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. P. (Participant nr.9)
Interview Mw. P. (Moeder van dochter met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 9 (P9)
Opnamedatum van het interview: donderdag 18 april 2019
I: Nou dan zou ik je allereerst heel erg wilde bedanken dat je de tijd vrij hebt gemaakt van mij, uhm, om met mij
in gesprek te gaan over mijn afstudeeronderzoek. Ik zou graag willen vragen aan je om je zelf voor te stellen
zonder een naam te noemen om een beetje een beeld te creëren van wie er tegenover mij zit.
P9: Oke. Ik ben (naam participant). De mama van (naam kind). Naast (naam kind) heb ik nog 2 andere kindjes
(lacht). Ik weet niet wat je nog meer wilt weten?
I: Het is zo helemaal goed! Oké uhm, dan zou ik graag beginnen met het interview. Allereerst zou ik graag willen
weten van jou hoe je de samenwerking tussen ouders en begeleiders ervaart op dit moment?
P9: Uhm, dat is, met, met de ene begeleider gaat het praten iets makkelijker als met de ander, … en dat dat is
gewoon, ja je werkt met mensen. De 1 is wat, wat soepeler dan de andere. Uhm, het is uhm, … ik vind het wel
eens vrij lastig, omdat ik (naam kind) uit handen moet geven. Dat is niet alleen bij begeleiding, maar ook bij
andere mensen. Ik ben moeder. En al die dingen doe ik heel anders als, als de begeleiders. En ik moet haar uit
handen geven. En dat is vrij lastig.
I: Ja, ja.
P9: En uhm, dus uhm, … met de 1 heb je ook meer een klik dan de ander.
I: En wat maakt het dat je met de 1 een klik hebt en met de ander niet?
P9: Het is omdat het contact allemaal net wat makkelijker gaat met de een, en, en, en, ... Ik ben vrij nuchter en
als ik iets heb wat me niet zint, dan wacht ik bijvoorbeeld niet tot een ouderavond of tot een, tot een MDO. Ik
uhm, als mij iets dwars zit of ik wil graag iets kwijt, dan doe ik dat gewoon. Ja ik ben niet zo iemand die afwacht
tot ik mag spreken.
I: Mm (hummen). Nee precies.
P9: Dus dat zeg maar (lacht).
I: Oke. En uhm, ervaar je het ook alsof je, dat je wel met je gevoelens terecht kan of met dingen die je wilt
zeggen, bij begeleiding?
P9: Ja, ja. Ik ervaar wel dat ik terecht kan met mijn gevoelens.
I: Ja? En waardoor komt dat?
P9: Nou ik heb uhm, (naam kind) haar PB’er, die uhm, daar kan ik gewoon goed mee overweg. En uhm, en uhm,
ja die begrijpt mij. Tenminste, ik heb het gevoel dat zij mij begrijpt. En uhm, dat is wel prettig.
I: Mm (hummen).
P9: En er zitten natuurlijk nog wel meer begeleiders op (naam kind) haar groep, maar daar heb ik gewoon net
wat minder mee. Dus als ik iets heb of een opmerking ofzo dan zal ik ook eerder vragen naar uhm, (naam kind)
haar PB’er. Met haar heb ik dan meer een klik dan met de anderen en dan stel ik mezelf meer open richting haar
dan naar anderen.
I: Ja, oke. En uhm, is bijvoorbeeld zo’n, uhm, die openheid belangrijk voor jou?
P9: Ik vind openheid vanuit begeleiding heel belangrijk. Zij is toch degene die die voor mijn kind zorgt als ik er
niet bij ben zeg maar.
I: Mm (hummen), ja.
P9: Ik vind het wel prettig dat de verzorging en begeleiding en alles, … dat het gewoon op rolletjes loopt.
I: Ja, …En de communicatie daarin. Gaat dat goed?
P9: Ja hoor.
I: Waar, uhm, waaruit blijkt dat?
P9: Communicatie gaat goed omdat ik tevreden ben. En (naam kind) tevreden is. Dat is het belangrijkste.
I: Ja. Ja. Oke. En als je nu zou kijken naar de begeleiding op zich, wat zouden dan belangrijke aspecten zijn voor
jou als ouder die de begeleiding zou moeten bezitten?
P9: Uhm, (stilte). Empathie vind ik belangrijk in begeleiding. Uhm, beetje gevoel om je in een ander te kunnen
verplaatsen, een inlevingsgevoel. Niet dat je tegen een muur aanloopt met, met je gevoelens, die niemand
anders begrijpt. Dat zou ik heel vervelend vinden.
I: Mm (hummen).
P9: Ja, die erkenning geven vind ik heel belangrijk. Ja.
I: Oke, ik hoor je inderdaad zeggen die erkenning en empathie, het inlevingsvermogen. Heb je het gevoel dat de
begeleiding in het heden dat wel bezit?
P9: Ja, ja. Dat ervaar ik wel zo op dit moment.
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I: Oke. (Stilte) heb je daar in het verleden uhm, andere ervaringen mee gehad?
P9: Ja. Nou ja het is, uhm, (naam kind) is begonnen op (naam groep). Nou kwamen wij hierbinnen, in een warm
bad zeg maar. En uiteindelijk moet ze dan naar een andere groep. Of is ze naar een andere groep gegaan.
I: Mm (hummen), ja.
P9: En dan uhm, is dat heel anders als ze daadwerkelijk switchte naar een andere groep. Daar heb ik heel erg aan
moeten wennen. Qua begeleiding is alles anders, en qua groep. Hoe de andere begeleiding dingen aanpakte.
Nee daar heb ik echt aan moeten wennen, … intussen zijn er wel wat dingetjes veranderd, positief veranderd. En
uhm, dat vind ik wel heel prettig. Maar echt die overgang, van dat warme bad naar zo’n … ik vond het toen een
hele koele omgeving. Ja dat was niet prettig.
I: Nee precies. Ja.
P9: Maar ja. Ik zeg altijd, het is allemaal positief verandert, en als (naam kind) maar goed uhm, het goed heeft,
dan is het goed.
I: Ja dat is in ieder geval fijn dat het positief is veranderd. Oke. En uhm, ik hoor je ook dat warme bad noemen.
Vind je dat belangrijk dat je op die manier als ouder werd opgevangen?
P9: Het is absoluut belangrijk dat je wordt opgevangen door de begeleiding in het begin. Ik geloof niet dat het
uhm, dat ik in zo’n koel badje terecht zou komen als je hier net begint. Dat is voor ouders niet leuk. Nee, als
ouder moet je wel vol vertrouwen hebben om, om je kind ergens achter te laten. Als het al niet prettig
aanvoelt… Dan uhm, dan had ik mijn kind hier al niet naartoe laten gaan.
I: Nee precies. En is het dan ook moeilijk om jezelf open te stellen met die ervaringen?
P9: Ja ik heb zelf persoonlijk niet zoveel moeite met het openstellen van mezelf. Dus uhm, het gaat natuurlijk
voornamelijk om de zorg uhm, de begeleiding en verzorging van (naam kind). In uhm, ja, … bij de (naam groep)
was er fijne begeleiding en uhm, als er fijne begeleiding is, dan kom je toch al wel tot privé dingen. Dan ga je
sneller dingen vertellen, als de begeleiding fijn is. Of als iets je dwarszit, of uhm, of het goed gaat. Zulke
dingetjes. Dan word je toch al meer persoonlijker. En uhm, ja, dat, dat, … ik ben daar niet heel gesloten in zeg
maar. Ik ben er wel van dat als me iets dwarszit, dan zeg ik dat ook.
I: Ja. Ja. Mm (hummen). Ik kan opmaken uit wat je me vertelt, dat je wel het gevoel hebt, dat dat wel kan. Dat jij
de mogelijkheid om je gevoelens te uiten bij begeleiding? Bij de een meer dan de ander.
P9: Ja, ik kan met mijn gevoelens bij begeleiding terecht. Absoluut, ja.
I: Maar bij diegene waar je het wel bij kan doen, heb jij dat gevoel.
P9: Ja. Ja. Ja.
I: Dat is fijn om te horen. Uhm, … ben je bekend met het begrip systeemgericht werken?
P9: Ja ik heb er wel iets over gehoord (lacht).
I: (Lacht) Ja het begrip staat eigenlijk voor die driehoeksverhouding die het kind heeft met de ouders en
begeleiders. En uhm, dat het kind daar eigenlijk centraal in staat en dat daaromheen alles draait, zoals de zorg.
En vanuit Amarant zijn de begeleiders daar nu ook allemaal bezig. Dat uhm, dat er niet alleen naar het kind
wordt gekeken, maar ook de omgeving en de ouders en de gevoelens van ouders. Dat is net zo belangrijk. Heb je
zelf ook ervaring met begeleiding echt richting jullie als ouders?
P9: Uhm, dat wordt wel geprobeerd (lacht). Alleen kijk, ik heb thuis natuurlijk, ik loop wel eens tegen wat dingen
aan. En de PB’er van (naam kind) biedt dus regelmatig aan van, ‘ja maar laat het dan weten, misschien kunnen
wij iets voor je betekenen’. Maar op zich krijg ik het thuis nog wel gebolwerkt. Ja.
I: Oke. Kan ik dan stellen dat je er op dit moment nog geen behoefte aan hebt, aan begeleiding vanuit de groep?
P9: Dat klopt.
I: En heb je dat vroeger ook nooit gehad? In het begin?
P9: Nee, … het is wel aangeboden, begeleiding te krijgen inderdaad, maar geen uhm, geen behoefte aan gehad.
Ik kan het nu ook met hulp thuis nog wel uhm, wel dragen.
I: Oke. En uhm, denk je dat je ooit nog wel behoefte gaat hebben aan die begeleiding?
P9: Ik zou het niet weten, of ik behoefte ga hebben aan begeleiding. Dat is echt nog in de toekomst kijken
natuurlijk. Ja, wie weet.
I: Nee precies. Oke. Dan terugkijkend op de begeleiding die je wel aangeboden hebt gekregen, op wat voor
manier werd dit gedaan?
P9: Er is een paar keer, uhm, een huisbezoek geweest. Ik zit uhm, ja regelmatig kan ik niet zeggen, maar ik zit
ook wel eens op de groep.
I: Mm (hummen).
P9: Als er iets is te doen ofzo op de groep dan, uhm, ik ben er meestal wel bij. Dus er wordt altijd wel gesproken
over wat er speelt, en privézaken, en rondom (naam kind), ziekenhuisbezoekjes enzo. Er wordt wel altijd met
interesse naar mij gekeken als ouder.
I: Mm (hummen), oke. En die interesse die je noemt, vind je dat belangrijk?
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P9: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat men interesse toont.
I: Ja? (Stilte) oké. Uhm, ik hoor je ook zeggen dat je wel vaak op de groep bent tijdens bijvoorbeeld evenementen
als ze een verjaardag of iets in die trant hebben.
P9: Ja. Ja.
I: Merk ja dat daardoor die band met begeleiding en jou als ouder ook sterk is en sterker wordt?
P9: Ja, die band wordt door regelmatig contact wel sterker ja. Ja ik denk dat je regelmatig je gezicht moet laten
zien. Je leert elkaar een beetje kennen. Ik denk dat dat uhm, best belangrijk is. Ja. (Stilte) het zijn ook een beetje
de opvoeders he, de begeleiding, voor je kind. Ik bedoel, net als een lerares, of leraar, die zijn toch de hele dag
met je kind bezig. En uhm, ja… en dan bij een speciaal kind. Die kan niet vertellen hoe of wat, of wat ze wil of wat
ze niet wil. Daarom is wel belangrijk dat ik hier uhm, regelmatig ben en over bepaalde dingen praat.
I: Ja. Ja. Dan is het goed dat die vertrouwensband er dan is he. Het is ook wat je zegt, je laat je kind hier wel
achter. En dan, moet je er zeker van kunnen zijn dat dat in goede handen gebeurd.
P9: Ja. Ja.
I: Oke, duidelijk. Uhm, heb je ook wel eens ervaren dat je begeleiding krijgt rond het levend verlies?
P9: Uhm, toevallig is hier laatst een soort thema-avond over levend verlies geweest, …
I: Ontmoeten en Zo?
P9: Ja dat ja! Uhm, ja ik heb eigenlijk geen idee wat ze daaraan, aan, … wat ze daar moeten bespreken of over
moeten hebben.
I: Mm (hummen), ja het zou kunnen zijn dat ouders behoefte hebben om erover te praten.
P9: Ik denk dat ik eerder met lotgenoten, met andere ouders, zou praten dan met begeleiding. Ja ik weet het
niet.
I: Dat kan ook natuurlijk, dat is voor iedereen anders. Waarom zou jijzelf eerder met lotgenoten erover praten
dan met begeleiding, denk je?
P9: Ja andere ouders begrijpen me beter. Ik kan bijvoorbeeld met vriendinnen, … kan ik daar totaal niet over
spreken. Ik heb een keer voor een situatie gestaan, … dat ik dacht dat ik (naam kind) moest gaan afgeven, … en
dat je dan een liedje op de radio hoort, en denkt van, als er iets met (naam kind) gebeurd, dan wil ik dit liedje.
I: Mm (hummen).
P9: En dan heb ik dan met een etentje, met vriendinnen, kwam dat liedje op, en als ik dan zeg, hey dit liedje, als
er iets met (naam kind) gebeurd, wil ik dit liedje! Nou die snappen dat totaal niet.
I: Nee.
P9: En als je het daarover met andere ouders, van, van speciale kinderen over hebt, die begrijpen dat gewoon.
En die zeggen niet van, he gadverdamme, doe eens normaal…
I: Nee precies. Die snappen dat dan niet.
P9: Nee die denken daar helemaal niet aan. Terwijl die andere ouders daar wel begrip voor kunnen tonen, ofzo.
Die zitten in hetzelfde schuitje als ik. En ik weet niet of dat uhm, begeleiding dat uhm, ja, … ik heb er eigenlijk
geen idee van. Heb er nooit zo bij stilgestaan.
I: Mm (hummen). Zou je het fijn vinden als begeleiding jou daar de mogelijkheid toe zou bieden?
P9: Weet ik niet. Ik vind dat een lastige! Ja. (Stilte).
I: Ik kan me er wel in vinden dat je het makkelijker vind om met ‘lotgenoten’ te praten, mensen die in hetzelfde
schuitje zitten.
P9: Ja. Ja. Ik denk ook wel dat begeleiding het aan zou kunnen bieden om te praten, … nou ja ik zeg al, ik ben zelf
al heel open in bepaalde dingen. Maar dan, … (stilte) ja, ik weet het niet. Ik kan daar bijvoorbeeld zeer zeker met
de PB’er van (naam kind) over spreken, dat weet ik zeker. En uhm, maar ja. Wij als ouders hebben toch, … ik
weet dat het met (naam kind), … kan het zo over zijn zeg maar. En daar sta ik gewoon altijd bij stil, met die
gedachte. En dan uhm, ik weet niet of dat uhm, … ik weet niet of de begeleiding dat ook heeft, die werken
gewoon met speciale kinderen, dus die staan er ongetwijfeld ook bij stil, maar dat weet ik niet zeker. Ze weten
dat het geen gezonde kindjes zijn zeg maar.
I: Mm (hummen).
P9: Ze mankeren allemaal iets. Dus ja ik weet het niet, ik uhm, … heb er nooit bij stilgestaan, nooit zo over
gedacht (lacht). Maar ik weet wel, dat als ik mijn verhaal kwijt wil, dat die PB’er van (naam kind) daar de tijd voor
neemt en dan kan ik er wel over praten.
I: Oke. Ja. En vroeger bijvoorbeeld, op de andere groepen waar (naam kind) heeft gezeten, hebben ze jullie daar
wel eens benaderd rondom het levend verlies, praten daarover?
P9: Nou, toen (naam kind) op de (naam groep) zat, is er een kindje overleden. Toen zijn we met de hele groep
naar de uitvaart geweest. Ja dat is zo emotioneel. Ja dat is vreselijk. Dus ja dan ga je daar wel met elkaar over in
gesprek. En toevallig moest ik er laatst nog eens aan terugdenken. Dan je denkt van, hoe zou het met de ouders
gaan. Ja. Dus dan spreek ik er wel weer over zeg maar.
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I: Mm (hummen), ja. Ja. En vind je dan in dit geval ook prettiger om met ouders te praten of met begeleiding?
P9: Nee in dit geval heb ik het er meer over met de begeleiding. Ja.
I: Oke. Voelt dat dan ook echt anders als je het met begeleiding erover hebt?
P9: Ja weet je, … in deze specifieke situatie, … ik denk dat begeleiding wel eens in de wandelgangen vaker hoort
dat er daar of hier een kindje overlijdt. Zij hebben dat misschien al vaker meegemaakt, en dat het dan wel een
flinke impact kan hebben. Misschien hebben zij er dan meer ervaring mee, en dat is wel fijn als je dan die
ervaring kan voelen bij begeleiding.
I: Oke. Oke. (Stilte) om dan eens naar een volgend onderwerp te gaan, wanneer je denkt aan een ideale situatie,
of in de toekomst, … uhm, zou je dan wel vaker over levend verlies willen praten met begeleiding?
P9: Ligt aan de situatie denk ik.
I: En aan wat voor situatie zou dat kunnen liggen denk je?
P9: Uhm, ja (naam kind) is op dit moment stabiel. 2 jaar geleden is er een kwaadaardige tumor ontdekt op haar
nier. Ja dan ga je over hele andere dingen nadenken. Ook heel dat traject daar naartoe. Ja ik, als ouder, keer me
zo’n soort situatie dan helemaal in mezelf en ik ben dan echt alleen maar focust op (naam kind). En eigenlijk niet
naar school. Terwijl school dan wel regelmatig belt van ‘hoe gaat het, en hoe gaat het met jullie’. Begeleiding is
wel heel belangstellend in dit soort situaties. Maar ja, ik uhm, ik houd dat dan op zo’n moment liever bij mijzelf.
I: En wat zou het maken dat jij je bijvoorbeeld wel openstelt richting begeleiding, op dat moment?
P9: Op dat moment? Nee. Ik denk dat dat gewoon een kwestie van overleven is en je gezin proberen draaiende
te houden, op dat moment. Ik ben dan met hele andere dingen bezig.
I: Ja, oke. Ik snap het hoor, als je dat op dat moment fijner vindt.
P9: Ja, het is gewoon ff standje overleven. Alles even op afstand houden en afzeggen en uhm en gewoon (naam
kind) op de eerste plaats. En de rest komt dan wel. Ja.
I: Oke, ja duidelijk. Oke, en uhm, rond de zorg van (naam kind). Heb je het gevoel at je de eigen regie hebt?
P9: Ja.
I: En waaruit blijkt dat?
P9: Ik bepaal wat er gebeurt en wie er bij mijn dochter komt. En uhm, en hoe het geregeld is en wordt. Ja, de
eigen regie heb ik wel.
I: Oke. En is dat fijn om de eigen regie te hebben?
P9: Absoluut. Dat is heel fijn. Ja.
I: En ervaar je dan ook dan de begeleiding soepel hierin meewerkt?
P9: Nou de begeleiding is niet altijd even soepel, maar dat moet je gewoon een beetje sturen. Daar gaat dan wat
tijd overheen, maar uiteindelijk, wat ik wil gebeurt dan meestal wel (lacht). Nou ja, het is ook ik ben natuurlijk al
een paar jaar onderweg en uhm, ja, je ligt uhm, je wordt wat harder en in je moet gewoon zelf het uitzoeken
want anders gebeurt niet. Dat kan wel wat tijd overheen gaan. Je bent vrij laks in bepaalde dingen en uhm, je
wordt meestal van het kastje naar de muur gestuurd. En daar word je een beetje moe van zeg maar, mentaal
ook heel erg moe. En dan heb je weer zo’n periode, van, maar nu gaat het door. Het komt allemaal wel goed,
uiteindelijk.
I: Oke. Uhm, oke uhm, en als je nou zou moeten beschrijven wat verbeterpunten zouden kunnen zijn in de
begeleiding richting jullie als ouders, waar zou je dan aan denken?
P9: (Stilte) Uhm, jeetje. Ik vind het nu wel weer allemaal op rolletjes lopen eigenlijk. Als er iets dwars zit dan dan,
dan spreek ik het uit en ik verwacht ook van de begeleiding dat die dat andersom doen. Dat als, als er iets
gebeurt wat hun niet prettig vinden, dat ze dat dan ook laten weten. Kunnen we niet beter dit of kunnen we niet
weten dat.
I: Ja. Je vindt die openheid richting elkaar heel belangrijk.
P9: Ja, ik vind die openheid zeker heel belangrijk tegenover elkaar. (Stilte) dus ik heb eigenlijk geen, geen op of
aanmerkingen, over de begeleiding. Hoe het beter zou kunnen. Ik ben eigenlijk wel tevreden zo.
I: Oke! Mm (hummen). Zou je nu niet willen dat er meer aandacht komt voor de begeleiding rondom het levend
verlies?
P9: Nee, niet per se. In ieder geval, de begeleiding rondom levend verlies heb ik op dit moment nog niet nodig.
(Stilte) ik was laatst wel nieuwsgierig naar die thema-avond van Ontmoeten en Zo. En ik moet eigenlijk zeggen,
dat het me een beetje was tegengevallen. We werden dan in groepjes geplaatst en toen konden we praten. Nou
ja ik was vrij open dus ik kon er wel over praten, maar uhm, ja, ik had het anders verwacht. We werden nu
verspreid in 3 of 4 groepen. Je hebt wel allemaal een bijzonder kindje, maar ja… we weten allemaal dat het
levend verlies een gespreksonderwerp is wat je moeilijk kan vermijden. Op een gegeven moment zul je daar echt
wel behoefte aan hebben om erover te praten. Maar goed, ik had het me gewoon anders voorgesteld die avond.
Maakt niet uit.
I: Wat vond je wel fijn die avond?
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P9: Mm (nadenken). Ik weet het niet. Ik dacht meer met deskundigen misschien. Ik weet het niet. Ik loop toch
weer tegen wat andere problemen of dingen aan dan iemand met een kindje met het syndroom van Down ofzo.
I: Oke.
P9: En op zo’n moment ga ik dan niet helemaal mijn diepe verhaal doen, denk ik.
I: Op wat voor momenten zou je dan wel uhm, willen praten over het levend verlies, met begeleiding?
P9: Uhm, dat is maar net hoe je gevoel is natuurlijk. Uhm, … het is niet zozeer dat ik over levend verlies wil
praten. Kijk het komt wel eens ter sprake. Of als je bijvoorbeeld een bepaald liedje hoort, of een bepaald iets
meemaakt, of voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moet voor een echo. Dat je weer denkt van, goh wat
gaat er nu weer uitkomen.
I: Ja, oke.
P9: Ik zou meer over het levend verlies willen praten wanneer het boven komt, wanneer die gevoelens komen
bovendrijven. Dat je dan toch weer met je neus op de feiten wordt gedrukt. Van ja, het kan zo maar gebeuren.
I: Ja. Oke. Duidelijk! Ik weet niet of je zelf nog puntjes hebt die je graag wilt bespreken, … ik heb voor mijn gevoel
wel wat puntjes besproken die ik graag wilde bespreken met je. Wil je zelf nog wat aanbrengen?
P9: Nee, nee. Het was wel vrij duidelijk denk ik (lachend).
I: Oke! Helemaal goed. Hoe heb je het interview ervaren?
P9: Ja ik zei al, ik ga er blanco in en uhm, ja je mag vragen wat je wilt en uhm, ik probeer daar gewoon antwoord
op te geven. Ik vond het wel goed hoor, zeker. Geen negatieve ervaring in ieder geval!
I: Oke, dat is fijn. Dat zou ik je heel graag willen bedanken dat je de tijd voor me hebt vrijgemaakt en dan zou ik
het uhm, hierbij willen afsluiten!
P9: Ja jij bedankt, en succes met je onderzoek!
I: Dankjewel!
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Transcript van het interview met ouder(s), Mw. I. (Participant nr.10)
Interview Mw. I. (Moeder van dochter met een ernstig meervoudige beperking)
Participant nr. 10 (P10)
Opnamedatum van het interview: vrijdag 19 april 2019
I: Oke! Dan zou ik je allereerst heel graag willen bedanken dat u de tijd hebt vrijgemaakt om eventjes met mij te
zitten voor mijn afstudeeronderzoek. Uhm, zou ik je mogen vragen om uhm je zelf in het kort voor te stellen
zonder je naam te noemen, om een beetje een beeld te scheppen wie ik tegenover mij heb.
P10: Ja en dan bedoel je dat meer in de zin van puur over mezelf zeg maar
I: Ja, wie ben jij?
P10: Oke (lacht)! Uhm, nou ik ben (naam participant), ik uhm, ben 40 jaar. Samenwonend met, met (naam
echtgenoot participant) in (plaatsnaam). En hebben 2 kindjes, van 11 en van 8. Uhm, (naam kind) heeft het Rettsyndroom. En zij zit hier inderdaad op de Zandoogjes al heel wat jaartjes, net voor ik denk, ja, voor het tweede
jaar zit ze hier nu. Ze loopt al aardig wat jaartjes mee. Uhm, ja naast moeder werk ik ook, bij het UWV als proces
begeleidster. Uhm, ja mijn hobby’s zijn sporten, hardlopen, en een beetje krachttraining zeg maar.
I: Helemaal duidelijk, dankjewel. Oké. Uhm, nou ik doe mijn afstudeeronderzoek om te gaan kijken of we
verbeterpunten zijn, mogelijk zijn in begeleiding richting ouders vanuit begeleiding dan. En rondom het levend
verlies. Uhm, en daarin is communicatie tussen de ouders en begeleiders heel erg belangrijk. Om het interview
te openen uhm, zou ik graag willen vragen, hoe ervaar jij op dit moment de uhm, samenwerking tussen
begeleiders en jullie als ouder?
P10: En dan bedoel je het gewoon vanuit hier zeg vanuit groep, die begeleiders?
I: Ja. Vanuit de groep.
P10: Ja wel prima, die is gewoon hartstikke goed.
I: Ja?
P10: Ja. De begeleiding is heel betrokken, uhm, ja en oprecht geïnteresseerd zeg maar en je merkt gewoon dat
ze met liefde voor ons meisje zorgen, dat vinden we heel fijn. Ja. Ja.
I: Ja. Oke. Vind je het ook heel belangrijk dat ze oprecht zijn en heel open?
P10: Ja. Ja. Ja. Kijk het is uhm, ja de Zandoogjes is een ODC natuurlijk en dat is anders dan een school. School
wissel je uhm, ja ieder jaar eigenlijk zo’n beetje door van groep en meestal ook gewoon van leerkracht en ik gaf
net al aan van onze dochter die is hier, uhm, al wel 6 jaar en 1x van groep gewisseld zeg maar. Maar het
overgrote deel allemaal wel vaste begeleiding en dat is heel erg fijn. Ja.
I: Oke. En uhm, ik zei al, die die samenwerking die is gewoon heel belangrijk dat die gewoon goed zit zeg maar.
Uhm, verloopt de communicatie allemaal goed bij jullie?
P10: Ja, ja. De communicatie verloopt goed. Ik probeer ze zo goed mogelijk op de hoogte houden. En dat is
andersom eigenlijk ook het geval.
I: Mm (hummen). Waaruit blijkt dat allemaal?
P10: Nou sowieso als er iets is dan zijn de lijntjes vrij uhm, kort. Uhm, als ze merken dat ze ja dat iets groots is
dan zijn ze ook, … gewoon als er iets is, dan proberen ze daarvoor wel tijd te vinden. Om uhm, om even te bellen
om telefonisch even contact te hebben, en ik, ik, ik kan in principe binnenlopen. Als ik wil zeg maar.
I: Mm (hummen).
P10: En we hebben natuurlijk ook weer dat Quli, ja dat vind ik persoonlijk wat minder (lacht). Maar goed, dat is
op zich wel gewoon een goede manier om in ieder geval eventjes aan te geven van nou zijn er bijzonderheden
omtrent (naam kind) en hoe is het de dag verlopen? Het is wel fijn dat er op die manier in ieder geval een
overdracht uhm, plaatsvindt en ja daar maak ik wel bijna dagelijks gebruik van. Ja.
I: Oke. En ik hoor je dan inderdaad zeggen uhm, dat je weleens binnenloopt erg gewoon regelmatig. Uhm, is dat
prettig, gaat dat goed?
P10: Ja nou ik moet wel zeggen, (naam kind) gaat wel het meeste van de tijd gaat ze met busvervoer, … op
vrijdag probeer ik haar altijd zelf op te halen net zoals nu. En dat is altijd wel heel fijn. Ja.
I: Uhm, ja, dan zeg je ook inderdaad dat uhm, (naam kind) al meerdere jaren hier op de groep zit of bij de
Zandoogjes in ieder geval. Ze heeft dan ook van groepen gewisseld, dus 1x een wissel gehad.
P10: Ja. Ja, naar de Snorkels.
I: Ja en hoe zijn jullie opgevangen in het begin toen (naam kind) hier voor het eerst kwam?
P10: Uhm, nou dat was eigenlijk wel heel fijn. Uhm, nou ja wij hebben voordat (naam kind) hier kwam hebben
wij een hele fijne rondleiding ook gehad. Ik denk dat dat sowieso al wel een hele goede start is geweest. Daar
werd echt de tijd voor genomen, uitgebreid. En toen, … ja. We hadden toen net die diagnose dus dat was heel,
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uhm, ja heel vers, daar moet je altijd echt even aan wennen. En als je dan ineens zo’n ODC binnenloopt, dat
kwam wel ff binnen zeg maar, dat had echt een impact.
I: Ja. Mm (hummen).
P10: Dus dat is heel erg fijn dat dat gewoon heel zorgvuldig was gedaan. We hadden een heel goed gevoel erbij.
We hadden ook niet echt behoefte om nog ergens anders te gaan kijken. Ja en we zijn eigenlijk gewoon heel
geleidelijk gestart volgens mij. Volgens mij is (naam kind) in het begin, dat was denk ik 2 dagen, gegaan. Ze was
toen nog heel erg klein. En uhm, en ja zij hebben het gewoon heel veel ja, … begeleiding heeft gewoon heel goed
aangegeven hoe dat het gewoon verliep zeg maar en als er iets was kon ik bellen of als ik ergens over in zat. Het
voelde eigenlijk gelijk al wel heel goed moet ik zeggen. Ja. Ze stelde ons echt gerust.
I: Mm (hummen), oke. Dus het contact tussen jullie als ouders en de begeleiding was gewoon heel nauw en
verliep goed.
P10: Ja. Ja.
I: Oke. En kon je ook zeggen, dat warme gevoel hè, dat je kreeg toen je voor het eerst hier kwam. Vind je dat
belangrijk dat er is?
P10: Ja het warme gevoel in het begin op de groep vind ik wel belangrijk ja. Ik zeg altijd, dat vind ik ook thuis
want thuis hebben ook wat uhm, ja hulp zeg maar voor de zorg, en ik vind het altijd belangrijk dat mensen toch
een stukje ook het zakelijk zien zeg maar. Maar toch ook wel zich betrokken voelen. Ja, … Het, het is toch wel
een onderdeel van je leven eigenlijk. Ja. Het is dus belangrijk ja.
I: En waarom vind je een zo belangrijk?
P10: Uhm, omdat (naam kind) ons niks aan kan geven dus het moet goed voelen. (Korte stilte) Dus uhm, ja, ik
waardeer het ook heel erg als, als, ja eerlijkheid bijvoorbeeld. Dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Als
dingen bijvoorbeeld per ongeluk, niet goed zouden gaan zeg maar of er gebeurt iets. Ja dan heb ik liever dat ze
het aangeven, dan dat ik daar op een andere manier achter moet komen.
I: Ja, dat snap ik wel ja.
P10: Want van (naam kind) zal ik het natuurlijk niet horen.
I: Ja. Ik word je ook al zeggen dat uhm, die eerlijkheid, het warme gevoel, die goeie communicatie, … wat zijn
nog andere aspecten van begeleiding die ze wel moeten bezitten?
P10: Ja begeleiding moet natuurlijk ook wel gewoon, uhm, ja, … over de juiste kennis ook gewoon beschikken, ik
bedoel kijk als ik naar een groepje van (naam kind) kijk. Daar zit natuurlijk best wel was complexe kinderen bij
daar. Ja kan niet zomaar iedereen op die groep erbij zetten zeg maar.
I: Mm (hummen), nee.
P10: En ik merk zelf ook van, uhm, ja, mensen moeten ook geduld hebben, ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
En klein kunnen, kunnen denken want ja, … zo werkt dat gewoon bij die kinderen. Het moet allemaal niet
snelsnel, het moet gewoon met zorg, en aandacht… en het kost gewoon ongelooflijk veel tijd om in ieder geval
mijn kind, goed te leren kennen. Ze oogt altijd lief en tevreden zeg maar, en ze heeft af en toe wel eens wat
mindere momentjes, maar ja. Om er dan achter te komen wat er is, is voor ons ook altijd lastig hoor. Maar ja
waar zij daar behoefte aan heeft, wat zo fijn is, dat dat dan kan zeg maar.
I: Ja, precies. Oké. En dat warme gevoel wat je dan bij de (naam groep) in het begin had he. Toen (naam kind)
naar de (naam groep) ging, had je dat toen ook?
P10: Ja had ik ook, maar ik merkte wel dat uhm, ja in het begin uhm, waren het echt allemaal nieuwe leidsters
voor mij zeg maar. En daar was ik eigenlijk, … ik was wel blij met de leidsters op zich, maar we moesten voor mijn
gevoel wel helemaal van voor af aan beginnen.
I: Mm (hummen).
P10: En gelukkig is er op een gegeven moment wel voor gekozen om, ja om iemand zeg maar gedeeltelijk vanuit
de (naam groep) ook bij de (naam groep) te plaatsen en dat is denk ik gewoon hele goeie zet geweest en ik hoop
ook, ik heb toen ook aangegeven aan de begeleiding van, probeer echt gewoon een bepaalde stabiliteit ook
gewoon voor de kinderen te houden want ja het is gewoon… Eer dat je echt het gevoel hebt van nou ze kennen
(naam kind) zeg maar, … ja duurt gewoon heel erg lang en dat is dan wel lastig. Ja. Ja. (Stilte) Hè mensen, want
dan krijg je meer vragen. Snap je van ja hè van dit en dat en ja wat moeten we daar nou mee? En ja. En dat
maakt het dan wel lastig. En dat is goed. Nu is dat gewoon weer helemaal prima.
I: Ja, oke. Dat is wel fijn om te horen.
P10: Ja en als je gewoon een vast iemand daar hebt. Ja die kan wel een andere nieuwe kinderen die daar
bijkomen, ook weer wegwijs in maken zeg maar. Dus ja.
I: Ja. Ja. Oke. En als je dan kijkt naar hedendaagse situatie. De begeleiding die nu dan zorg heeft rondom (naam
kind). Uhm, heb je het gevoel dat je daar wel al je gevoelens bij kwijt kan?
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P10: Uhm, nou ik moet eerlijk zeggen ik wil liever bij de 1 meer kwijt dan bij de ander. Ja. Ja. (Stilte) dat is denk ik
gewoon heel menselijk, met de 1 heb je meer dan met de ander. Ik denk dat ik bij iedereen wel uhm, gewoon
terecht kan, daar twijfel ik niet over. Maar bij sommige geeft het net een fijner gevoel zeg maar.
I: Ja. Dus die klik, die je dan omschrijft, …
P10: Ja, precies. Die klik die je met iemand hebt.
I: En wat maakt het dan dat je bijvoorbeeld met de een wel een klik hebt en met de andere niet?
P10: Ja weet ik niet, het is denk ik gewoon ja gewoon persoonlijkheden denk ik. Dat je gewoon, ja met vrienden
geen vrienden ook hebt. Ja dat denk ik.
I: En met degene waar je dan wel een klik mee hebt dan kun je over van alles en nog wat praten?
P10: Ja, ja hoor.
I: En heb je dat vroeger ook altijd gehad?
P10: Uhm, … jawel.
I: Oke. Uhm, Heeft de begeleiding het ook wel eens gehad met jullie als ouders over het levend verlies?
P10: Nou nee niet zozeer in die zin dat we het ooit echt over levend verlies hebben. Ik moet wel zeggen dat we
hier een tijdje geleden wel eens een thema-avond hebben gehad, …
I: Ah ja, Ontmoeten en Zo waarschijnlijk.
P10: Ja, ja inderdaad daar ben ik wel geweest. Maar uhm, ja ik moet zeggen. Voor mijn gevoel ervaren wij het
wel een beetje anders, zeg maar. Natuurlijk hebben wij wel ook wel eens lastige momenten. Wij proberen toch,
uhm, ja, (naam kind) gewoon helemaal te accepteren gewoon zoals ze is, en het eigenlijk te omarmen. En dat is
toch een beetje een positieve draai uhm, eraan geven. En nou kan ik me ook voorstellen dat het ook een wel een
beetje afhankelijk is van het toekomst, uhm, perspectief zeg maar.
I: Mm (hummen).
P10: Als ik nu zou weten van (naam kind) die uhm, die haalt bij wijze van spreken de puberteit niet, dan denk ik
dat dat gevoel van levend verlies meer zou spelen denk ik dan uhm, ja, kijk nu is het natuurlijk ook allemaal heel
erg onduidelijk want niemand geeft garanties geen mens heeft garantie zo oud dat ze worden natuurlijk. En met
een zorg kindje heb je natuurlijk bepaalde risico’s, maar ja, ik, ik, ik heb altijd zoiets van, volgens mij kan (naam
kind) best wel een redelijke leeftijd bereiken zeg maar, dus dan probeer ik mezelf daar niet al te druk over te
maken.
I: Oke. Is er dan wel sprake van dat de begeleiding jullie aangeeft dat er bijvoorbeeld zo’n avond aankomt, vind
je dat leuk, enzo. Of moet dat vanuit jullie zelf komen?
P10: Nee dat geven ze op zich wel aan, ik geloof dat via (naam medewerker) het ook inderdaad bij de groep
komt en dan geeft de groep het aan ons door. Het was ook op Quli wel eens aangegeven en ja, ik kijk altijd van
nou ja is het voor mij interessant. Ja en dan merk je wel dat dat voor iedereen wat anders is en uhm, ja dan denk
ik van nou ik vond 't op zich wel gewoon nog heel, heel zinvol. Maar ja het is niet dat wij het echt ervaren als een
levend verlies zeg maar. Want het brengt ons ook heel erg veel.
I: Oke, nee snap ik. Knap dat je die eigenschap hebt om dat zo te kunnen zien, laat ik het zo zeggen.
P10: Ja maar ik moet zeggen toen wij uhm, (naam kind) is zeg maar zo'n beetje gezond geboren tenminste daar
leek het op. En toen wij onze vraagtekens kwamen, ja dat was echt vanaf haar eerste verjaardag denk ik pas, en
vanaf haar anderhalf, toen zijn alle onderzoeken ingezet toen die onzekere periode, toen wij nog niet wisten, of
dat er iets was en wat het dan zou zijn, hadden wij wel zoiets van, van ja, maar als er iets is dan moeten wij wel,
uhm, wij willen niet dat onze kinderen zich een depressieve papa en mama herinneren zeg maar, dus dat wij een
leuke papa en mama voor de kinderen zijn en uhm, tuurlijk mag je wel eens verdriet hebben, maar uhm, ja wel
de schouders eronder en elkaar steunen en uhm, ja we gaan er gewoon voor.
I: Ja. Ja.
P10: En daar heb ik afgesproken van, uhm, we gaan dit ook gewoon we gaan het gewoon tot het echt niet meer
kan (lacht).
I: En in het begin op de groepen dan, want hier kom je dan een hele andere omgeving natuurlijk, ik kan me daar
best bij voorstellen dat er heel wat op je af komt he, dat heb ik je ook horen zeggen, dat je hierbinnen stapt, dat
je ff moest slikken van oké, mindset hè uhm, aanpassen. Dat kan natuurlijk ook een vorm van het levend verlies
zijn he, dat stukje. Is er dan op dat moment begeleiding die jullie heeft benaderd van goh zouden jullie willen
praten?
P10: Nee, die is er toen niet geweest. Nee, nee. Maar ik denk niet dat wij ook heel erg die behoefte op dat
moment aan hadden om met begeleiding te praten hoor. En wij zijn wat dat betreft ook wat meer op onszelf
ofzo.
I: Mm (hummen).
P10: Ja wij doen dat zelf, samen.
I: Dat kan natuurlijk. (Stilte) En mocht die mogelijkheid er nog zijn, waar zou je dan voor kiezen?
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P10: Ik denk dat wij het voor onszelf zouden houden. Maar ik denk wel zeker dat het goed is, dat de mogelijkheid
er is. Dat je daar een keuze in hebt. Dat denk ik wel.
I: Ja, precies.
P10: Want ik kan me wel voorstellen dat voor sommige ouders wel gewoon heel fijn is. En ja wie weet in de
toekomst heb ik begeleiding ook nodig hè, ik bedoel je kan nu natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar het zou
wel goed zijn.
I: Ja, ja. En twijfel je op het moment of die begeleiding er wel of niet is?
P10: Nou, (stilte), ja. Volgens mij… is die begeleiding er wel, het is alleen uhm, ja je merkt gewoon wel dat, uhm
ja, dat dat die meiden moeten het gewoon met minder handjes doen op de groep. Dat merk je.
I: Mm (hummen).
P10: En uhm, ja dan heb ik zoiets van ja dan moet je eigenlijk wel zo veel mogelijk tijd in die kinderen zelf
stoppen in plaats van uhm, ja, de ouders zeg maar. Het is even de vraag van wat daar dat mogelijk in zou kunnen
zijn zonder dat het ten koste gaat van. Ja.
I: Oke, want hoe merk je dat dan, dat ze op de groep weinig handjes hebben?
P10: Uhm, nou ja, je merkt, … ja, je ziet het ook gewoon. Ik bedoel toevallig zei mijn vriend, een tijdje geleden,
die had (naam kind) laatst gebracht naar school na een onderzoek. En toen stonden ze met z’n tweeën, en nou
hebben wij nog het geluk dat bij (naam kind) op de groep 6 kindjes zitten waar ze eigenlijk 8 mogen hebben.
Maar het kan zomaar zijn dat we met alle 6 wat is (lacht). En dan kom je eigenlijk wel handjes tekort. Ja. En dan
denk ik van, uhm, ja, er zijn best wel wat rolstoel kindjes bij. Even gezellig wandelen is al een lastig verhaal. Zeg
maar, met z'n allen. Dan merk je dat wel.
I: Ja. Ja. Ik hoor je dan ook zeggen dat het soms erbij inschiet om dan eigenlijk vanuit de begeleiding dan, uhm,
dat je het gevoel hebt dat het erbij inschiet als ze echt goed focussen op de kids, en uhm dat de ouders dan op
plaats 2 zouden komen zeg maar. Hoe ervaar je dat?
P10: Nou niet prettig, maar ik heb zoiets van, uhm, ik, ik vind sowieso dat de kinderen op de eerste plaats
komen. En ik weet zeker als ik zou zeggen van nou ik zit hier ergens mee en ik zie dat je het druk hebt. Dan ga ik
gewoon een later moment, wordt daar dan voor ingepland zeg maar. Maar daar komt altijd wel goed. Ja.
I: Oke. Want de begeleiders zijn nu ook bezig met het uhm, cursussen volgen rondom systeemgericht werken.
Want eigenlijk inhoud dat uhm, die driehoeksverhouding tussen ouders, het kind en dan de begeleiding, dat
daarin het kind en de zorg voor het kind centraal staat. Het hele netwerk eromheen zorgt dat die 3 kanten ook
stevig staan. Het is, uhm, ja het is gewoon wel belangrijk dat ze natuurlijk kijken naar het totaalplaatje en niet
alleen naar het kind.
P10: Mm, (hummen) oke.
I: Het totaalplaatje en dat includeert dus ook de ouders. Reageren op de behoeften van ouders en anticiperen, …
hebben jullie ook het gevoel dat dat wordt gedaan bij jullie?
P10: Ja dat denk ik wel. Dat doe ik sowieso op zich ook wel. Er is ook wel aandacht ook voor broertjes zusjes zeg
maar en dat vind ik ook altijd wel gewoon heel erg fijn.
I: Oke, en heb je dan ook het gevoel dat je de eigen regie hebt in de zorg?
P10: Ja.
I: Waar kun je dat aan merken?
P10: Ik heb de eigen regie omdat, … nou omdat ik altijd wel gewoon aan kan geven wat ik daar zelf in wil, of juist
niet. Ja.
I: Oke, dus daar wordt ook naar geluisterd. Je voelt je ook gehoord?
P10: Ja. Ik voel me gehoord en dat vind ik ook heel belangrijk in de begeleiding.
I: Dat is fijn om te horen. (Stilte) Oke, uhm, de communicatie tussen jullie als ouders dan en de begeleiding. Dus
als je nu zou moeten kijken en dan gericht op de begeleiding rondom het stukje neemt verlies. Zou je dan ergens
aan denken van goh hè. In een, een zekere toekomst, of een ideale situatie, zou ik graag dit zien of zou ik graag
dat zien. Zou je dan ergens aan denken?
P10: Nee eigenlijk niet. Nee.
I: Dus je zou eigenlijk gewoon de huidige situatie gewoon doortrekken tot eigenlijk de toekomst?
P10: Ja, ik denk het wel. En dan wanneer ik begeleiding rondom levend verlies nodig heb, hoop ik dat ik dan daar
terecht kan. Ja. Dat ik dan aan de bel kan trekken.
I: Oke, hoe zie je dat dan voor je? Hoe zou je dan graag willen worden ontvangen?
P10: Uhm, ja, ja dat, het is belangrijk dat begeleiding er in ieder geval gewoon de rust en de tijd voor neemt, dat
je even kunt gaan zitten. Ja. Weer in die zin denk ik. Niet even snelsnel tussendoor, …
I: Ja precies. Oke, duidelijk. Uhm, … (stilte). Eigenlijk waren dat wel de puntjes die ik met je wil bespreken en het
komt gewoon op mij over dat je eigenlijk op dit moment tevreden over de begeleiding bent hè. Rondom het
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levend verlies ja, op dit moment is er nu de behoefte niet echt naar, uhm, wellicht komt dat nog en dan zou je
het graag zien dat ze de tijd ervoor nemen en de rust nemen. Met je in gesprek gaan.
P10: Ja, ja.
I: … De communicatie verloopt nu goed. Belangrijke dingen voor, voor jullie als ouders zijn daarin, dat, dat je je
gehoord voelt, die klik moet er zijn. Uhm, en je hebt ook het gevoel dat je de eigen regie hebt over de zorg. Ik
weet het niet of je zelf nog iets hebt wat je wilt bespreken?
P10: Uhm, nee hoor, ik heb zelf niks uhm, ja niks toe te voegen. Ja ik vond het sowieso wel uhm, ja kijk ik zag
jouw onderwerp en ik had zoiets van ja, ‘levend verlies’, en dat ervaren wij niet zomaar toen dacht ik van ja. Het
is gewoon goed om ook te laten horen zeg maar, dat het ook wel uhm, ja. Dat niet iedereen het als levend
verlies hoeft te ervaren.
I: Nee zeker, heel fijn.
P10: Ja weet je, ik denk altijd maar zo, als de begeleiding maar naar je luistert, he, dan, … dan is het wel goed.
Met een zorgintensief kindje heb je nou eenmaal pieken en dalen, waarin je ook het levend verlies kan ervaren
dan, momenten dat het minder goed gaat. Het is dan fijn als je je ei kwijt kan. Maar het hoeft niet meteen altijd
te betekenen dat daar meteen allemaal hulp voor moet worden ingeschakeld.
I: Ja nee precies, ik begrijp je denk ik wel. Als je maar eventjes kan praten met elkaar is het al goed.
P10: Ja, ja precies. Bepaalde dingen die dan weer eventjes landen. En dan weer verder gaan. Het kunnen kleine
dingen zijn die er even uit moeten, en dan is het weer even goed.
I: Ja, ja precies. Dat is ook zo. Oke. Helemaal duidelijk. Uhm, hoe heb je het ervaren om met mij te praten?
P10: Ja heel goed! (Lacht) ja heel mooi, dat je zo’n onderwerp hebt gepakt he.
I: Ja. Fijn!
P10: Ja, superbelangrijk! Oke. Nou gaat goed komen.
I: Zeker! Ik wil je heel erg bedanken dat je dan hebt deelgenomen!
P10: Graag gedaan, jij succes met je onderzoek (lacht)!
I: Dankjewel (lacht).
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Bijlage 6 Codeboek semigestructureerde interviews
Tabel 5: Open, axiale en selectieve coderingen bij (expert-)interview 1 (Participant nr. 1)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Expertinterview
1
Expertinterview
1

P1: Uhm, begeleiden… ik denk vooral aansluiten
bij de ander die tegenover je zit.
P1: En dan kijken wat er, uhm, vooral ook vaak
onder datgene zit wat uhm, wat er wordt
gezegd.
P1: Wat er bijvoorbeeld wat er onder boosheid
zit.
P1: Vaak worden namelijk veel dingen via
boosheid geuit terwijl er iets anders onder zit.
Ja. Het is meer naar het gevoel wat er onder zit
uhm, proberen te gaan.
I: Ik hoor u zeggen dat de gevoelens vaak een
rol spelen, kunt u voorbeelden noemen van
soortgelijke gevoelens of uhm, gevoelens die u
zelf heeft ervaren of ervaart?
P1: Ja bijvoorbeeld jaloezie wat er onder kan
zitten in ieder geval.
P1: Als het over gehandicapte kinderen gaat
kan het wel zijn dat je jaloers bent op diegene
die uhm, kinderen heeft waar alles allemaal
leuk gaat, en goed gaat.
P1: Sowieso in de maatschappij is het al heel
erg dat mensen heel erg kijken naar dat alles
perfect moet zijn. Zeker tegenwoordig heb ik
het gevoel dat alles en iedereen perfect moet
zijn.
P1: Je moet een mooi huis hebben en je moet
eigenlijk 3 keer per jaar op vakantie kunnen.
Dat zijn allemaal dingen die niet kunnen als je
een gehandicapt kind hebt. Dat gaat gewoon
niet.
P1: En ja, daardoor kan veel verdriet onder de
gevoelens zitten maar ook jaloezie.
P1: Of het gevoel dat andere mensen naar je
kijken van ja jij bent een beetje zielig (lacht). Ik
heb dat zelf nooit zo gehad maar ja, mensen
kunnen wel zo gaan kijken. Dit is natuurlijk niet
leuk.
I: En wat zijn uw eigen ervaringen daar dan
mee, met die gevoelens waar u net over vertelt?
P1: Ja nou eigenlijk heb ik het niet zozeer bij
mensen die verder van me af staan, daar heb ik
die gevoelens nooit bij gehad.
P1: Maar bijvoorbeeld ik heb een broer met 5
gezonde kinderen. Zij gingen altijd 3x per jaar
op vakantie. Dan zij hij wel eens tegen mij: “Ja
maar het is toch gewoon een heel lief meisje?”.
Dat denk ik van ja, maar jij hebt wel heel veel
vrijheid en het onbegrip.

Aansluiting bij de
ander
Kijken wat onder
datgene zit wat wordt
gezegd
Onder de boosheid

Aansluiten
Achter onderliggende
reden komen

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Onderliggend gevoel

Gevoelens

Via boosheid uiten van
gevoelens

Onderliggend gevoel

Gevoelens

Jaloezie wat eronder
kan zitten

Emoties

Gevoelens

Jaloers op gezin
waarbij het goed gaat

Omgeving

Gevoelens

Alles moet perfect zijn
volgens de
maatschappij

Druk van omgeving

Omgeving

Dingen die niet
kunnen als je een
gehandicapt kind hebt

Belemmering

-

Verdriet en jaloezie
onder gevoelens
Gevoel dat andere
mensen het zielig
vinden

Onderliggend gevoel

Gevoelens

Kijk omgeving

Omgeving

Gevoelens niet zozeer
aanwezig bij mensen
van verderaf

Ervaring gevoelens
omgeving

-

Broer heeft veel
vrijheid en onbegrip
voor situatie

Onbegrip omgeving

Omgeving

Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

85

Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1
Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1
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1
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1
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1
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1

Expertinterview
1

Expertinterview
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P1: Ik denk dat ik dat, uhm, het onbegrip van de
omgeving dat ik dat zelf het moeilijkste heb
gevonden.
P1: Het van buitenaf opgelegd krijgen dat je blij
en tevreden moet zijn (even stilte).

P1: Ik was ook wel blij en tevreden, ik ben
hartstikke trots op (naam kind).
P1: Maar als anderen dan dit soort dingen
zeggen, denk ik van, kom op het is wel meer dan
dat.
P1: Wat ik gewoon op Het ODC altijd heel fijn
vond, is dat ik merkte dat er uhm, het feit dat
de begeleiding verder keek dan alleen dat
buitenkantje van (naam kind).
P1: En uhm, ja en dat ze dan ook uhm, met mij
deelden van “oh die (naam kind) heeft weer
gekke dingen gedaan” of “Oh wat is ze toch
grappig”, “Oh wat is ze toch weer lief”
P1: Terwijl ja, de buitenwereld die snapt het
allemaal vaak gewoon niet.
P1: Dus ik heb ook altijd gezegd, van voor mij
zijn jullie collega’s. Die houding heb ik altijd
gehad. Vanaf dat ik binnenkwam heb ik gezegd,
zie mij maar als een collega.
P1: Maar wij staan wel met z’n allen in een
kringetje om (naam kind) heen.
I: Dus u voelde zich wel goed betrokken bij de
zorg rondom (naam kind)?
P1: Ja. Zeker. Ik was zelf ook al actief betrokken
erbij.
P1: Ik vond het gewoon heel belangrijk dat zij
ook een persoonlijkheid was op zichzelf en ook
al had ze zoveel beperkingen, maar dat
iedereen daar ook in zijn eigen manier mee kon
omgaan.
P1: En op die manier kon zij ook met iedereen
eigenlijk een eigen band opbouwen, niet alleen
via mij.
P1: Dus ik merk dat ze gewoon nu eigenlijk nog
meer, dat zij zo’n eigen netwerk heeft gehad, en
zo groot, dat ze zoveel mensen heeft gekend en
zoveel mensen haar hebben gekend, en dat die
allemaal met haar een eigen unieke band
hebben ontwikkeld. Ja dat is precies wat ik
wilde.
P1: Ze was dan wel beperkt, maar ik heb haar
altijd wel als persoonlijkheid ‘los’ van mij
gezien. Dat is iets wat veel ouders heel lastig
vinden denk ik. Dat is wat ik ook vooral terugzie.
P1: En als je dat uiteindelijk durft los te laten, en
dat je dat vertrouwen ook durft…

Onbegrip van
omgeving is moeilijk

Onbegrip omgeving

Omgeving

Van buitenaf opgelegd
krijgen blij en
tevreden te moeten
zijn
Trots op kind

Druk van omgeving

Omgeving

Emoties

Gevoelens

Het is meer dan dat

Het is meer dan dat

-

Fijn vinden dat
begeleiding verder
kijkt

Begeleiding kijkt
verder dan buitenkant

Begeleiding
(vaardigheden)

Verhalen delen met
ouders

Begeleiding deelt
verhalen

-

Buitenwereld snapt
het vaak niet

Onbegrip omgeving

Omgeving

Elkaar zien als
collega’s vanaf begin

Band met begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Met een kring rondom
kind heen
Ouder(s) actief
betrokken bij de zorg

Totaalplaatje

Systeemgericht
werken
Systeemgericht
werken

Kind is een
persoonlijkheid op
zichzelf

Eigen manier in
omgang

-

Eigen band opbouwen
met kind

Band opbouwen kind

-

Eigen netwerk van
kind

Eigen manier in
omgang

-

Kind als een ‘losse’
persoonlijkheid zien is
lastig voor ouders

Kind ‘los’ zien van
zichzelf

-

Durven los te laten en
durven te vertrouwen

Vertrouwen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
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Expertinterview
1

P1: Ik denk ook dat het mogelijke wantrouwen
naar het personeel er dan eerder is.

Expertinterview
1

P1: In het begin kan er dan zoveel op je afkomen
en ook zoveel fout gaan waarbij niemand je kan
helpen… ik denk dat dat traumatische
ervaringen kunnen zijn.
P1: En dat merk ik ook bij mijn werk, bij andere
ouders nu, sommigen hebben zo’n slechte start
gehad en dat is juist zo belangrijk.
P1: Dus het is eigenlijk ook dat in het begin van
alles of zo’n moeilijke periode de begeleiding
hard nodig zal zijn.
I: Ben je zelf ook goed “opgevangen”, zoals je
benoemde, door de begeleiding?
P1: Ja, maar ik denk ook dat dat vooral is
gestart door mijn openheid richting de
collega’s.
P1: Toen ik voor het eerst op het ODC kwam,
liep ik erbinnen en toen dacht ik toen ik langs de
groep (naam groep) kwam, oh jeetje gelukkig is
(naam kind) nog niet zo erg.
P1: Alles wat (naam kind) ooit heeft gekund
heeft ze uiteindelijk helaas weer moeten
inleveren. Natuurlijk gaat dit ook wel met pijn
gepaard en verdriet, …
P1: … ik heb dan zoiets van, ik ga maar kijken
naar hetgeen wat er wel aanwezig is.
P1: Dat vond ik dan wel eens moeilijk als ik dan
bij mij broer kwam, met 5 gezonde kinderen,
dan had ik er echt wel eens moeite mee. Juist
omdat hij zo dichtbij staat en het eigenlijk in je
gezicht wordt gedrukt dat het verschil zo groot
kan zijn.
P1: Dat vind ik dan wel een moment van levend
verdriet of verlies. Op dat moment. En vooral,
als zij het dan confronterend vonden als ik er
iets over zei, dat is dan pijnlijk.
P1: Het moet wel gezegd mogen worden, het
mag er zeker wel zijn, vind ik. Ik denk ook dat
het belangrijk is dat je het jezelf toe moet staan,
dat je die gevoelens toelaat.
P1: Ik denk dat de begeleiding hier een hele
belangrijke taak in heeft, een ondersteunende
taak
P1: Ik vind dat je als ouder een keer boos mag
zijn. Je mag boos, jaloers en gefrustreerd zijn,
er komt namelijk zoveel bij kijken allemaal.
I: Je zegt net ook, die begeleiding die mag er wel
zijn, van dat er iemand tegen je zegt van je MAG
boos zijn… is dat dan ook u aangeboden? Heeft
u dat ook gekregen?
P1: Mm… Ik kan me dat helaas niet zo
herinneren.

Expertinterview
1
Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1
Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1

Expertinterview
1
Expertinterview
1
Expertinterview
1

Mogelijke
wantrouwen naar
begeleiding
Er komt veel op je af in
het begin

Wantrouwen

-

Heftig begin

Begeleiding
(beginfase)

Goede start is heel
belangrijk

Heftig begin

Begeleiding
(beginfase)

Begeleiding is in het
begin hard nodig

Begin

Begeleiding
(verbeterpunten)

Openheid richting
begeleiding

Open houding

Houding ouders

Eerste indruk van ODC

Eerste indruk

Gevoelens

Inleveren gaat
gepaard met pijn en
verdriet

Emoties

Gevoelens

Kijken naar wat wel
aanwezig is
Moeite met groot
verschil met broer

Aanwezigheid

-

Verschil met omgeving

Omgeving

Moment van levend
verlies tijdens
confrontatie is pijnlijk

Emoties

Gevoelens

Gevoelens mogen er
zijn en moeten
worden toegelaten

Gevoelens toelaten

Gevoelens

Begeleiding heeft een
ondersteunende taak

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)

Ouders mogen boos,
jaloers en gefrustreerd
zijn
Niet aangeboden om
gevoelens toe te laten

Gevoelens toelaten

Gevoelens

Gevoelens
bespreekbaar maken

-
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I: Zou je het dan wel nodig hebben gehad, denk
je?
P1: Ja. Ik denk dat er zeker momenten zijn
geweest wanneer ik begeleiding fijn had
gevonden.
P1: Nou weet je wat mij ook wel veel hielp?
Wanneer ik zag dat het bij de begeleiding net
zo was.
P1: Dusja, daarmee bevestigen zij ook wel weer
mijn gevoel. Dat ik niet alleen sta.
P1: Ik vind niet dat een begeleider dan zo
professioneel moet zijn dat je dat gevoel van
bijvoorbeeld frustratie niet mag laten zien ofzo.
Als een begeleider dat kan laten zien, werkt dat
positief.
P1: Het is namelijk eigenlijk gewoon een
spiegel, die begeleiding.
P1: En de begeleider weet dan gewoon dat het
af en toe niet zo werkt, volgens de regeltjes.
P1: Men moet menselijk zijn.
P1: Dus uhm, misschien is het JUIST wel
professioneel dat de begeleider laat zien dat
het hem of haar ook aangaat. In ieder geval, ik
zou dat prettig hebben gevonden.
P1: Ja, want dan krijg je ook het gevoel dat je
samen de zorg deelt. En je niet alleen bent.
P1: Ik heb ook altijd een gevoel hierzo, en ook in
(naam andere dagbesteding), dat we het
samen deelden. De zorg, maar ook de leuke
dingen. Ook de frustratie, en ja, alles eigenlijk.
P1: Maar goed, daar moet je ook als ouder voor
open staan. Dat is dan wel belangrijk.
P1: Wat ik vooral zelf veel om mij heen zag, is
dat sommige ouders vaak snel als ‘lastige
ouder’ worden bestempeld.
P1: Maar daar zit gewoon iets onder. Het is
belangrijk dat je daar probeert achter te komen
als begeleiding.
P1: Dat zou zeker een punt van verbetering zijn
als het gaat om de begeleiding. Waar komt die
frustratie vandaan? Waarom die achterdocht?
Sommige ouders zijn
namelijk heel
achterdochtig. Die vertrouwen meestal
niemand meer. Maar daar zit iets onder!
P1: De begeleiding doet er denk ik ook goed aan
als er wordt gevraagd hoe het in het verleden
bijvoorbeeld is gegaan, wat verwacht je van
ons, durven jullie te vertrouwen op ons? Of
uhm, ja, of wat is er nodig om jullie vertrouwen
te krijgen? Ik denk dat dit vaak de dingen zijn
die de zorgverlener moet bezitten.

Fijn hebben gevonden
wanneer begeleiding
er zou zijn

Aanwezigheid
begeleiding

Begeleiding
(verbeterpunten)

Zien dat het bij
begeleiding net zo is

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Bevestiging dat ouders
niet alleen staan
Begeleiding moet niet
professioneel zijn
maar moet gevoelens
laten zien

Bevestiging

-

Gevoelens tonen

Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding is een
spiegel
Begeleiding weet dat
het niet altijd volgens
de regels loopt
Begeleiding moet
menselijk zijn
Fijn vinden wanneer
begeleiding gevoelens
toont

Begeleiding is spiegel

-

Volgens de regels

-

Gevoelens tonen
begeleiding
Gevoelens tonen

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(verbeterpunten)

Zorg samen delen en
niet alleen staan

Zorg en gevoelens
delen

Zorg en gevoelens
samen delen

Zorg en gevoelens
delen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)

Ouders moeten ervoor
openstaan
Snel als ‘lastige
ouders’ worden
bestempeld
Belangrijk dat de
begeleiding vraagt
naar waar gevoelens
vandaan komen
Doorvragen een punt
van verbetering

Open houding

Houding ouders

Lastige ouders

-

Achter onderliggende
reden komen

Begeleiding
(vaardigheden)

Doorvragen

Begeleiding
(verbeteringen)

Doorvragen naar
verleden,
verwachtingen en
vertrouwen

Doorvragen

Begeleiding
(vaardigheden)
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P1: Ook de uitleg, ja, ook veel informatie geven.
Uitleggen waarom je dingen doet en waarom
zo. Ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk.
P1: En ik denk dat in dat rijtje ook goed past om
eraan toe te voegen wat je bijvoorbeeld wel en
niet kan bieden aan de ouders.
P1: In een ideale situatie zou ik sowieso denken
aan het feit dat je serieus moet worden
genomen, uhm, ja eerlijkheid, anders dan ga je
ook niet het vertrouwen voelen om gevoelens te
delen, vragen naar de gevoelens, zoals ja maar
hoe is het nu dan, hoe voelt dat nu dan.
Ja, oprechtheid. Voor mij zou dat heel
belangrijk zijn. Oprecht zijn.
P1: Ook tijd. Dat kan nog wel eens een
beperking zijn helaas.
P1: Ik heb altijd het voordeel gehad dat mijn
dochter niks snapte, dus ik kon gewoon overal
over van alles praten, ook wanneer zij erbij was.
Dat was geen probleem.
P1: Wanneer je echt een gesprek gaat plannen
samen met de zorgverlener, wordt het vaak zo
formeel. Dat praat ook gek.
P1: Ik zou het fijn vinden om erover te praten
als uhm, … misschien door bijeenkomsten? Een
thema-avond over dit soort dingen of
gevoelens, dat je daar uhm, samen met
anderen over dingen kan hebben.
P1: Wanneer je samenzit met ouders, komt er
vaak ook heel veel uit. Er is dan namelijk zo veel
herkenning. Dat lijkt mij een ideale manier om
aan de praat te komen met anderen.
P1: Ik denk ook dat, wanneer de begeleiding
aan dit soort avonden zouden deelnemen
actief, dat het heel fijn zou zijn. Je trekt naar
elkaar toe en je gaat toch wat sneller praten.
Het is ook veel informeler. Ik denk dat het een
goede manier is om met elkaar in gesprek te
komen. Vooral als je allebei nieuwsgierig wil zijn
en bent.
P1: Personeel zal het eigenlijk denk ik ook wel
eens herkennen, het gevoel van verlies.
P1: Ja, die frustratie, ja begeleiding voelt ook
dat verdriet, want je bent heel dicht betrokken
bij de kinderen. Ik denk dat dit ook goed is voor
ouders om te merken.
P1: Als de begeleiding dat durft te tonen, en
zich kwetsbaar opstelt, dan denk ik dat je veel
dichter bij elkaar komt te staan.
P1: Als je de gevoelens van begeleiding ziet,
wordt het vanzelf ook makkelijker om over dit
soort onderwerpen te praten, het gevoel van
levend verlies.
P1: Het is denk ik belangrijk dat de ouders het
ook doorkrijgen dat de begeleiding hetzelfde

Informatie en uitleg
geven

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)

Uitspreken over wat
men kan bieden aan
ouders
Ideale situatie is
serieus genomen
worden, eerlijkheid,
vertrouwen om
gevoelens te delen en
ernaar te vragen,
oprechtheid
Oprechtheid heel
belangrijk
Tijd kan een beperking
zijn
Praten in bijzijn van
kind

Bieden aan ouders

Begeleiding
(verbeterpunten)

Ideale situatie

Begeleiding
(verbeterpunten)

Oprecht
Tijd

-

Praten in bijzijn kind

-

Gesprek plannen is
snel formeel

Gesprek maken

Gespreksvoering

Fijn praten met
anderen d.m.v.
bijeenkomsten/themaavonden

Praten

Lotgenoten

Herkenning delen met
andere ouders is
ideale manier van
gesprek beginnen
Begeleiding actief
deelnemen aan
thema-avonden zorgt
voor sneller praten en
nieuwsgierigheid

(H)erkenning delen
met ouders

Lotgenoten

Aanwezigheid
begeleiding

Begeleiding
(verbeterpunten)

Begeleiding ervaart
ook gevoel van verlies
Ouders gevoelens
laten merken van
begeleiding

Gevoelens begeleiding

-

Gevoelens tonen

Begeleiding
(verbeterpunten)

Begeleiding kwetsbaar
opstellen waardoor
dichterbij elkaar staan
Makkelijker om over
gevoel van levend
verlies te praten

Gevoelens tonen

Begeleiding
(verbeterpunten)

Gevoelens tonen

Begeleiding
(verbeterpunten)

Doorkrijgen dat
begeleiding betrokken

Ideale situatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
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willen als wij, de ouders. Eigenlijk moeten zij
erachter komen dat ze niet alleen staan en te
werk gaan. Ze moeten kunnen zien dat zij ook
betrokken zijn en net zoveel van het kind
houden dan wij als ouders.
P1: Ik denk eerlijk gezegd dat ouders soms die
erkenning nog niet zien, of aan twijfelen.
Daarom is dat zo belangrijk om kenbaar te
maken.
P1: Een band scheppen is echt het
allerbelangrijkste.

is en ouders niet
alleen staan

P1: Dat je betrokken bent bij de kinderen, dat
het de zorgverlener ook kan raken. Daarmee
denk ik dat je vertrouwen wint bij de ouders.
P1: Je hebt af en toe gewoon momenten, dat de
zorg en alles gewoon heel zwaar is. Dat was
gewoon dan even zo, denk ik. Maar begeleiding
was dan op dat moment wel fijn geweest.
P1: Ik heb alleen meestal zelf de deur moeten
opengooien en initiatief moeten nemen als het
gaat om een gesprek hebben met begeleiding.
Ik denk dat sommige ouders dat (nog) niet
kunnen.
P1: Ik vind het gewoon belangrijk dat men
gewoon meer ziet dan het hoopje ellende in die
rolstoel. Het is zo fijn om te weten dat de
zorgverlener ernaar kijkt van, ja maar ze is veel
meer dan dat! Ze keken niet alleen naar de
buitenkant, ook naar de binnenkant.

Erkenning kenbaar
maken

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Band scheppen is
belangrijk

Band met begeleiding

Vertrouwen winnen
door betrokkenheid

Vertrouwen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding was op
sommige momenten
fijn geweest

Aanwezigheid
begeleiding

Begeleiding
(verbeterpunten)

Zelf het initiatief
moeten nemen

Zelf initiatief nemen

Houding ouders

Verder kijken dan de
buitenkant

Verder kijken

Begeleiding
(vaardigheden)
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Tabel 6: Open, axiale en selectieve coderingen bij (expert-)interview 2 (Participant nr. 2)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Expertinterview
2

I: Ik wil graag van u weten wat u onder ‘begeleiding’
verstaat.
P2: Ik stel een open houding in, een luisterende
houding,
P2: Ik geef erkenning en herkenning.

Open, luisterende
houding aannemen

Open houding,
luisterende houding

Begeleiding
(vaardigheden)

Erkenning en
herkenning geven
Theorie inzetten

(H)erkenning

Verschillende
werkvormen en processen
Creatieve
werkvormen, schrijfen tekenoefeningen,
visualisaties

Werkvormen en processen

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)
-

Werkvormen en processen

-

Kijken wat past bij
het moment en
aansluiten

Aansluiten

Begeleiding
(vaardigheden)

Ouders hebben regie

Eigen regie

Geen eigen regie

Eigen regie

Aan bepaalde eisen
voldoen

Aan eisen voldoen

Systeemgericht
werken
Systeemgericht
werken
-

Diverse hulpvragen
over kind ‘anders
dan verwacht’

Hulpvragen

-

Hulpvragen over
rouw

Hulpvragen

-

Geen pasklaar
antwoord
Kennis halen uit
eigen ervaring

Geen pasklaar
antwoord
Kennis

-

Aansluiting door
ervaring met
complexiteit en
inlevingsvermogen

Aansluiten

Begeleiding
(vaardigheden)

Expertinterview
2
Expertinterview
2
Expertinterview
2
Expertinterview
2

Expertinterview
2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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P2: Daarnaast heb ik mijn theorie, die ik geleerd heb,
om in te zetten.
P2: En dan heb ik ook nog verschillende werkvormen,
verschillende werkprocessen.
P2: Nou, met werkvormen of werkprocessen bedoel ik,
… je hebt bijvoorbeeld creatieve werkvormen, uhm, je
hebt schrijfoefeningen, je hebt tekenoefeningen, je
hebt bijvoorbeeld uhm, visualisaties, zoals
bijvoorbeeld een stukje medicatieoefening.
P2: ik werk zelf heel intuïtief… dus ik uhm, ik kijk wat
past bij dat moment. Ik bedenk nooit van tevoren wat
ik ga doen en bij wie. Het is helemaal aansluiten en
volgen bij wat diegene uhm, vraagt.
P2: Ouders hebben zelf de regie in de handen.
P2: Ik heb zelf wel eens ervaren dat ik niet de eigen
regie had
P2: Ik heb zelf wel ooit eens een therapiesessie gehad
waarin mij een keuze werd gesteld, en ook wel uhm,
dat ik als cliënt, proefde van, ik moet aan bepaalde
eisen voldoen.
P2: Uhm, er zijn verschillende hulpvragen vanuit
ouders, heel divers, over het kind ‘anders dan
verwacht’. En bij de een is dat uhm, ‘hoe kan ik mijn
kind accepteren’, en bij de ander is dat, uhm, ‘ik wil
meer weten over levend verlies, chronische rouw, en
hoe ik dat kan toepassen, of hoe ik daarmee verder
kom’, dan.
P2: En bij cliënten die komen voor rouw kunnen de
hulpvragen meer liggen richting ‘hoe wordt het
draaglijker voor mij’, dat kan een vraag zijn, uhm, ‘blijf
ik altijd zo huilen’, is een vraag
P2: Ik heb geen pasklaar antwoord voor ouders en dat
vertel ik ook.
P2: Het is voor mij heel erg leuk en fijn om te ervaren
dat ik uhm, zeg maar de kennis die ik heb, toe kan
passen in een gesprek, maar ook kan halen uit eigen
ervaring.
P2: Nou hoor ik ook wel eens terug van cliënten dat
mijn uhm ervaring, zowel in de zorg, ik werk namelijk
ook op de aanvangstgroep voor kinderen met EMB,
dus ik kan heel goed de complexiteit voorstellen, en
inleven voor ouders, dan hebben ze het in een split
second in de gaten dat ik weet waar ze het over
hebben. Dan heb je eigenlijk meteen een aansluiting.
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Expertinterview
2

Expertinterview
2
Expertinterview
2

Expertinterview
2
Expertinterview
2

Expertinterview
2

P2: Daarnaast heb ik natuurlijk mijn ervaring omdat ik
een kind verloren heb, wat ook ernstig ziek en
zorgbehoevend is geweest. Ik heb het proces
doorgemaakt van, niet weten waar het eindigt of
uhm, ‘nu komt er dit weer’, en wat het dan vervolgens
met je doet.
P2: Dus uhm, die erkenning is gewoon heel erg fijn
voor mensen die bij mij komen om te praten over het
levend verlies.
P2: Ik vind niet dat begeleiding de ‘ervaring’ moet
bezitten zoals een ervaringsdeskundige bezit, maar ze
zouden wel heel het inlevingsvermogen moeten
bezitten, uhm, hoe het voor ouders is.
P2: Het is belangrijk dat je kunt aansluiten en dat je
kunt uhm, steunen, en dat je erkenning en herkenning
kunt bieden.
P2: Ik denk dat het ook een meerwaarde is als je op de
hoogte bent van, je inleest, en uhm, kennis hebt van
levend verlies en chronische rouw.

Expertinterview
2

P2: Een goede begeleiding houdt in dat je een uhm,
open houding aan zou kunnen nemen, en heel erg
goed moet uhm, luisteren naar wat ouders zeggen.
P2: Heel vaak wordt tussen de regels door toch nog
iets extra’s gezegd. Of ja uhm, dan hangt er iets, uhm,
dan hangt er iets tussenin wat ze dan niet zeggen,
maar er wel is
P2: Het levend verlies kan heel goed een pijnpunt voor
ouders zijn.
P2: Het zou heel mooi zijn als je als begeleider op het
gevoel van ouders in durft en kan gaan.
P2: Ik heb een cliënt in mijn praktijk die snel
begeleiding wantrouwt en zich hierdoor niet
openstelt, ze heeft wel heel snel het idee van, ze
snappen er niks van
P2: Maar de verbinding maken met ouders is echt,
echt heel erg belangrijk, vind ik.

Expertinterview
2
Expertinterview
2

P2: Het is sowieso heel erg belangrijk dat een ouder
zich welkom voelt, binnen de zorg
P2: En het is ook belangrijk ook dat hij of zij het idee
heeft dat er naar hem of haar wordt geluisterd

Expertinterview
2
Expertinterview
2

P2: Of dat ouders worden bekeken alsof dat uhm, zij
eigenlijk de deskundige zijn van hun kind.
P2: En vanuit een goede, steady verbinding, kun je
dieper gaan in een gesprek met ouders.

Expertinterview
2

P2: Uhm, ouders hebben vooral een uitnodigende
sfeer nodig, waarin ouders, zodat wanneer zij
binnenkomen, snel het idee hebben van ‘oh, hier is het
leuk, hier is het gezellig’
P2: Hoewel ik natuurlijk best wel begrijp dat er
terughoudendheid kan zijn, het niet durven, of iets in
die richting. Als je wat jonger bent met name dan, he

Expertinterview
2

Expertinterview
2
Expertinterview
2
Expertinterview
2

Expertinterview
2

Eigen ervaring verlies
zorgbehoevend kind

Eigen ervaring

-

Erkenning is fijn

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Inlevingsvermogen
bezitten

Inlevingsvermogen

Begeleiding
(vaardigheden)

Aansluiting, steunen,
erkenning en
herkenning bieden
Meerwaarde
wanneer men kennis
bezit van levend
verlies en chronische
rouw
Open, luisterende
houding

Aansluiten,
(h)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Ideale situatie

Begeleiding
(verbeterpunten)

Open luisterende
houding

Begeleiding
(vaardigheden)

Tussen de regels
wordt er nog iets
gezegd

Achter onderliggende
reden komen

Begeleiding
(vaardigheden)

Levend verlies
pijnpunt voor ouders
Op gevoelens van
ouders ingaan
Ouders wantrouwen
begeleiding

Pijnpunt

-

Ideale situatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
-

Verbinding maken
met ouders is
belangrijk
Welkom laten voelen

Band met begeleiding

Idee dat er wordt
geluisterd naar de
ouder
Ouders deskundige
van eigen kind
Vanuit goede
verbinding dieper in
gesprek raken
Uitnodigende sfeer

Luisteren

Terughoudendheid
vanuit begeleiding
door jonge leeftijd

Terughoudendheid
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Wantrouwen

Welkom voelen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Ervaringsdeskundige

Houding ouders

Band met begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)

Welkom voelen

-
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Expertinterview
2
Expertinterview
2
Expertinterview
2

P2: Als ik kijk naar nieuwe ouders, dan probeer ik die
altijd heel fijn te verwelkomen
P2: Gewoon open zijn, en eerlijk zijn, en oprecht.

Expertinterview
2
Expertinterview
2
Expertinterview
2

P2: En soms heb je natuurlijk ook ouders die zelf wat
terughoudender zijn.
P2: Of ouders waar je geen klik mee hebt

Expertinterview
2
Expertinterview
2

Expertinterview
2

P2: Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning
en herkenning, uhm, het welkom gevoel, de
verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel
belangrijk.

P2: Er is altijd iemand in het team die wel een klik heeft
of kan hebben met de ouders. Want soms kijkt een
collega er heel anders tegenaan, en die heeft juist dat
helpende handje die de ouders nodig hebben,
waardoor het makkelijker gaat.
P2: Wat ik bijvoorbeeld een goed idee vind, is dat er
elk jaar een ouderavond is, gecombineerd met de
thema-avonden van Ontmoeten&Zo.
P2: Durf vooral ontmoetingen te regelen als
begeleider zijnde tijdens bijvoorbeeld die themaavonden, en gebruik dit soort avonden dan om een
keer wat behoeften te polsen bij de ouders.
P2: Zie gewoon de kansen, de mogelijkheden, laat ze
niet voorbijgaan. Durf op ouders af te stappen!

Nieuwe ouders fijn
verwelkomen
Open, eerlijk en
oprecht zijn
Eerlijk, transparant,
erkenning en
herkenning bieden,
welkom gevoel,
verbinding
Terughoudendheid
ouders
Geen klik

Welkom voelen
Open, eerlijk/oprecht
Eerlijk, transparant,
(h)erkenning, welkom
gevoel, aansluiten

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Terughoudend

-

Klik

-

Collega wel een klik
met ouders

Klik

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Ouderavond
gecombineerd met
thema-avond
Ontmoetingen
regelen waarbij
behoefte polsen

Thema-avonden

-

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)

Durven op ouders af
te stappen

Ideale situatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
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Tabel 7: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 3 (Participant nr. 3)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Interview
3

I: Hoe ziet de samenwerking tussen jou als ouder en de
begeleiders van de groep eruit?
P3: Wij hebben dagelijks contact via een digitaal
schriftje.
P3: Daar staan alle uhm, ja pluspunten in, de
verbeterpunten, uhm daar bespreken we eigenlijk alles
dagelijks in. En dat is best wel fijn.
P3: We hebben jaarlijks een planbespreking en om de 3
maanden een MDO, dat is dan wat korter.

Dagelijks contact via
Quli

Contact

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Dagelijkse pluspunten
en verbeterpunten

Pluspunten en
verbeterpunten

-

Jaarlijkse
planbespreking en om
de 3 maanden een
MDO
Communicatie
verloopt goed
Communicatie
belangrijk voor ouders
Verbeterpunten in
communicatie
Een van de weinige
moeders die dagelijks
schrijft in Quli

Moment van
gesprek

Gespreksvoering

Communicatie

Gespreksvoering

Communicatie

Gespreksvoering

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
-

Communicatie
belangrijk bij nonverbale zoon

Communicatie

Gespreksvoering

Quli heeft emotionele
uitlaat
Erkenning krijgen van
omgeving is moeilijk
Begeleiding praat
hetzelfde over zoon als
ouder
Praten met
vriendinnen is anders
Niet vergelijken met
normaal ontwikkeld
kind
Erkenning vanuit
begeleiding
9 van de 10 keer
gehoord voelen

Emoties

Gevoelens

Kijk omgeving

Omgeving

Hetzelfde praten
over kind

-

Vrienden

Omgeving

Verschil in
ontwikkeling

-

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Levend verlies is een
‘ander hoekje’

Niet hebben over
levend verlies

Levend verlies

Levend verlies gaat
over kind maar niet
zozeer over de ouder

Niet over ouders

Levend verlies

Interview
3
Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3
Interview
3

P3: Dus dat verloopt goed. De communicatie verloopt
goed
P3: Ja voor mij als ouder is de communicatie zeker
belangrijk.
P3: ja natuurlijk zijn er altijd wel verbeterpuntjes in de
communicatie, maar die kaart ik ook altijd wel aan.
P3: Eigenlijk iedereen schrijft er in die erin moet schrijven,
en ik schrijf er ook dagelijks in. Ik heb wel gehoord van de
groep dat zij aangaven dat ik een van de weinige
moeders ben van die groep die dat doet
P3: Ja ik vind dat gewoon best wel belangrijk dat de
communicatie tussen mij als ouder en begeleiding goed
verloopt, zeker omdat mijn zoon non-verbaal is, niet kan
uitleggen of hij bijvoorbeeld slecht heeft geslapen die
dag, of dat die misschien niet gegeten heeft waardoor
die dus extra hongerig is.
P3: En Quli heeft ook wel weer een soort emotionele
uitlaat, haha.
P3: Het is soms heel moeilijk om van de omgeving
erkenning te krijgen.
P3: Bij de groep is dat anders. Die praten over mijn zoon
hetzelfde als dat ik praat over mijn zoon, waaronder ook
de leuke dingen. Dat is gewoon fijn.
P3: Als ik met mijn vriendinnen praat over mijn zoon, dan
ja, is dat heel anders.
P3: Je kunt mijn zoon namelijk niet vergelijken met een
normaal ontwikkelend kind.
P3: Ik vind die erkenning die begeleiding kan geven aan
mij heel belangrijk
I: Vind je die ook echt bij de begeleiding? Heb je het
gevoel dat je daar terecht kan met je verhalen, dat je je
echt gehoord voelt?
P3: Uhm, 9 van de 10 keer voel ik mij wel gehoord, ja
P3: Over mijn zoon zelf kan ik altijd wel dingen uhm, over
kwijt. Uhm, maar als je doelt op het levend verlies, dan is
dat een heel ander ‘hoekje’, denk ik.
P3: Het gaat dan natuurlijk wel over hem, het levend
verlies, alleen ja, dit gaat meer over dagelijkse dingen en
uhm, wel de doelen die je dan stelt met de begeleiding
om hem vooruit te helpen, maar niet zozeer over mij.
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Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

P3: Tuurlijk is de begeleiding wel eens bezorgd en ze
denken ook echt heel erg goed mee
P3: Je gaat niet zomaar heel je verhaal doen in zo’n
dagboekje via internet, haha (lacht). Nee.
P3: Nee, eigenlijk ervaar ik niet die mogelijkheid om in
gesprek echt te gaan.
P3: Ik had namelijk laatst het een keer een podcast over
levend verlies gezien, uhm, En daar herkende ik heel veel
dingen in
P3: En toen dacht ik ja, eigenlijk hebben ze het, … al de
ambulante medewerkers waar ik mee in aanraking ben
geweest van Amarant, uhm, hebben ze het niet over
levend verlies gehad
P3: Wel heb ik in het begin een gezinsondersteuner
gehad, elke week is ze toen een uur langs geweest voor
een gesprek
P3: Ja ze gaven me dan informatie over welke handvaten
dan bij zijn diagnose hoorde en wat het dan inhield, en
uhm, hoe je daar dan mee moest omgaan
P3: Alleen, het levend verlies, ja, (stilte) het had wel
degelijk meer besproken kunnen worden vind ik
P3: Misschien ook nu wel omdat het een paar jaar verder
is dat ik nu pas het besef ga krijgen, dat het nu zo is.
P3: Toentertijd was pas net de diagnose gesteld dus dan
zit je er nog helemaal middenin en dan weet je het
allemaal nog niet zo goed
P3: En nu een paar jaar later, denk ik van ja, weetje, het
is toch wel elke keer een soort ‘rouw’ die je constant hebt
P3: Maar nee, over chronische rouw of levend verlies
wordt niet echt veel over gesproken, nee.

Interview
3

I: Zou je het wel fijn vinden, als een begeleider je zou
benaderen met de vraag van, ‘Goh, zullen we een keer
gaan zitten’, of ‘Vind je het fijn om het er een keer over
te hebben?’. Of op een andere manier
P3: Ja, ik denk zeker dat ik dat fijn zou vinden. Alleen ik
weet niet zo goed of dat wel de begeleiding zijn taak is.
P3: Je zou snel denken van nou dat ligt meer bij een
psycholoog.
P3: Het is alleen dat uhm, hoe moet ik dat omschrijven,
ik kan bij de begeleiding terecht met gevoelens, maar het
gaat meer over de dagelijkse dingen.
P3: Begeleiding probeert me verder te helpen. Ook in het
leven met mijn zoon.

Interview
3
Interview
3

P3: Ik denk dat soms ik ook wel misschien wat
terughoudender ben daarin (stilte).
P3: Het is heel moeilijk om je begrepen te voelen als
ouder, denk ik.

Interview
3

P3: Herkenning of erkenning, dat komt van medeouders,
die in hetzelfde schuitje zitten als ik.

Interview
3

P3: Ik heb daar niet met de begeleiding over gesproken.

Interview
3
Interview
3

Begeleiding is bezorgd
en denkt mee
Niet verhaal doen via
internet
Geen mogelijkheid om
in gesprek te gaan
Herkenning vanuit
podcast

Meedenken

-

Verhaal doen

-

Mogelijkheid tot
gesprek
(H)erkenning

Gespreksvoering

Ambulante
medewerkers Amarant
hebben niet over
levend verlies gehad
Gezinsondersteuning
in het begin

Niet hebben over
levend verlies

Levend verlies

Gezinsondersteunin
g

-

Informatie en
handvaten rondom
omgang geven
Levend verlies had
meer mogen worden
besproken
Later besef van levend
verlies krijgen
Net diagnose gesteld
en dan zit je er
middenin
Paar jaar later besef
van ‘rouw’
Niet veel gesproken
over levend verlies of
chronische rouw
Onwetendheid of
begeleiding er is om
mee te praten over
levend verlies

Informatieverstrekk
ing

Begeleiding
(vaardigheden)

Bespreken levend
verlies

Levend verlies

Later besef

Levend verlies

Heftig begin

Begeleiding
(beginfase)

Later besef

Levend verlies

Niet hebben over
levend verlies

Levend verlies

Onwetendheid

-

Taak van psycholoog

Psycholoog

-

Meer met dagelijkse
dingen en gevoelens

Terechtkunnen

Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding helpt
ouder verder

Begeleiding

Terughoudend zijn
ouder
Moeilijk om je
begrepen te voelen als
ouder
Herkenning en
erkenning komt van
medeouders
Niet met begeleiding
over praten

Terughoudend

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

Emoties

Gevoelens

(H)erkenning

Lotgenoten

Niet over praten

-
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Interview
3
Interview
3
Interview
3

P3: Maar ik wel het gevoel, dat als ik echt ergens mee zit,
dat ik wel terecht kan.
P3: Ja ik ben er wel heel open over van als het een keertje
niet gaat.
P3: Dat doet de begeleiding ook, zij geven het ook aan.

Interview
3

I: Is begeleiding ook heel open richting jou over gevoelens
die hen kunnen ervaren?
P3: Ja, zij zijn ook heel open tegenover mij.
P3: Normaal gesproken zou je bepaalde dingen
bespreken met je partner.
P3: Om dan zulke onderwerpen te bespreken met elkaar.
Dat vind ik wel heel erg fijn

Interview
3
Interview
3
Interview
3

P3: Uhm, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hier een
gesprek over zou willen met begeleiding, dat hier dan
mijn plek zou zijn om dat te bespreken.

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

P3: Ik zou toch eerder denk ik naar een psycholoog gaan,
om dan daar uhm, ja mijn verhaal te doen
P3: Ook al zou ik hier waarschijnlijk meer, zouden ze me
meer begrijpen dan een willekeurige psycholoog
P3: Misschien dat ze 1 keer in de zoveel tijd iets zouden
kunnen plannen.
P3: Ik denk dat ik het dan wel fijn vind eigenlijk om het er
even over te hebben.
P3: Van ouders krijg je snel die herkenning en erkenning,
denk ik.

Interview
3
Interview
3

P3: Ik zou er wel voor openstaan om met begeleiding
erover te praten.
P3: Misschien dat er wel uhm, wel zijn er vaak van die
thema-avonden ‘s avonds van Ontmoeten en Zo. Maar ik
kan niet vaak ‘s avonds omdat mijn zoon dan thuis is.
Daardoor kan ik niet naar die avonden, dat vind ik wel
jammer.
P3: Ik denk wel dat ik er heen zou gaan wanneer ik de tijd
had.
P3: Ik denk dat misschien, uhm, … als we teruggaan naar
het begin, uhm voor nieuwe ouders dat zij goed worden
opgevangen is heel belangrijk.
P3: Dat de begeleiding dan ook inhoudelijk op informatie
ingaat
P3: Advies geven over hoe je het moet aanpakken, hoe je
het moet verwerken
P3: Ik had een gezinsondersteuner die er elke week dan
een uurtje was
P3: We hebben het niet gehad over hoe dat dan als ouder
uhm, kan worden ervaren
P3: ik zit bijvoorbeeld op Facebook sinds anderhalf jaar,
in zo’n groep met allemaal ouders met kinderen met een
verstandelijke beperking. Daar kan ik echt mijn verhaal
ook echt kwijt. Ik kan daar alles vragen als ik ergens mee
zit, of over PGB of uhm, of over bepaalde producten die

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

Terechtkunnen bij
begeleiding
Openheid als het niet
gaat
Begeleiding geeft ook
aan wanneer het niet
gaat
Begeleiding open
tegenover ouders

Terechtkunnen
Open houding

Begeleiding
(vaardigheden)
Houding ouders

Open houding
begeleiding

Begeleiding
(vaardigheden)

Open

-

Bespreken met partner

Praten met partner

Omgeving

Fijn om onderwerpen
te bespreken met
begeleiding
Niet weten of het
juiste plek is voor
gesprek met
begeleiding
Eerder naar
psycholoog gaan
Meer begrip van
begeleiding
1 keer in de zoveel tijd
gesprek plannen
Fijn om over levend
verlies te hebben
Herkenning en
erkenning van andere
ouders
Openstaan voor praten
met begeleiding
Jammer dat men niet
naar thema-avonden
kan zoals Ontmoeten
en Zo door kind thuis
hebben ‘savonds
Heengaan wanneer er
de tijd was
Nieuwe ouders goed
opvangen in het begin

Bespreken

-

Mogelijkheid tot
gesprek

Gespreksvoering

Psycholoog

-

Meer begrip dan
psycholoog
Communicatie

-

Inhoudelijk op
informatie ingaan
Advies geven
Gezinsondersteuner
Niet gehad over
ervaring ouder
Groep op Facebook
waar ouders verhaal
kwijt kunnen
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Bespreken levend
verlies
(H)erkenning

Begeleiding
(verbeterpunten)
Levend verlies
Lotgenoten

Open houding

Houding ouders

Ontmoeten en Zo

Lotgenoten

Tijd

-

Begin

Begeleiding
(verbeterpunten)

Informatieverstrekk
ing
Informatieverstrekk
ing
Gezinsondersteuner

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)
-

Ervaring bespreken

-

Facebookgroep

-
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Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3
Interview
3
Interview
3
Interview
3

Interview
3

Interview
3

ergens voor kunnen dienen zij beantwoorden dan alles
ook. Zo kom je met andere ouders in gesprek.
P3: Ik denk dat het belangrijk is dat begeleiding dat
aankaart in het begin, dat je advies geeft van goh kijk
eens op facebook of op andere sociale media of je daar
iets kan vinden, dat je daar een beetje in wordt begeleid.
P3: Kijk nu, heb ik zoiets van, laat maar, ik ga wel naar
een psycholoog, ik zit bij een facebook groep enzo. En dat
is voor mij op dit moment fijn.
P3: Maar in het begin zou het zeker beter kunnen worden
opgepakt.
P3: Ik heb nu zelf besloten deze dingen zelf op te pakken
en daardoor is mijn behoefte aan de begeleiding minder
geworden.

Belangrijk dat
begeleiding aankaart
en advies geeft in het
begin
Op dit moment
begeleiding maar laten

Informatieverstrekk
ing

Begeleiding
(verbeterpunten)

Begeleiding laten

-

Beter oppakken in het
begin
Zelf oppakken
waardoor behoefte
aan begeleiding
minder is geworden
Graag begeleiding
gehad
Heftige ervaring
diagnose in het begin
Weten waar ouders
terecht kunnen om te
praten

Begin

Begeleiding
(verbeterpunten)
Houding ouders

Terechtkunnen

Begeleiding
(verbeterpunten)
Begeleiding
(beginfase)
-

Openstaan in het begin

Open houding

Houding ouders

Fijn om te praten

Praten

-

P3: Die herkenning is gewoon erg fijn.

Herkenning is fijn

(H)erkenning

P3: Bij Ontmoeten en Zo zijn er ook veel van die
voorlichtingen. Dan is het belangrijk dat de ouders
daarvan op de hoogte worden gesteld door begeleiding.

Op de hoogte worden
gesteld door
begeleiding van
Ontmoeten en Zo
Begeleiding denkt mee
in alles

Communicatie

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(verbeterpunten)

Meedenken

Begeleiding
(vaardigheden)

Ouder actief betrokken
bij de zorg

Betrokkenheid zorg

Systeemgericht
werken

P3: Ik denk wel dat ik graag begeleiding had gehad.
P3: Zeker als ouder in het begin kan het als heel heftig
worden ervaren wanneer je zo’n heftige diagnose krijgt.
P3: Dat ouders dan in ieder geval weten waar ze dan
terecht kunnen. En als het dan bij een ambulante
medewerker is van Amarant, dat ze dan ook weten van
oke ik kan bij die en die terecht.
P3: Ik had er vanuit mijzelf in het begin wel voor open
gestaan.
P3: Het is fijn om met iemand te praten.

P3: Wat de communicatie ook zo fijn maakt, de
begeleiding denkt ook mee in alles. Altijd de vragen
stellen van, hoe doen we dat, doen we het goed, vind je
het niks, … enzovoorts.
P3: Ja. Zeker, ik ben actief betrokken bij de zorg. Ik ben
ook altijd zelf bij een MDO. Ik vind het belangrijk, ja
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Tabel 8: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 4 (Participant nr. 4)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale
codering

Selectieve
codering

Interview
4

P4: Over levend verlies wordt niet zoveel gesproken.

Niet veel gesproken over
levend verlies

Levend verlies

Interview
4

P4: Dus als ik versta onder levend verlies het uhm, afscheid
nemen van je toekomstbeeld wat je, wat je gehad zou
hebben als (naam kind) er bijvoorbeeld niet was.
P4: Dat is denk ik wat je schetst onder levend verlies. Het
gaat niet om het verlies van (naam kind), toch?
P4: Het gaat om het verlies van mijn uhm, het idee dat
(naam kind) een ander kind is dan andere kinderen, dat zij
niet het leven heeft wat ze zou moeten hebben.

Afscheid nemen van
toekomstbeeld

Niet hebben
over levend
verlies
Toekomstbeeld

Het gaat niet over verlies
van kind
Verlies van het idee van
een kind wat niet zo’n
leven zou moeten
hebben
Ouders hebben niet het
leven wat ze zouden
moeten hebben
Graag naar Italië
verhuizen maar niet
weten of dat kan

Verlies kind

-

Gevoel van
levend verlies

Levend verlies

Ander leven
ouders

Levend verlies

Toekomstbeeld

-

Aangekaart zonder het
doel om in gesprek te
gaan
Niet doorpakken vanuit
begeleiding
Het voelde nog niet als
een gemis
Ander gezin dan normaal
gezin
Taak van begeleiding om
niet alleen te zorgen
voor het kind, maar ook
familie
Moment niet goed voor
gesprek

Aankaarten

-

Gemis
Gemis

Begeleiding
(verbeterpunten)
-

Omgeving

Gevoelens

Totaalplaatje

Systeemgericht
werken

Moment van
gesprek

Gespreksvoering

Aandacht voor ander
moment gesprek
Persoonlijke
planbespreking moment
van gesprek
1 op 1 tijdens gesprek is
fijn
Tijd

Moment van
gesprek
Gesprek tijdens
persoonlijke
planbespreking
Moment van
gesprek
Tijd

Gespreksvoering

Niet per se op de groep
bespreken

Bespreken

-

Behoefte peilen bij
ouders

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)

Behoefte peilen en niet
ouders overvallen

Niet overvallen

-

Interview
4
Interview
4

Interview
4

P4: En dat wij als ouders niet het leven hebben wat we
zouden moeten he, dat is toch wel waar het om gaat, ja.

Interview
4

P4: Ik moet zeggen, uhm, ik heb het er wel eens over gehad,
omdat wij graag naar Italië gaan, misschien wel, uhm, om
dat wij eventueel…, nou ja dat wordt nu heel erg lastig, in
Italië zouden willen gaan wonen Maar, ja… hoe gaat dat?
Gaat dat überhaupt?
P4: En dat heb ik wel eens een keer aangekaart, geloof ik.
Niet per se met dit doel om daar echt over in gesprek te
gaan.
P4: Nee, er werd niet op doorgepakt vanuit begeleiding.

Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4

Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4

P4: En ik voelde dat ook nog niet per se als een gemis.
P4: Want je bent toch een ander gezin dan een normaal
gezin.
P4: Het is niet alleen de taak van de begeleiding om voor je
kind te zorgen, en een schone luier te geven en uhm, een
flesje, maar je krijgt de hele familie krijg je erbij. Dus ook de
hele situatie, van thuis. Die moet je ook meenemen.
P4: Op dat moment zelf, een gesprek zo hebben over dit
onderwerp op de groep, dan is daar niet de goede, het juiste
moment voor.
P4: Maar uhm, ja, ik denk dat er op een ander moment
aandacht voor zou moment moeten zijn, voor een gesprek.
I: Mm (hummen), en wat zou zo’n ander moment dan
kunnen zijn?
P4: Uhm, bijvoorbeeld met de persoonlijke planbespreking.
P4: Want tijdens zo’n planbespreking zit je 1 op 1 wat fijn is.
P4: Dan heb je ook tijd, he, dan heb je tijd gemaakt.
P4: Want ik weet ook niet per se of je dat op de groep
moeten bespreken. Want dan zijn ze ook druk met de
kinderen en dan gebeurd er ook van alles.
P4: Van tevoren bij de planning van de bespreking. Nou
vraag dan aan de ouders of je daar behoefte aan hebt. Dus
het is belangrijk dat je eerst de behoefte peilen.
P4: Niet meteen inderdaad in zon planbespreking zeggen
van uhm, ‘Zo nou uhm, nu willen we het eens hierover
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Interview
4
Interview
4

Interview
4

Interview
4
Interview
4
Interview
4

hebben’. Maar wel even kijken of dat daar behoefte voor is
en niet de ouders overvallen.
P4: Ja weet je, ik ben zo iemand die, wanneer er iets niet
goed gaat, qua zorg of uhm, ondersteuning, dan horen ze
dat meteen.
P4: Ik spaar dat niet op, en dan 1x per jaar dan gooi ik het
eruit (lacht). Dus als ik iets heb, dat me niet zint, dan zeg ik
het. En dan bespreken we dat. En dan kijken we of het
anders kan en uhm, of nou ja, dan heb je het er in ieder geval
over.
P4: Dus ja, tuurlijk wordt er nog gevraagd of er nog andere
dingen zijn, of dat ik het nog over iets anders wil inbrengen.
Waardoor het dan niet specifiek wordt genoemd, van zou je
het ‘hier’ over willen hebben. En dat is misschien wel een
dingetje, dat had ik wel fijn gevonden.
P4: In de beginperiode en op dit vlak was er geen aandacht
voor het levend verlies. Dat kan ik me niet herinneren.
P4: Ook hebben we huisbezoeken gehad toen (naam kind)
klein was, en uhm, en dat hebben ze een aantal maanden of
vorig jaar geloof ik ook weer gedaan, 2x.
P4: Je moet weten waar een kind vandaan komt. En dat kan
ik vertellen, maar ik vind dat je dat moet zien. En dat je dan
uhm, dat je dingen makkelijker bespreekt. Dat je dingen,
uhm, dat ze zich dingen voor kunnen stellen.

Wanneer er iets niet
goed gaat geven ouders
dat aan
Niet opsparen maar
zeggen wanneer er iets is

Duidelijkheid
richting
begeleiding
Duidelijkheid
richting
begeleiding

Houding ouders

Er wordt niet specifiek
gevraagd naar levend
verlies

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)

In begin geen aandacht
voor levend verlies

Niet hebben
over levend
verlies
Huisbezoek

Levend verlies

Makkelijker
bespreken

-

Niet hebben
over levend
verlies
Levend verlies
bespreken
Toekomstbeeld

Levend verlies

Klik

Huisbezoeken in begin
en heden

Houding ouders

-

Interview
4

P4: Maar in het begin, bij de (naam groep), hebben we het
nooit over levend verlies gehad.

Begeleiding moet weten
waar kind vandaan komt
zodat men makkelijker
dingen bespreekt en
voorstelt
In het begin nooit over
levend verlies gehad

Interview
4
Interview
4
Interview
4

P4: Eigenlijk ook niet op de andere groep waar (naam kind)
nu zit.
P4: Ik heb het wel zelf eens een keer genoemd van
‘misschien hadden we wel eens in Italië willen gaan wonen’.
P4: Je moet met begeleiding wel een klik hebben.

In het heden ook niet
gehad over levend verlies
Benoemd ooit in Italië
willen wonen
Klik met begeleiding

Interview
4
Interview
4
Interview
4

P4: Want anders leg je je ziel niet bloot.

Ziel niet blootleggen

Blootleggen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

P4: Ik heb wel mijn voorkeuren in met wie ik van de
begeleiding praat over gevoelens, als ik dat mag zeggen.
P4: Waar je die klik mee hebt, daar stel je je eerder bloot
aan.

Voorkeuren in
begeleiders
Klik zorgt voor eerder
blootstellen

Voorkeuren

Houding ouders

Klik

Interview
4

P4: Uhm, wat zouden zij mij moeten bieden in een ideale
situatie? Uhm, ja dat in ieder geval aandacht voor het
levend verlies is. Dat erover gesproken wordt.
P4: Het is denk ik niet heel makkelijk om daar iets aan te
doen. Want de situatie is zoals die is. Ik denk niet dat zij daar
heel veel in kunnen veranderen.
P4: Er moet wel aandacht voor gaan zijn, maar er niet een
doel.
P4: Herkenning en erkenning is heel belangrijk.

Aandacht en spreken
over levend verlies

Ideale situatie

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(verbeterpunten)

Situatie is wat het is en is
niet makkelijk te
veranderen
Aandacht voor zijn maar
geen doel
Herkenning en erkenning
is heel belangrijk
Begeleiding vraagt naar
thuissituatie en behoefte
aan ondersteuning

Situatie
veranderd niet

-

Aandacht

-

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4

P4: De begeleiding vraagt wel vaak van, hoe heb je het thuis
allemaal geregeld, en lukt dat allemaal, heb je behoefte aan
ondersteuning daarbij.
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Interview
4

Aandacht voor
thuissituatie

Interesse/
aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

Geen behoefte aan
begeleiding tot ouder
worden kind
Omgeving met kinderen
heeft vrijheid om weg te
gaan

Later besef

Levend verlies

Verschil met
omgeving

Omgeving

Voorlopig geen eigen
leven
Twijfel over weg willen
gaan

Ouders beperkt

-

Twijfel

-

Niet weggelegd voor
ouders om zomaar weg
te gaan

Weg gaan

-

Besef komt later dat het
blijft zoals het is

Later besef

Levend verlies

Interview
4
Interview
4

P4: (Naam kind) is nu 16 maar wanneer moet ze het huis
uit? Wanneer kan ze niet meer, ze moet niet he (lacht), maar
wanneer kunnen we het niet meer handelen thuis… dat zijn
dingen waar wel aandacht voor is vanuit begeleiding.
P4: Nou, uhm, ik denk dat ik nooit eerder behoefte heb
gehad aan begeleiding totdat (naam kind) nu zelf echt ouder
wordt.
P4: Uhm, vrienden van ons hebben ook kinderen in dezelfde
leeftijdscategorie ongeveer, en die zeggen inderdaad van
‘oh ja alles wordt makkelijker, we hebben de vrijheid dat we
een keer een weekje weg kunnen, weekendje weg’, of uhm,
… en weet je, die pakken een tasje en die zijn weg (lacht).
P4: En uhm, ja dan krijg je weer een heel eigen leven met zijn
tweeën. Maar dat gaat bij ons voorlopig niet gebeuren.
P4: En ook al zou je uhm, zou (naam kind) ooit uhm, ergens
anders gaan wonen, dan nog weet ik niet of ik wel 3
maanden weg zou willen.
P4: Mijn ouders pakten af en toe de caravan, weet ik veel
waar naartoe, heel Zuid-Italië rond. Of Zuid-Europa
rondrijden. Ja, dat is voor ons denk ik niet weggelegd
zomaar (stilte). Dus nu, begint dat eigenlijk een beetje zo van
mmmm, oh ja.
P4: Ja, het besef komt echt later pas. Je leven gaat er toch
inderdaad echt wel, … of, het blijft zoals het is. Zoals het nu
is.
P4: Voor anderen gaat het leven er anders uitzien, maar dat
is voor ons niet zo. En dat vind ik wel eens lastig.
P4: Ik kan me niet herinneren dat het levend verlies ooit
besproken is, het is nooit aangekaart.

Lastig dat leven er niet
anders uit gaat zien
Levend verlies nooit
besproken of aangekaart

Levend verlies

Interview
4

P4: Maar ik heb het zelf ook nooit aangekaart omdat het bij
mij helemaal nooit, … ja weet je, het was zo ver weg.

Interview
4

P4: Kijk en (naam kind) heeft natuurlijk een ander leven,
vanaf de geboorte natuurlijk al. Dus dat is al wel een
afscheid wat je neemt van een uhm, toekomstbeeld voor je
kind.
P4: (naam kind) is een gelukkig meisje, die geniet van hele
kleine dingen, uhm … waar ik ook van ben leren genieten,
dus ze heeft mij ook wel een hoop geleerd.
P4: Uhm, ja, ik geloof wel dat ik de eigen regie heb. Ik kan
wel inbrengen wat ik uhm, belangrijk vind.
P4: Ik vind het belangrijk dat de zorg dan goed gaat op de
groep.
P4: Ja. Dus ik kan wel aangeven, wat ik belangrijk vind. Ja en
weet je, dat doe je nu nog steeds. Ook al weten ze nu
natuurlijk wel wat (naam kind) fijn vindt. Dat ze het
bijvoorbeeld fijn vindt om naar buiten te gaan, dat ik dat
belangrijk vind. Uhm, dat ze wisselende houdingen nodig
heeft, dat het ook geboden wordt, dus wat dat betreft zitten
we wel op hetzelfde level denk ik.
P4: Ja ze vragen ook vaak dingen en tonen interesse, zoals
toen met de operatie bijvoorbeeld van (naam kind), hoe dat
dan gegaan is. Uhm, en dan nemen ze daar ook wel de tijd
voor. Ook al is het onder kindertijd, dan nog, ja.

Niet aankaarten levend
verlies omdat het zo ver
weg is
Afscheid van
toekomstbeeld van kind

Ander leven
ouders
Niet hebben
over levend
verlies
Aankaarten

Toekomstbeeld

Levend verlies

Kind leert ouders
genieten van kleine
dingen
Gevoel van eigen regie

Emoties

Gevoelens

Eigen regie

Belangrijk dat de zorg
goed gaat
Begeleiding en ouders
zitten op 1 lijn

Zorg goed gaan

Systeemgericht
werken
-

Op 1 lijn

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Begeleiding heeft tijd en
toont interesse, ook
onder kindertijd

Interesse/
aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

Interview
4
Interview
4

Interview
4
Interview
4
Interview
4

Interview
4

Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4

Interview
4
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Interview
4
Interview
4
Interview
4

Interview
4
Interview
4

Interview
4
Interview
4
Interview
4
Interview
4

Interview
4

Interview
4
Interview
4

Interview
4
Interview
4

Interview
4

Interview
4

P4: En ook nog, en dat heeft dan ook nog een gevolg. Als je
bijvoorbeeld de week erop of later nog een keer komt, dan
zullen ze dat toch wel weer op terug pakken.
P4: Daar is aandacht voor. Uhm, hoe je dingen beleefd, ja.

Terugpakken op eerder
verhaal

Terugpakken

-

Aandacht voor beleving

P4: Nou ik zou willen voorstellen om dan eventueel in een
persoonlijke planbespreking, uhm … ik denk dat dat een
moment is, dat wanneer je bijvoorbeeld een extra half uur
inruimt, en van tevoren behoeften peilt bij ouders of dat zij
daarvoor openstaan, uhm, … ja, dat het levend verlies dan
op zo’n moment wel besproken kan worden.
P4: Met andere ouders is het ook wel fijn om te praten, maar
dat doe ik ook wel.
P4: Dus ja zulke dingen bespreken we ook wel. Dat is zeker
fijn, want je zit allemaal met elkaar, of je kind nu Down heeft
of autisme of noem maar op, het gaat niet zoals het hoort
te gaan. En je zit allemaal in hetzelfde schuitje en je gaat
ongeveer allemaal dezelfde fases door. En daar kan je elkaar
in ondersteunen.
P4: Het oudercontact is zeker heel fijn. Maar ook hier moet
het wel klikken.
P4: Zonder klik stel je jezelf niet open.

Persoonlijke
planbespreking moment
voor bespreken levend
verlies

Interesse/
aandacht
Moment van
gesprek

Begeleiding
(vaardigheden)
Gespreksvoering

Fijn om te praten met
ouders
Ouders zitten allemaal in
hetzelfde schuitje en
gaan dezelfde fases door

Praten

Lotgenoten

Begrijpen

(Herkenning)

Oudercontact moet
klikken
Zonder klik niet
openstellen
Psycholoog

Klik

Lotgenoten

Open houding

Houding ouders

Psycholoog

-

Effectievere uitkomst
met psycholoog door klik

Klik

-

Oppervlakkig wanneer er
geen klik is

Open houding

Houding ouders

Welkom voelen

Welkom voelen

Begeleiding vraagt goed
door

Doorvragen

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Aandacht voor jou als
persoon
Niet alleen maar een
schone luier geven, er zit
meer achter

Interesse/
aandacht
Totaalplaatje

Begeleiding
(vaardigheden)
Systeemgericht
werken

Laatste paar jaar pas
gevoel van levend verlies

Later besef

Levend verlies

Belangrijk dat aandacht
wordt gegeven aan
levend verlies

Interesse/
aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

P4: Wij zijn ook wel een aantal jaar bij de psycholoog
geweest.
P4: Maar ik had niet zoveel met die man. Nee. Ik bedoel, zijn
houding sprak me niet zo aan enzo. Maar deze vrouw die we
nu hebben, hebben we veel meer een klik mee. En dan komt
er veel meer uit. En ook een veel effectievere uitkomst.
P4: Als je over dat soort zaken praat, moet je jezelf
openstellen. Als je iemand hebt waarvan je denkt mmm,
daar heb ik geen klik mee ofzo, … dan houd je het zelf al een
beetje oppervlakkig.
P4: Bij mij gaat de begeleiding gewoon goed. Ik moet me
welkom voelen, wat ik ook voel.
P4: En de begeleiders vragen regelmatig uhm, bijvoorbeeld
ik kom niet iedere week, maar als ik er ben, vragen ze ook
hoe het gaat en ze vragen goed door. En uhm, als er
bijzonderheden zijn, dan vragen ze er ook altijd naar. Ja.
‘Hoe voelt dat dan’ en dan proberen ze ook altijd nog wel
extra aandacht eraan te besteden. Niet alleen van ‘Hoe is
het gegaan met de operatie?’, maar ook ‘wat vond je ervan,
dat je daar op de ic zat?’. Ja. Dat soort dingen.
P4: Dus, aandacht voor jou als persoon is zo belangrijk.
P4: Het is echt niet alleen maar (naam kind) een schone luier
geven en uhm een rondje gaan wandelen met haar. Nee.
Echt niet (lacht). Er zit meer achter. Je krijgt het hele plaatje
erbij.
P4: Maar uhm, wel goed dat hier aandacht voor is. Het
gevoel van levend verlies is gewoon iets wat uhm, ik zeg al,
nu pas het laatste jaar, dat ik daarover na denk, en dat ik
het hier en daar voorbij zie komen.
P4: Eerder heb ik ook nog nooit over levend verlies gehoord,
dus ik vind het wel belangrijk dat je daar aandacht aan
besteed. Ja. Absoluut.
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Tabel 9: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 5 (Participant nr. 5 & nr. 6)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Interview
5

P5: Ja uhm, de samenwerking… dat je gewoon wel in
ieder geval op 1 lijn werkt en dat je uhm, dat ook wel
doorzet.
P5: Zoals wij het doen, dat dat ook op de groep
wordt gedaan.
P5: Dat wij dingen van hun aannemen, en zij weer
van ons.

Op 1 lijn werken en
doorzetten

Zorg en gevoelens
delen

Zelfde manier van zorgen
hanteren als ouders
Dingen van elkaar
aannemen

Zelfde manier van
zorgen
Zorg en gevoelens
delen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

P6: Nou ja je komt hier maar weinig op school he. Je
hebt wel contact via de mail, maar je komt heel
weinig op school dan. Dan is dat contact wel iets
minder.
P5: Nou, toen de periode dat ik uhm, dat ik ze hier
zelf naar school bracht, dan heb je wel iets meer
contact.
P5: Dan kun je wel iets sneller meer vertellen.

Contact door weinig op
school zijn is minder

Contact

Meer contact bij zelf
naar school brengen

Contact

Iets sneller vertellen bij
fysiek contact
Face to face werkt
prettig

Contact

Quli werkt omslachtig

Omslachtig

Quli biedt mogelijkheid
om te vertellen maar
kans is op verkeerd
verwoorden
Prettig om elkaar te zien
eens in de tijd

Verkeerd verwoorden
via Quli

-

Contact

Alleen elkaar zien bij
gesprek tijdens
planbespreking
Samen met andere
ouders op Ontmoeten en
Zo
Fijn dat andere ouders
ook bekend zijn met
bepekt kind
Langskomen betekent
meer contact en
makkelijker vagen
Als er iets is, melden bij
elkaar

Moment van gesprek

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Gespreksvoering

Ontmoeten en Zo

Lotgenoten

(H)erkenning

Lotgenoten

Contact

Meer gevoelens uiten in
het echt

Contact

Begeleiding niet nodig
voor delen gevoelens

Geen behoefte
begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

P5: En dat werkt inderdaad wel prettiger. Dat je
elkaar uhm, gewoon echt face to face kan spreken
zeg maar.
P5: Via dat Quli werkt natuurlijk wel maar dan moet
je dat allemaal weer openen en dat is allemaal
omslachtig.
P5: Met Quli kun je ook zeker wel veel vertellen maar
dan vergeet je dingen of je kan je, … of je verwoordt
het verkeerd weet je wel.

Interview
5

P5: Ja het is wel prettig om elkaar eens in de zoveel
tijd wel te zien.

Interview
5

P5: Eigenlijk zien we elkaar alleen bij die
planbespreking.

Interview
5
Interview
5

P6: En je hebt ook wel van die dagen en avonden
weet je wel, met andere ouders enzo, Ontmoeten en
Zo.
P6: En het fijne is dan dat andere ouders ook een
gehandicapt kind hebben.

Interview
5

P6: Maar als je echt langskomt heb je wel meer
contact. Dan vraag je makkelijker enzo.

Interview
5

P5: Nee als er iets is of zo, dan meld ik dat wel.
Andersom ook volgens mij.

Interview
5

P5: Maar je kan vooral terecht inderdaad als je er
echt werkelijk bent. Dan kun je inderdaad meer
gevoelens uiten dan uhm, ja… dan via mail ofzo.
P6: Ik heb weinig gevoelens die ik graag met de
begeleiding deel, ofzo. Ik heb daar de begeleiding
niet voor nodig.

Interview
5
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Contact

Band met begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
-
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Interview
5

P5: Nou ik vind het wel heel prettig om met mijn
gevoelens aan te komen bij begeleiding. Omdat hun
precies weten wat er precies speelt.

Interview
5

P5: Ik bedoel je kan er met vrienden over praten,
maar die hebben geen weet van hoe het uhm, hoe
het is met een gehandicapt kind.
P5: En vooral ook met van die koffiemomentjes, als
de andere ouders van de kinderen er ook weer zijn.
Dan heb je toch, … dan doe je weer weetjes en
ideetjes op.
P5: Andere ouders begrijpen je volkomen. En dat
vind ik wel heel fijn.
P5: Met de ouders, maar met de leiding ook hoor.

Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5

Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

P5: Ik heb vorige keer ook heel mijn verhaal gedaan.
En dat luisteren ze, en dat nemen ze dan ook serieus.
P5: Jawel want ik vind mijn begeleiding, die gaat er
toch net wel wat dieper op in denk ik. Dan, dan met
ouders.
P5: Maar ik vind echt met je gevoel, dat vind ik wel
meer bij de begeleiding dat ik daar dan wel meer, …
of tenminste, dat doe ik dan wel zelf meer.
P5: Wanneer we over gevoelens praten dan is dat
meer echt tijdens zo’n planbespreking.
P5: Levend verlies houdt in dat je gewoon, het
toekomstbeeld is veranderd, dat het anders is dan
wat je altijd voor ogen had.
P5: Ja je hebt het er wel eens over gehad natuurlijk
dat het allemaal anders loopt dan dat je het willen
zien zeg maar.
P5: En dat je altijd zorg zal blijven houden die je
normaal nooit zoveel zou hebben als je gezonde
kinderen hebt natuurlijk.
P5: Ik bedoel je blijft wel tijd houden voor je kinderen
en dan laat je het op een gegeven moment los, dan
worden ze zelfstandig. Maar nu, … blijf je altijd die
zorg houden.
P5: En dan is het vooral het feit van, wat als wij er
straks niet meer zijn? En die zorg heb je dan ook.
P5: En je bent dan bezig met het eventueel uit huis
uhm, … meer het logeren, dat gedeelte. Daar ervaar
je het levend verlies ook allemaal wel een klein
beetje in. Dan heb je het er wel over. Ja.
P5: Nou ja, de begeleiders zijn wel altijd van het
begin af aan al wel heel behulpzaam geweest. Als wij
dan met een vraag zaten dan, dat zij dat dan wel
voor ons gingen uitzoeken.
P5: Of uhm, met antwoorden terugkomen. Of
meedenken.
P5: Nee, we hebben het nooit echt gehad over levend
verlies met de begeleiding.
P5: Gewoon dat buitenstaanders het niet zo goed
begrijpen uhm, wat je situatie is en wat je
toekomstbeeld is, en dat ze makkelijk kunnen zeggen
van joh, het hoort nu eenmaal bij je leven.

Fijn om over gevoelens
te praten want
begeleiding weet wat er
speelt
Vrienden hebben geen
weet

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Vrienden

Omgeving

Ideeën opdoen van
andere ouders

Andere ouders

Lotgenoten

Ouders begrijpen elkaar

Begrijpen

(H)erkenning

Begeleiding en ouders
begrijpen elkaar
Begeleiding luistert en
neemt serieus
Begeleiding gaat dieper
erop in dan ouders

Elkaar begrijpen

-

Luisteren
Dieper erop in

Begeleiding
(vaardigheden)
-

Met gevoel eerder bij
begeleiding terecht

Terechtkunnen

-

Tijdens planbespreking
over gevoelens praten
Toekomstbeeld
veranderd

Moment van gesprek

Gespreksvoering

Toekomstbeeld

Levend verlies

Anders lopen dan gewild

Anders lopen

-

Altijd zorg blijven
houden

Ander leven ouders

Levend verlies

Niet loslaten en
zelfstandiger worden
maar altijd zorg blijven
houden
Zorg over wat als ouders
er niet meer zijn
Levend verlies ervaren in
uit huis/logeren moment

Ander leven ouders

Levend verlies

Emoties

Gevoelens

Gevoel van levend
verlies

Levend verlies

Begeleiding behulpzaam
vanaf begin

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)

Antwoorden
terugkomen/meedenken
Nooit gehad over levend
verlies
Buitenstaanders
begrijpen het niet goed

Meedenken

Begeleiding
(vaardigheden)
Levend verlies
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Niet hebben over
levend verlies
Onbegrip omgeving

Omgeving
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Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5

Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

P5: Maar het is niet het leven waarvoor wij in eerste
instantie voor gekozen hebben.
P5: Ik bedoel je gaat er wel voor, en je doet het, en
je pakt het zoals het is.
P5: Dat sommige mensen soms zo raar kunnen
reageren, dan denk ik van ja je hebt geen idee hoe
moeilijk het eigenlijk is.
P5: Begeleiding ja, ze gingen er wel duidelijk op in
even. En ze probeerden mij daarin echt wel uhm,
echt wel een gesprek over aan te gaan met mij. Dat
ik echt wel een goed gevoel daarbij kreeg.
P6: Het is af en toe wel fijn om je verhaal te doen,
maar dat hoeft niet per se met begeleiding.
P6: Ja. Het is gewoon, net wat ze zegt, naar de
toekomst toe. Ja wat gaat het brengen? Die is
gewoon onzeker.
P6: En omdat we nu met logeren bezig zijn, dat zijn
wel stukjes van, ja, je moet ze los leren laten.
Eigenlijk wil je dat niet, maar je moet ze wel een
beetje loslaten want uhm, we kunnen er over 5 jaar
allebei niet meer zijn. Dus dat zijn wel moeilijke
punten.
P6: En af en toe erover praten is wel fijn. Om het even
van je af te praten. Net wat jij zegt, het zijn er maar
heel weinig die het begrijpen.
P6: Haar eigen moeder die begrijpt heel ons leven
eigenlijk niet (wijst naar P5). En dat is gewoon lastig.
P6: Je kunt het beste over levend verlies praten met
mensen die in dezelfde situatie zitten.
P5: Je vraag vaak automatisch aan iemand van hoe
is het er nou mee, dan kun je wel zeggen, ja alles is
goed. Maar zodra je dan je verhaal doet, sommigen
klappen dan dicht. Want die weten dan niet hoe ze
moeten reageren.
P5: En als je dan mensen hebt waarbij je het gevoel
hebt van, joh, uhm, ik ga heel mijn verhaal niet aan
jou doen, dan zeg je dat het goed gaat. Want je wilt
je verhaal wel kwijt aan mensen die uhm, gewoon
weten, inderdaad, … die gewoon oprecht
geïnteresseerd zijn.
P5: Je moet gewoon met mensen praten waar je iets
aan hebt. Waar je een eerlijk antwoord van kan
krijgen. Die het ook gewoon zeggen. Kijk ik hoef echt
geen medelijden hoor, ik ben dolgelukkig met (naam
kind). En uhm, ja. Je hebt gewoon niks aan een
onzinantwoord zoals ja het komt allemaal wel goed.
Uhm, het komt helemaal niet allemaal goed!
P5: Het is altijd wel fijn om die herkenning dat
mensen weten waar ze het over hebben. Absoluut.
P6: Misschien is een verbeterpunt dat je vaker een
gesprek hebt met begeleiding dat je over je
gevoelens kan praten.
P6: Maar dat vind ik aan de andere kant ook weer
een beetje een soort slachtofferhulp.

Niet het leven waarvoor
is gekozen door ouders
Wel voor dit leven gaan

Ander leven ouders

Levend verlies

Ervoor gaan

-

Buitenwereld kan raar
reageren

Kijk omgeving

Omgeving

Begeleiding gaat op
gevoelens in van ouders

Doorvragen

Begeleiding
(vaardigheden)

Fijn om je verhaal te
doen maar niet met
begeleiding
Toekomst is onzeker

Verhaal doen

-

Toekomstbeeld

Levend verlies

Moeilijk om kind los te
leren laten

Gevoel van levend
verlies

Levend verlies

Weinig mensen die je
begrijpen

Onbegrip omgeving

Omgeving

Lastig dat directe
omgeving niet begrijpt
Beste praten met
mensen in dezelfde
situatie
Dichtklappen van
omgeving

Onbegrip omgeving

Omgeving

Praten

Lotgenoten

Dichtklappen

-

Verhaal doen bij oprecht
geïnteresseerde mensen

Interesse/ aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

Praten met mensen die
eerlijk zijn en geen
medelijden hebben

Eerlijk/oprecht

Begeleiding
(vaardigheden)

Herkenning is fijn

(H)erkenning

Vaker gesprek over
gevoelens

Communicatie

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(verbeterpunten)

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp
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Interview
5

Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5

P6: Maar ik kan ook wel tegen iemand anders
zeggen als me iets dwars zit. Dat hoeft dan niet in
zo’n gesprek met de begeleiding. Dan doe ik dat met
(naam P1) bijvoorbeeld.
I: Oke. Duidelijk. Dus jullie ondervinden eigenlijk
geen problemen in de huidige begeleiding?
P6: Nee, ik niet.
P5: Nee ik ook niet.
P5: Ik zie al op tegen de 18 jaar, inderdaad. Ja dat
moet ik wel eerlijk zeggen.
P6: En ook op die groepen, iedereen kent elkaar, en
uhm, dat is gewoon hartstikke leuk.
P5: Ik zoek straks als ze 18 wordt en naar een
vervolgverblijf moet dus wel iets vergelijkbaars of in
ieder geval een knus iets, beetje een thuissituatie.
P5: Het close contact met begeleiding? Dat vind ik
zeker heel belangrijk.
P5: Wij als ouders moeten er wel een goed gevoel bij
hebben. Ik moet wel mijn dochter daar achter laten,
en dat doe ik niet zomaar, niet bij jan en alleman.
P5: Het vertrouwen vind ik heel belangrijk in onze
relatie met begeleiding.

Eerder met partner
praten dan begeleiding

Met partner
bespreken

-

Geen problemen in
huidige begeleiding

Geen problemen

-

Opzien tegen 18 jaar
worden van kind
Iedereen kent elkaar op
de groepen
Vervolgverblijf moet
thuissituatie hebben en
knus zijn
Belangrijk close contact
met begeleiding
Niet zomaar achterlaten
bij jan en alleman

18+

-

Samenhorigheid

-

18+

-

Close contact

Begeleiding
(vaardigheden)
Houding ouders

Vertrouwen

Vertrouwen

P5: En eerlijkheid is ook belangrijk, ja. En gaat er dan
bijvoorbeeld een keer iets mis, dat je dat dan eerlijk
zegt, hoe dat dat komt. Er gaat wel eens een keer
iets mis, dat je het dan gewoon zegt
P5: En ook verzorging.

Eerlijkheid

Eerlijkheid

Verzorging

Verzorging

-

I: Ervaren jullie ook dat je de eigen regie hebt, over
de zorg van jullie dochter?
P5: Ja.
P6: Absoluut, de eigen regie hebben we.
P5: Je kent je dochter zelf natuurlijk het beste.

Eigen regie hebben

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Zelf je kind het beste
kennen
Regie is samenspraak
tussen ouders en
begeleiding
Ouders hebben laatste
woord

Ervaringsdeskundige

Houding ouders

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Nooit problemen met
begeleiding
Wisselwerking

Geen problemen

-

Wisselwerking

-

Aangeven dat kind niet
meer naar haar zin had
op een groep

Aangeven

-

Belangrijk dat ouders
worden geholpen
wanneer dat wordt
gevraagd

Ondersteuning

Begeleiding
(verbeterpunten)

P6: Nou het is een samenspraak van, de eigen regie,
tussen wij als ouders en begeleiding. Wij weten
natuurlijk ook niet alles
P5: Maar dan legt de begeleiding of de fysio zeker
wel netjes contact, van zus en zo is er aan de hand,
en dan heb je daar het laatste woordje over
natuurlijk dan.
P5: Nee, volgens mij hebben we nooit problemen
gehad met begeleiding.
P5: Als er iets was dan kregen we het te horen.
Andersom ook. Nee. Die wisselwerking, ging goed.
P5: Wat wel een keer was, dat we het dan hebben
aangegeven, dat ze op een bepaalde groep niet
meer echt naar haar zin had. En uhm, maar dat
hadden hun zelf ook al door, dat was eigenlijk
gelijktijdig dat we dat meldden bij elkaar
P5: Uhm, op zich vind ik dat de begeleiding wel goed
hoe het nu gaat, maar als ik bijvoorbeeld uhm, ik
vind het wel belangrijk dat wanneer ik er naar vraag,
dat ik dan geholpen word zeg maar. Dat ik daar iets,
meer van wil weten of m’n zegje wil doen ofzo.
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Uit handen geven

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)
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Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5
Interview
5
Interview
5

P6: Het moet niet zo zijn dat je er hier 1x per jaar
standaard voor langs moet komen ofzo. Voor een
gesprek.
P5: Als wij daarover vragen hebben bijvoorbeeld, of
begeleiding nodig hebben, dat we dat dan kunnen
aangeven. Dan vind ik het goed.
P5: Ja wij gaan eigenlijk nou pas een klein beetje die,
… die periode in ofzo he, van het levend verlies.
P5: Je hebt al wel het besef gehad van, oke onze
toekomst die gaat er anders uit zien. Maar zolang ze
klein is hobbelt dat allemaal wel mee. Maar nu kom
je er gewoon achter dat het allemaal toch wel wat
moeilijker gaat worden en zwaarder wordt en dat, …
nu ga je ook echt zien van oh, ze gaat niet echt meer
vooruit. Ze… sommige dingen zwakken zelfs af. En
nou ga je, nou ga je daar wel eerder bij stil staan van
oh wat als ze dit niet meer kan of zelfs dat niet meer
kan. Dan wordt de toekomst inderdaad weer anders.
En uhm, ja nu gaan we daar pas een klein beetje bij
stilstaan.
P5: Ja, je gaat nu dingen laten. Dat je denkt van, ja
dat is niet handig, laat maar gaan.
P6: Je wordt gewoon steeds beperkter.
P6: Je staat daar dan niet zo helemaal bij stil, als het
gewoon nog gaat … het gaat gewoon allemaal niet
meer nu.
P6: Je gaat jezelf aanpassen.
P5: Ik denk dat het komt door ouder worden, dat we
ons beperkter gaan voelen.
P6: Meer zorg ook nu. Opa’s en oma’s worden ook
ouder. Dus de zorg wordt steeds meer.
P6: Maar ja, wij gaan wel graag weg. Dus ja. Dus dan
is het wel lastig, ook als ze niet ergens terecht kan.
P5: Ja je hebt nu wel echt het besef van oh, ja, … en
haar broer gaat binnenkort natuurlijk studeren, dus
die gaat het huis uit, dan gaat de jongste straks het
huis uit, en dan denk ik van ja, dan blijft ze alleen
achter. Hoe gaat het dan voor haar worden? Die
toekomt, weet je wel? Ineens gaat ze van een heel
levendige gezinssituatie van ja, (stilte) … naar heel
iets anders, dus ja, dat besef gaan we nu eigenlijk
pas een beetje krijgen. Dat het wel allemaal heel
anders gaat worden.
P5: Als begeleiding mij daarin kunnen helpen, … dat
is altijd welkom natuurlijk.
P5: Ik bedoel je zit altijd met vragen, maar die komen
ja, … pas later.
P5: Ik bedoel wij gaan pas nu die fase in dat we zoiets
hebben van ja, we raken echt wel beperkter. En ja,
de toekomst we wisten natuurlijk wel dat het heel
anders voor ons wordt en dat die er anders uit komt
te zien dan dat we zouden willen, maar nu gaat het
echt wel gewoon, … ja nu gaat het best wel hard.

Geen standaard gesprek
1x per jaar

Mogelijkheid tot
gesprek

Gespreksvoering

Kunnen aangeven
wanneer vragen of
begeleiding nodig
Nu pas periode ingaan
van levend verlies
Besef dat toekomst er
steeds anders uit komt
te zien

Ondersteuning

Begeleiding
(verbeterpunten)

Later besef

Levend verlies

Later besef

Levend verlies

Dingen laten gaan

Gevoel van levend
verlies
Gevoel van levend
verlies
Later besef

Levend verlies

Aanpassen

Ander leven ouders

Levend verlies

Beperkter door ouder
worden
Meer zorg ontstaan

Later besef

Levend verlies

Meer zorg

-

Weggaan wordt lastig

Weggaan

-

Besef dat het anders
gaat worden

Toekomstbeeld

Levend verlies

Hulp begeleiding is altijd
welkom
Vragen komen pas later

Begeleiding welkom

-

Vragen komen later

-

Nu pas fase ingaan van
beperkter raken en
besef, toekomst wordt
ander

Later besef

Levend verlies

Steeds beperkter
worden
Niet bij stilstaan als het
nog gaat
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Levend verlies
Levend verlies
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Interview
5
Interview
5
Interview
5
Interview
5

Interview
5

Interview
5

P5: Ja je wilt eigenlijk altijd natuurlijk wel advies van
een ander. Iedere stap is namelijk nieuw.
P5: Ik vind het in ieder geval altijd prettig dat je
advies kan krijgen van mensen die weten waar ze
over praten.
P5: Maar dat ze ook echt naar je luisteren.

Advies krijgen

Informatieverstrekking

Advies krijgen van
mensen die weten waar
ze het over hebben
Luisterende houding

Informatieverstrekking

P5: Dat ze niet, niet standaard uhm, niet een
standaardbriefje voor je hebben van joh, dit kun je
doen. Maar dat er wel per situatie persoonlijk wordt
bekeken van voor jullie zou dit handig zijn voor jullie
zou dat handig zijn. Of, denk eens hierover na, of heb
je daar al aan gedacht. Ik bedoel, ik zeg al, alles is
nieuw voor ons dus wij weten ook maar dit (maakt
vingergebaar van ‘klein’) van wat het is natuurlijk.
P5: Niet dat je zomaar een nummer bent en dat je
maar bij die stapel komt te liggen maar dat ze echt
wel kijken naar de gezins-, thuissituatie van het
gehandicapte kind.
P6: Advies is ook gewoon altijd welkom.

Geen standaard maar
persoonlijke begeleiding

Ondersteuning

Geen nummer zijn maar
kijken naar gezin- en
thuissituatie

Bekijken hele situatie

-

Advies altijd welkom

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)
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Luisteren

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(verbeterpunten)
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Tabel 10: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 6 (Participant nr. 7)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Interview
6

P7: Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uhm, uhm,
mijn dochter iedere dag zelf breng en zelf haal.
Daardoor heb ik veel mondeling contact.
P7: Ik maak ook gebruik van Quli, dus daarin wordt
heen en weer ook het een en ander doorgegeven.
P7: Mondeling kan ik alles toelichten wat me uhm,
te binnen schiet wat betreft de zorg om mijn
dochter.
P7: En wat betreft de begeleiding daarin, die is
prima. Ik ben daar zeer over te spreken.
P7: Uhm, ik vind het belangrijk dat ik gehoord word.

Veel mondeling contact
door zelf brengen en
halen kind
Gebruik Quli

Contact

Quli

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

Mondeling alles
toelichten

Communicatie

Gespreksvoering

Begeleiding is prima

Prima begeleiding

-

Gehoord worden

Gehoord worden

P7: En dat als er dingen spelen, dat ik ook, rondom
de epilepsie bijvoorbeeld, dat ik dan ook mijn
gevoelens kan uiten.
P7: Dat ik daar ook soms zelf advies over krijg.

Gevoelens uiten

Terechtkunnen

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Advies krijgen

Informatieverstrekking

P7: Als moeder zijnde heb je natuurlijk een idee.
Maar het is ook fijn als dat uhm, in een soort
bredere setting wordt bekeken door de begeleiding,
waardoor je soms misschien ja, iets makkelijker iets
oppakt.
P7: Wat ik dan heel prettig vind, en dat ook zeker
goed wordt opgepakt door de groep, is dat ze uhm,
daarin toch een soort adviserende rol hebben. Hoe
ze dat bij andere kinderen doen. Of ‘zou je
misschien hieraan denken’ of ‘hoe zou jij dat doen’.
P7: En ja doordat ik zoveel contact heb op de groep,
heb ik dat zeker dat ik uhm, ja dat de communicatie
goed werkt.
P7: Voor mij is het belangrijk dat het contact eerlijk
en open is, en ik ook gewoon me veilig genoeg voel
om mijn vragen te stellen.
P7: (Naam kind) heeft op een KDC gezeten. Toen
was ze net 4. Uhm, en daar had men heel erg de
neiging om uhm, de regels die zij daar hanteerden,
om die op te leggen, … dat was niet prettig.
P7: Er zat een soort hiërarchie ook. En de
begeleiders stonden boven de ouder. Daar leek het
zelfs op. En dat voelde niet fijn
P7: Ja. Ja. Het is echt belangrijk voor mij dat (naam
kind) op haar plek zit.
I: Maakt het dan ook meteen, dat jij uhm, een
andere houding hebt richting begeleiding?
P7: Ja. Je gaat wel wat meer met je hakken in het
zand en je moet op een bepaalde manier afdwingen
dat uhm, ja wat betreft de zorg voor (naam kind),
dat er dingen moeten gebeuren die uhm, waar zij
niet voor open staan. Dat je dan als het ware moet
drammen. Om het toch voor elkaar moet krijgen.
En dat is lastig, omdat je eigenlijk hoopt dat
mensen dat vanzelf al snappen he

Meekijken van de
begeleiding in bredere
setting waardoor
makkelijk oppakken

Bredere setting

Adviserende rol
begeleiding

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)

Communicatie goed door
veel contact

Contact

-

Contact moet eerlijk,
open en veilig zijn

Eerlijk/oprecht, open

Begeleiding
(vaardigheden)

Regels opleggen niet
prettig

Geen regels opleggen

-

Hiërarchie, begeleiding
stond boven ouder

Hiërarchie

-

Kind moet op plek zitten

Op plek zitten

-

Hakken in het zand,
afdwingen, drammen als
gevolg van hiërarchie

Hiërarchie

-

Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6
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Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6

Interview
6
Interview
6

Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6
Interview
6

Interview
6

P7: En het is in gespreksvorm mogelijk, om je
zorgen te uiten, of ideeën uit te wisselen.
P7: Ik heb het gevoel dat de begeleiding er ook is
voor ons als ouder.
P7: Tijdens een heftige situatie werden we als gezin,
werden we wel begeleidt. Maar er was wel begrip
voor. Dus je had wel het gevoel, uhm, dat je ergens
ook je verhaal kon doen. En dat het oke was dat je
verdrietig was bijvoorbeeld. Nee dat was prettig.
Men leefde met je mee.
P7: En natuurlijk ook de situatie met (naam kind)
zelf. Als je dan naar het ziekenhuis gaat en er wordt
geconstateerd dat ze een tumor heeft die wat
groter is geworden. Dat begeleiding daar ook echt
bij betrokken zijn en zich heel erg goed kunnen
inleven hoe je je als ouder voelt. En dat vind ik wel
prettig, ja.
P7: Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je
welkom voelt op de groep van je zoon of dochter
P7: Nou is het zo dat (naam kind) al uhm, duidelijk
al heel lang deze aandoening heeft. Uhm, dus je
gaat daar mee om als zijnde, het is een gegeven en
je moet er mee dealen, met de situatie.
P7: Maar op het moment dat er nieuwe dingen
spelen, waar ik het gevoel heb van oh, ze gaat toch
weer achteruit. Dan zijn je gevoelens zeker
bespreekbaar met de begeleiding.
P7: Als je kijkt naar levend verlies. Dan krijg ik daar
zeker wel een soort begeleiding in, in de zin dat je
je gehoord voelt en je verhaal ff kwijt kan.
P7: Ik heb ook wel weer eens tips gehad van
begeleiding wat heel fijn was.
P7: In het begin is het natuurlijk allemaal heel
spannend omdat je dan eigenlijk in een heel diep
gat valt.
P7: Ja heb ik altijd wel hulp gehad.

Zorgen uiten en ideeën
uitwisselen
Begeleiding is er voor
ouders
Begeleiding kan inleven
en leeft mee

Communicatie

Gespreksvoering

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding kan inleven
en is betrokken

Inlevingsvermogen

Begeleiding
(vaardigheden)

Welkom voelen belangrijk

Welkom voelen

Ouders moeten dealen
met situatie kind

Dealen met situatie

Begeleiding
(vaardigheden)
-

Gevoelens bespreekbaar
bij begeleiding

Gevoelens
bespreekbaar

-

Begeleiding in levend
verlies gehoord voelen en
verhaal kwijt kunnen
Tips van begeleiding
richting ouders
In een diep gat vallen in
het begin

Gehoord worden

Begeleiding
(vaardigheden)

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(beginfase)

Altijd hulp gehad

Hulp

-

P7: Ik ben ook wel iemand die dat wel durft te
vragen altijd. Als dingen me niet duidelijk zijn, of als
ik ergens hulp bij nodig heb, dat ik dan, dan vraag
ik wel om hulp.
P7: Door dat brengen en halen is het contact is heel
intensief.

Ouders vragen om hulp

Duidelijkheid richting
begeleiding

Houding ouders

Intensief contact door
halen en brengen

Contact

P7: Ik denk dat als (naam kind) met een bus zou
worden gebracht en gehaald, dat ik dat niet zo zou
hebben want het is heel moeilijk om je woorden uit
te drukken op papier en daar ook emotie in te
leggen.
P7: En dan is het gewoon heel makkelijk als je
gewoon even face to face, uhm, een, ja … iemand
van de begeleiding spreekt daarover. En ja, dat
gaat goed. Daar heb ik uhm, nee, eigenlijk alleen
maar positieve ervaringen mee.

Moeilijk om emotie op
papier uit te drukken

Emotie uitdrukken

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

Positieve ervaringen met
face to face contact

Close contact
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Heftig begin

Begeleiding
(vaardigheden)
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Interview
6

Interview
6

Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6

Interview
6

Interview
6

Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6

P7: Wanneer er veel personeelswisseling is, dat is
het heel lastig omdat het belangrijk is dat men een
band opbouwt met elkaar als het gaat om de zorg
van mijn dochter.
P7: Ja ik denk dat het misschien in principe het
moment dat er een afspraak ingepland is, zoals
bijvoorbeeld uhm, tijdens het jaarlijkse plan van
aanpak bespreking zeg maar, dat je dan over je
gevoelens zou praten met begeleiding.
P7: Uhm, … tussendoor, … het is lastig om natuurlijk
de begeleiding te onttrekken van de klas, om even
je verhaal te doen. Maar mocht dat wenselijk zijn,
dan is daar wel een mogelijkheid voor.
P7: In principe is het meeste wat ik vertel, is
inderdaad tijdens het halen en brengen.

Belangrijk band
opbouwen

Band met begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Tijdens planbespreking 1x
per jaar praten over
gevoelens

Moment van gesprek

Gespreksvoering

Begeleiding lastig te
onttrekken van klas, maar
wel mogelijk

Onttrekken van klas

-

Meeste vertellen tijdens
halen en brengen

Contact

P7: Wat ik spannend vind, is dat (naam kind) 18 jaar
wordt en vervolgens naar een volwassen
dagbesteding moet.
P7: Ja, het is zo fijn dat de begeleiding eigenlijk al
aan een half woord genoeg heeft
P7: De overdracht ook straks naar de volwassen
dagbesteding, wordt heel goed geregeld. Dus uhm,
daar moet je natuurlijk zelf ook je aandeel in
hebben. Maar ik weet zeker dat wanneer (naam
kind) straks daadwerkelijk overgaat, dat het
vlekkeloos zal verlopen, daar heb ik vertrouwen in.
P7: Uhm, dingen die ik heel fijn vind waar de
begeleiding mij mee helpt zijn, … dingen die al uit
handen worden genomen, waar al over nagedacht
wordt.
P7: Ook het feit dat straks (naam begeleiding) mee
zal gaan de eerste dag dat (naam kind) op de
volwassen dagbesteding zal zijn… ja, dat is
natuurlijk heel uniek en goed bedacht.
P7: En dat proces van de overdracht heeft
begeleiding heel goed opgepakt. Dat vind ik echt
wel heel fijn. Dus daarmee ontlast je ons als ouders
ook zeg maar, in die zorg.
P7: Ik vind wel dat het belangrijk is dat begeleiding
meedenkt in het ontlasten ja. Want uhm, zeker met
name nu (naam kind) 18 gaat worden, komt er best
veel op je pad. Er gaat veel veranderen in de zorg.
P7: Uhm, zowel op de dagbesteding heb ik het
gevoel van de eigen regie als uhm, de artsen om ons
heen.
P7: Het is dat uhm, iedereen in de omgeving van
(naam kind) een eerder adviserende rol heeft, maar
dat het wel aan ons is wat er gaat gebeuren.
P7: Dat is niet, … daar zit geen hiërarchie in, dat wij
bepalen wat er gebeurd.
P7: En ook als ze op de dagbesteding dingen zien
die ik thuis zou kunnen toepassen, of tips die
worden gegeven. Ja, daar ben ik alleen maar blij
mee.

Spanning voor 18e
levensjaar

18+

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

Aan half woord genoeg
hebben
Vertrouwen in
begeleiding rondom
overgang naar volwassen
dagbesteding

Close contact

Dingen uit handen nemen

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)

Meegaan naar volwassen
dagbesteding is uniek en
goed bedacht

Meegaan volwassen
dagbesteding

-

Ouders ontlasten in zorg

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding denkt mee in
ontlasten tijdens 18 jaar
worden kind

Ondersteuning

Begeleiding
(vaardigheden)

Gevoel van eigen regie

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Omgeving heeft
adviserende rol, ouders
hebben laatste woord
Geen hiërarchie

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Hiërarchie

-

Ouders blij met tips van
begeleiding

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)
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Begeleiding
(relatie met
ouders)

110

Interview
6
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6

Interview
6

Interview
6
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6
Interview
6

Interview
6
Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6

Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6
Interview
6

P7: En dat werkt andersom eigenlijk ook. Zo heb ik
ook tips voor begeleiding natuurlijk. Nou dat is
prima.
P7: En ik denk omdat het nogmaals komt omdat er
zoveel mondeling contact is. Het voelt bijna eigen
als ik daar altijd al rondloop en uhm, en met
iedereen contact heb die (naam kind) kent.
P7: Ik ben niet het type ouder die gaat mopperen en
gaat zeuren. Ik probeer altijd positief en productief
uhm, constructief moet ik het eigenlijk noemen, te
doen.
P7: Ik ga ervanuit, dat mensen die op de groep
werken, datzelfde beeld hebben om, om voor
(naam kind) de beste zorg eruit te halen.
P7: Ik voel me heel gehoord.

Ouders hebben ook tips
voor begeleiding

Zorg en gevoelens
delen

Gevoel van met iedereen
contact hebben

Contact

Positief, productief en
constructief als ouder

Uiten gevoelens

Houding ouders

Begeleiding en ouders
zelfde beeld voor de
beste zorg
Gehoord voelen

Zorg en gevoelens
delen

P7: Het is echt die samenhang. Begeleiding focust
zich op het kind maar zeker ook op ons als ouders.
En dat merk je ook in uhm, in de contacten. Of het
nu uhm, via het schriftelijke gedeelte, dat Quli is, of
mondeling, het gaat om ons als gezin.
P7: Als er iets gebeurd, maakt niet uit hoe heftig,
moet het bespreekbaar zijn. Anders zorgt dat voor
rare situaties, denk ik.
P7: Ja. Ja. Ja. Ja die sterke band is echt belangrijk
want het moment dat ik (naam kind) natuurlijk
naar de dagbesteding breng, dat ga je ervanuit dat
de zorg die jij graag wilt voor jou kind, dat die wordt
overgenomen door de groep.
P7: En mijn dochter met een gerust hart
achterlaten, dat kan alleen op het moment dat je
goed contact hebt met de begeleiding.
P7: En uhm, even tijd voor jezelf. Wat ik ook wel
echt nodig heb.
P7: En die tijd die je voor jezelf hebt, maakt het weer
dat je het een soort van beter kan relativeren, …
denk ik. En dus heel belangrijk is voor, voor de, uhm,
het gemoed in een gezin.
P7: Ik denk dat het open en eerlijk zijn de enige
mogelijkheid is om een fijne samenwerking tussen
ouders en begeleiding tot stand te brengen.
P7: Omdat alles wat met jouw kind te maken heeft,
ook bespreekbaar is en moet zijn.
P7: Want die taboe ja, daar heb je niks aan. Dan,
dan, dan praat je er niet over en dan kun je nooit
verwerken waar je mee zit
P7: Dus ergens zul je ook moeten investeren in een
goede band met uhm, met de groep. En met de
groepsleiding.
P7: Uhm, vooral omdat mensen op de groep zich
kunnen inleven in jou, omdat ze je een beetje
kennen.
P7: En op het moment dat je elkaar weinig ziet, is
het heel moeilijk om je in iemand anders te
verplaatsen.

Begeleiding focust op
hele gezin: kind en ouders

Totaalplaatje

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)
Systeemgericht
werken

Alles moet bespreekbaar
zijn

Alles bespreekbaar

-

Sterke band is belangrijk

Band met begeleiding

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Kind met gerust hart
achterlaten kan alleen bij
goed contact
Tijd voor jezelf nodig

Uit handen geven

Houding ouders

Eigen tijd

-

Vrije tijd laat relativeren
en is goed voor gemoed
in gezin

Vrije tijd

-

Open en eerlijke houding
tegenover elkaar

Open, eerlijk/oprecht

Begeleiding
(vaardigheden)

Alles moet bespreekbaar
zijn
Niet kunnen verwerken
door taboe

Bespreekbaar

-

Taboe

-

Investeren in goede band
met begeleiding

Band met begeleiding

Inleven wanneer men
elkaar beetje kent

Inlevingsvermogen

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)

Bij weinig contact moeilijk
om in iemand te
verplaatsen

Inlevingsvermogen
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Begeleiding
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Begeleiding
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Begeleiding
(vaardigheden)
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6
Interview
6

Interview
6
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P7: Als het een hele, ja ik zou bijna zeggen
‘zakelijke’ band is, dan zou je je gevoelens denk ik
ook niet gauw toelaten ofzo.
P7: Ik denk dat het geven van herkenning en
erkenning de enige manier is, om met levend verlies
goed om te gaan. Omdat je je verplaatst in iemand,
om als het ware het gevoel van verdriet en
onmacht, kan, kan plaatsen en daarom ook iets ook
kan zeggen of kan doen, wat je op dat moment
nodig hebt. Dan sta je niet te ver van de situatie af,
maar het is net alsof het je zelf raakt. Dus ik denk
dat het wel heel belangrijk is.
P7: Maar ik denk wel, dat het ook van ouders vergt
dat ze ook moeite moeten doen om daar tijd en
energie in te investeren om een band op te bouwen.
P7: En wat ik veel om me heen heb gezien, is dat
ouders, nou ja veel moet ik niet zeggen, wel wat
enkel gevallen heb gezien, die dus erg aan het uhm,
blaffen zijn en aanwijzen wat er niet goed gaat.
Terwijl je ook zeker mag benoemen wat er wel goed
gaat, en wat fijn is om te zien.

Bij zakelijke band niet snel
gevoelens toelaten

Band met begeleiding

Herkenning, erkenning en
inlevingsgevoel tonen is
heel belangrijk

(H)erkenning

Ouders en begeleiders
beiden investeren in band

Band met begeleiding

Dingen benoemen die fijn
en goed zijn in plaats van
blaffen en aanwijzen wat
er niet goed gaat

Duidelijkheid richting
begeleiding
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Begeleiding
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Houding ouders
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Tabel 11: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 7 (Participant nr. 8)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Interview
7
Interview
7

P8: Uhm, de samenwerking tussen ons als ouders en
begeleiding zie ik heel positief.
P8: Wij hebben ook al, ik geloof dat het 1 of 2x per jaar
is, dan heb je een tevredenheidsonderzoekje. Dat gaat
dan over onze zoon, alleen dan kom je ook al wel een
beetje op vragen van hoe tevreden zijn ouders.
P8: Voor ons is het natuurlijk ook een hele nieuwe
wereld.
P8: Dus wat dat betreft uhm, willen we graag alle, nou
ja, advies of ideeën, … rondom onze zoon horen. En dat
gebeurt ook. Dus dat is heel fijn.
P8: Er is een goede vertrouwensband, ook heel
informeel.

Samenwerking
positief
1-2x per jaar
tevredenheid
onderzoek

Samenwerking positief

-

Tevredenheid
onderzoek

-

Nieuwe wereld

Nieuwe wereld

Advies of ideeën
krijgen

Informatieverstrekking

Begeleiding
(beginfase)
Begeleiding
(vaardigheden)

Goede, informele
vertrouwensband

Band met begeleiding

P8: Ja ook omdat wij onze zoon natuurlijk bijna elke dag
zelf halen of brengen. Je ziet elkaar gewoon veel. En
uhm, dan zijn de lijntjes gewoon heel kort. Dan wordt het
vanzelf informeel. Wij vinden dat ook gewoon heel fijn.
P8: Het is wel als er dingetjes zijn, is het wel fijn als je wat
makkelijker je hart kan luchten.
P8: Uhm, wat ik belangrijk vind om te weten is uhm, nou
gewoon vertellen over hoe de dag is geweest, en, en, hoe
zij dat dan ervaren, en, en ook de leuke dingen die onze
zoon doet, maar ook zeker de dingen die als lastig
worden ervaren, dat je daar dan eerlijk over bent.
P8: En dat we dan mee kunnen denken. En dat er actie
kan worden ondernomen op dingen, want je hebt niet
overal invloed op, en dat maakt het soms ook lastig.
Sommige dingen zijn zoals ze zijn.
P8: Door bepaalde dingen wel te noemen, uhm, dan denk
je niet als ouder zijnde van ‘oh dat ervaar ik in mijn
eentje’. Dus dat is echt fijn.
P8: Soms zijn er dingen die lopen die, die we zelf, …
waarvan wij niet weten wat je daarmee zou moeten en
dan is advies ook heel erg prettig.
P8: Ik zou het niet fijn vinden als begeleiding mooi weer
zou spelen of, of van ‘alles is goed’, terwijl er ondertussen
van alles, dingen dwars zitten.
P8: Maar ook is het voor ouders herkenbaar soms he, het
gedrag wat onze zoon soms laat zien, leuk, of soms ook
lastig, … Dan denk ik van, oh ja dat is thuis bijvoorbeeld
ook. Dat is gewoon prettig.
P8: Dus die eerlijkheid, ja, dan, dan, dan, … dat is zeker
wel een voorwaarde ja. Voor vooruitgang ofzo.

Zoon zelf halen of
brengen waardoor
informele band en
elkaar veel zien
Hart luchten is fijn

Contact

Verhaal doen

-

Eerlijk zijn over de
activiteiten en
ervaringen van de
dag

Eerlijk/oprecht

Begeleiding
(vaardigheden)

Meedenken met
elkaar

Meedenken

Begeleiding
(vaardigheden)

Niet in eentje zijn
ouders

Gevoelens tonen
begeleiding

Begeleiding
(vaardigheden)

Advies krijgen is
prettig

Informatieverstrekking

Begeleiding
(vaardigheden)

Begeleiding moet
niet mooi weer
spelen
Herkenbaar is
prettig

Geen mooi weer
spelen

-

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)

Eerlijkheid
voorwaarde voor
vooruitgang
Andere kinderen
hebben ook
aandacht nodig

Eerlijk/oprecht

Begeleiding
(vaardigheden)

Aandacht voor andere
kinderen

-

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

P8: Kijk wij zien elkaar natuurlijk ‘sochtends, bij het
wegbrengen en ‘smiddags bij het ophalen. En er zijn dan
natuurlijk ook andere kindjes. En die hebben ook
aandacht nodig. Dus wat dat betreft gaan wij er niet
vanuit dat wij fftjes een half uurtje kunnen zitten om ja,
de dag door te nemen.
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Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7

Interview
7
Interview
7

P8: Maar als er dingen zijn, dan kan je daar of, ja, … ik
heb ook al ervaren dat, dat ze het dan geen probleem
vinden om wat langer te blijven hangen. Of anders maak
je een afspraak ofzo, weet je wel.
P8: Uhm, in het begin was het meteen wel een warm bad
zeg maar.
P8: Heel welkom, en uhm, die eerlijkheid in alles.
P8: In het begin heb je misschien nog net wat meer
contact met begeleiding.
P8: Dat ouders die ja, hun ouders ook nog wat meer
dingetjes delen uhm, waarvan ik nu denk van, goh, dat is
nu niet meer belangrijk voor ons. Uhm, maar ik weet nog
dat wij dat in het begin ook wel wat meer deden.
P8: Nou ja toen kwamen wij hier, ik was hier nog nooit
geweest, … en sowieso alle andere kinderen die je hier zo
over de gang ziet lopen, … ja dat is echt heel erg wennen.
En dan staat of valt het echt wel met een eerste indruk.
P8: En in de eerste periode, dan ben je als gezin gewoon
zo kwetsbaar.
P8: En het feit dat mensen snappen, een beetje, van ja
goed, dat het allemaal een beetje eng is en nieuw is, dat
was meteen wel, ja dat was wel heel goed. Dat was wel
heel fijn.
P8: Kijk je kan je proberen in te leven. Maar als je zelf
ervaring hebt met dingen, dan schept dat toch meer een
band.
P8: Kijk en de begeleiding, uhm, die heeft waarschijnlijk,
dat weet ik niet, maar zelf geen kinderen met een
beperking. In die zin ben jij niet ook een ouder met een
kind met een beperking, maar, omdat je in je werk zoveel
met deze kinderen omgaat, ja, als iemand het begrijpt
dan zijn het de begeleiders het wel.
P8: Maar goed, je merkt het wel eens als je bijvoorbeeld
naar een speeltuintje gaat, of buiten of wat dan ook. Ja
dan is het soms nog wel, … niet dat je vreemde blikken
krijgt, want dat valt bij onze zoon wel mee, … maar toch
voel je jezelf wel anders, ofzo. Anders dan een normaal
gezin.
P8: Hier hoef je het niet eens uit te leggen. Hier heb je
aan een half woord genoeg.
P8: Omdat begeleiding ook zoveel met (naam kind) bezig
zijn, is het zo dat uhm, uhm, zij kennen mijn zoon
natuurlijk als de beste. Dus wat dat betreft praat het wat
makkelijker.
P8: Weet je, die gevoelens die komen en die gaan. En op
het moment dat ik hem bijvoorbeeld net heb
weggebracht, en er bijvoorbeeld heel even tijd is of
‘smiddags tijd is, betekent niet dat ik op dat moment net
maar de behoefte heb om even m’n verhaal te doen. Dat
kan natuurlijk ook een keer om 11 uur ‘savonds zijn. Ja
dan matcht dat niet.
P8: Dus je zit altijd met je eigen gevoel wat een beetje op
en neer gaat.
P8: Dus als ik het zou willen, dan zou de begeleiding hier
echt wel voor een gesprek open staan.

Geen probleem om
langer te blijven of
afspraak te maken

Afspraak maken

-

In begin meteen
warm bad
Heel welkom en
eerlijk
In begin meer
contact
In het begin meer
delen

Warm bad

Begeleiding
(beginfase)
-

Meer delen

Begeleiding
(beginfase)
-

Eerste indruk was
wennen van ODC

Eerste indruk

Gevoelens

Heel kwetsbaar in
eerste periode
Snappen dat het
eng en nieuw is

Heftig begin

Begeleiding
(beginfase)
Begeleiding
(vaardigheden)

Ervaring schept een
band

Band met begeleiding

Begeleiding begrijpt
het

Inlevingsvermogen

Gevoel van anders
zijn als normaal
gezin

Omgeving

Gevoelens

Aan half woord
genoeg
Praat makkelijker
want begeleiding
kent zoon

Close contact

Begeleiding
(vaardigheden)
-

Gevoelens komen
en gaan en
matchen niet met
momenten van
begeleiding zien

Pieken en dalen

Levend verlies

Gevoel op en neer

Pieken en dalen

Levend verlies

Begeleiding staat
open voor gesprek

Open

Begeleiding
(vaardigheden)

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

Heel welkom en eerlijk
Startfase

Inlevingsvermogen

Makkelijk praten door
kennen kind

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(vaardigheden)
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Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7

P8: Alleen, ja, … het voelt een beetje geforceerd om dan
ook een afspraak te gaan maken. Zo van, op dat moment
gaan we even over gevoelens praten …
P8: Ik denk dat het bij ons, ja ik kan niet voor mijn man
spreken, maar wat ik merk, is dat het bij ons komt en
gaat, maar het gevoel dat het ons dwars zit en we erover
willen praten is minder aanwezig, dan, nou laten we
zeggen, 2 of 3 jaar geleden.
P8: Dus wat dat betreft is die behoefte er nu ook wel
minder om, … om over levend verlies of gevoelens te
praten.
P8: Ik had met en paar collega’s op ons werk, die hebben
ook een kindje met een beperking, die uhm, die uhm die
vind je dan, die zoek je dan toch ook wel op.
P8: En, met een collega heb ik dan gesprekken gehad, en
ik zei van, wordt dat nou minder? Wordt het nou, … de,
de pijn en andere gevoelens zeg maar, wordt dat
minder? En toen zei hij, want ik hoop gewoon op een
gegeven moment dat je er zo aan went, dan het dan op
een gegeven moment bijna over is ofzo, … hij zei, het kan
best zijn, … het gaat nooit helemaal weg hoor. En toen
dacht ik, oh ja, dat kan ook nog natuurlijk.
P8: In het begin was ik heel erg bezig met dingen
oplossen.
P8: Het komt af en toe, en dan laait het weer op, dat
verdrietig gevoel, en dat gaat het weer weg, …
P8: Dus dat is dan wel een soort van acceptatie ofzo, dat
dat gevoel blijft. En eerst wilde ik de hele situatie rondom
onze zoon accepteren. En daar, … dat lukt gewoon nooit
volledig. Een deel van mij zit nog steeds van mij, van zit
er nog ergens niet een oplossing ofzo?
P8: Na 5 jaar is dat wel minder dan het eerste jaar
(lacht)! Dus dat, daarin zie je wel, verschil.
P8: Alleen die drang om het dus nog steeds op te lossen,
… dat zal altijd wel blijven denk ik. Het is fijn als je dat
een beetje leert los te laten, want, … je kan het namelijk
niet oplossen, snap je?
P8: Je verzet je in het begin heel erg tegen alle soorten
gevoelens.
P8: Aan de ene kant denk ik dat dit leven gewoon een
soort gewenningsproces is, ik bedoel je bent er steeds
wat meer mee bezig dan in het begin. En aan de andere
kant, onze zoon wordt ouder dus wordt het ook steeds
duidelijker, hoe hij verschilt van zijn leeftijdsgenootjes.
En misschien ook, merken jullie ook wel misschien, … aan
de ene kant wordt de zorg juist minder zwaar, omdat
onze zoon ook wel weer meer dingen kan dan in het
begin, andere kant wordt het ook wel weer zwaarder,
want hij wilt steeds meer dingen, en hij kan niet alles.
Dus dat gaat een beetje tegen elkaar in. Uhm dus ja, …
netto, (lacht) als je die dingen tegen elkaar wegstreept,
ja zal dit wel zo blijven. Uhm, dus dat het zwaar blijft. En
dat is wel moeilijk.
P8: Ik vind het helemaal niet zo fantastisch ofzo hoor, als
(naam kind) dan op de logeeropvang is ofzo. Nee. Dus
dan is het, dan is het gewoon nooit goed. Dat vind ik nog

Afspraak maken
voelt geforceerd

Afspraak maken

Gespreksvoering

Gevoel is minder
aanwezig dan 2/3
jaar geleden

Aanwezigheid gevoel

-

Behoefte over
levend verlies
praten nu minder
Andere ouders met
beperkt kindje zoek
je op
Gevoelens rondom
levend verlies gaan
nooit helemaal weg

Bespreken levend
verlies

Levend verlies

Klik

Lotgenoten

Gevoel van levend
verlies

Levend verlies

Dingen willen
oplossen in begin
Gevoelens komen
en gaan
Accepteren lukt
nooit volledig

Oplossen

-

Pieken en dalen

Levend verlies

Gevoel van levend
verlies

Levend verlies

Gevoelens minder
erg dan in het begin
Drang om het op te
lossen

Gevoel minder dan in
begin
Oplossen

-

Verzetten tegen
gevoelens in begin
Aan de ene kant
gewenningsproces,
aan de andere kant
wordt zorg
zwaarder en
verschillen met
omgeving groter

Gevoelens toelaten

Gevoelens

Gewenningsproces

Levend verlies

Geen situatie is
volledig goed

Geen situatie volledig
goed

-
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Interview
7

wel moeilijk. Dat er geen enkele situatie is, waarbij het
helemaal, … goed is.
P8: Die zie ik dan ook met tranen in zijn ogen, dat ik denk,
wat is er nou, ‘ja ik heb hem weggebracht en dat vond ik
eigenlijk helemaal niet leuk’, … dus dan heb je het daar
meteen over, uhm, en dat neemt al zoveel uit de lucht,
dat als je daarna het nog bij de begeleiding hier, … dan
is het meer, gewoon ter info. Maar niet om je hart te
luchten. Omdat wij ook gelukkig in een situatie zijn dat
we dat met zijn tweetjes thuis kunnen doen omdat wij
elkaar gelukkig veel zien.
P8: Ik heb nog nooit iemand hier getroffen waarbij ik
dacht, nou hier kan je niet bij terecht ofzo. Dat kan bij
iedereen wel.
P8: Begeleiding moeten eerlijk zijn. Luisteren. Vragen
stellen misschien, doorvragen.

Interview
7

P8: Het is vaak ook gewoon, hart luchten en vertellen
dan, … en dan luisteren, ja goed, … niet oordelen.

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

P8: Ik kan me niet herinneren dat we het ooit over het
levend verlies hebben gehad.
P8: In het begin is het allemaal zo nieuw.

Interview
7

Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7

P8: Mijn man is altijd heel duidelijk en eerlijk in dat die
geen behoefte heeft om met iemand te praten.
P8: Die vindt het overigens wel heel fijn hoor. Dat de
band tussen ons als ouders en begeleiding zo informeel
is.
P8: Ik vind het soms wel fijn om met begeleiding te
praten.
P8: Uhm, het is hier eigenlijk, ja van wat ik me kan
herinneren, niet echt aangeboden om het over het
levend verlies te hebben.
P8: We hadden op het moment, in het begin, helemaal
geen behoefte aan begeleiding, we wisten amper wat
ons overkwam destijds. Die timing was gewoon niet zo,
ja, handig. Aan de ander kant denk je dan ja, als je daar
heel lang mee wacht is het misschien ook weer niet goed.
Sommige ouders hebben wel meteen behoefte aan
vertellen.
P8: Ja nou, af en toe zou ik wel behoefte hebben aan
begeleiding.
P8: Maar ja, dat is ook zo lastig om dat dan op
commando te zeggen van oke nu heb ik een artikel
gelezen waar ik over wil praten. Nu kan ik niet, ik moet
volgende week werken, … ja dan is het al klaar, weg. En
dat is logisch.
P8: Dus af en toe denk ik er nog wel een aan hoor, als ik
weer zo’n momentje heb. Ik had het van de week ook
hoor, zo’n moment. Ik weet niet waar het dit keer
vandaan kwam, of wat het dan triggert. Maar goed dat
maakt niet uit. Dan begin je alleen wel te denken van ja,
is het dan toch niet verstandig, om dan, … uhm, af en toe,
met iemand hierover te praten, dan twijfel ik wel soms.

Hart luchten kan bij
partner, vervolgens
ter info bij
begeleiding

Hart luchten bij
partner

Omgeving

Ouders kunnen bij
iedereen terecht

Terechtkunnen

Begeleiding
(vaardigheden)

Eerlijk, luisteren,
vragen en
doorvragen
Hart kunnen
luchten en niet
oordelen
Nooit over levend
verlies gehad
Begin is alles nieuw

Eerlijk/oprecht,
luisteren, doorvragen

Begeleiding
(vaardigheden)

Niet oordelen

-

Niet hebben over
levend verlies
Nieuwe wereld

Levend verlies

Geen behoefte om
te praten
Informele band is
fijn

Geen behoefte

Fijn om met
begeleiding te
praten
Niet aangeboden
om over levend
verlies te praten
Geen behoefte aan
begeleiding in het
begin

Zorg en gevoelens
delen

Geen behoefte aan
begeleiding

Gevoelens

Af en toe behoefte
aan begeleiding
Lastig om op
commando te
moeten praten

Af en toe behoefte
begeleiding
Verhaal doen

-

Twijfel over
wanneer verstandig
om naar
begeleiding te gaan

Emoties

Gevoelens
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Band met begeleiding

Gemis

Begeleiding
(beginfase)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(relatie met
ouders)
Begeleiding
(verbeterpunten)

-
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Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7

Interview
7
Interview
7
Interview
7

Interview
7

P8: Dan voelt het van, dan is er weer iets wat ik moet
plannen. Ik moet al zo vaak afspraken plannen met
specialisten, of weet ik veel, of schoenen, of, of artsen. Ik
weet niet, dan voelt het gewoon als extra belasting.
P8: Ik weet als ik het hier ook maar bij iemand hier
aankaart, dat de mogelijkheid er is dat iemand mij of
persoonlijk wil helpen, of kan doorverwijzen.
P8: Die tijd voor jezelf is heel kostbaar geworden.
P8: Het geeft mij ook wel aan dat begeleiding rondom
levend verlies op dit moment geen prioriteit heeft voor.
P8: Maar het is wel zo, dat ik merk dat ik nogmaals, die
tijd voor jezelf, is beperkt nu.
P8: De noodzaak is er ook niet zo dat ik tijd voor
gesprekken met begeleiding ga maken. En misschien
komt dat nog wel, want ik weet niet wat de toekomst
bied, die is onzeker.
P8: De begeleiding die, wat ze nu doen, dat is prima.
Daar hoeft niet echt iets van worden aangepast van mij,
in ieder geval, nu niet.
P8: Ontmoeten en Zo, met dit soort thema’s, heeft toch
nog wel echt mijn interesse.
P8: Over hoe andere mensen, uhm, hier tegenaan kijken
of hiermee omgaan. En dan die herkenning is wel prettig.
P8: En ja, het levend verlies, het is ook zo’n onderwerp,
het is niet een keer en dan niet meer. Niet een keer en
dan is het opgelost he, ofzo. Het is een blijvend iets. Dus
dan is het ook prettig als er eigenlijk wel weer een paar
keer aandacht voor is.
P8: Jawel eigen regie ervaar ik wel.
P8: Uhm, die regie moet je dan ook wel nemen en kunnen
nemen, maar goed dat lukt wel. Uhm, en, maar goed de
hoofdmode blijft hetzelfde. Ik bedoel, dat (naam kind)
hier dus 5 dagen in de week naartoe gaat, dat blijft.
Uhm, en daar kiezen wij voor, dus dat is, dat is onze
regie.
P8: Er worden wel dingen geadviseerd vanuit de
begeleiding.
P8: Dus het is leuk dat je een soort van regie hebt, voor
de middelen die je in kan zetten, maar daar zitten ook
wel duidelijk weer grenzen aan.
P8: Ik vind de eigen regie belangrijk zeker omdat je nu
toch al wel wat bekender bent. Uhm kijk in het begin,
uhm, ben je zo onbekend, dat is het juist fijn, dat iemand,
ja niet de regie, maar je een beetje begeleidt daarin. Wat
er allemaal mogelijk is. Maar je merkt dat je steeds, uhm,
ja, steeds bekender wordt met verschillende dingen. En
dan past daar de regie in hebben heel goed bij.
P8: Nu zou het vervelend zijn, als andere mensen alleen
maar de beslissingen zouden nemen. Omdat je nu zelf
meer op de hoogte bent, van de, van de hele wereld. Dus
ja, dat is wel fijn, dat je dat kan doen.

Gesprek plannen
voelt als extra
belasting

Geen behoefte aan
begeleiding

Gevoelens

Mogelijkheid tot
hulp of
doorverwijzen is er
Eigen tijd is
kostbaar
Begeleiding nu
geen prioriteit
Eigen tijd is beperkt

Hulp aanwezig

-

Vrije tijd kostbaar

-

Geen behoefte aan
begeleiding
Vrije tijd beperkt

Gevoelens

Toekomst is
onzeker

Toekomstbeeld

Levend verlies

Geen aanpassingen
in begeleiding

Geen aanpassingen in
begeleiding

-

Ontmoeten en Zo
interesse
Herkenning is
prettig van anderen
Levend verlies is
blijvend en het is
fijn dat er aandacht
voor is

Ontmoeten en Zo

Lotgenoten

(H)erkenning

Begeleiding
(vaardigheden)
Levend verlies

Eigen regie

Eigen regie

Eigen regie moet je
nemen en kunnen
nemen

Eigen regie

Advies vanuit
begeleiding
Eigen regie heeft
ook grenzen

Informatieverstrekking

Eigen regie
belangrijk nu men
bekender wordt
met verschillende
dingen

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Vervelend als
andere mensen
beslissingen nemen

Beslissingen niet zelf in
de hand

-
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Gewenningsproces

Eigen regie

-

Systeemgericht
werken
Systeemgericht
werken

Begeleiding
(vaardigheden)
Systeemgericht
werken
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Tabel 12: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 8 (Participant nr. 9)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale codering

Selectieve
codering

Interview
8

P9: Met de ene begeleider gaat het praten iets makkelijker
als met de ander.

Praten makkelijker met
de een dan de ander

Band met
begeleiding

Interview
8

P9: Ik vind het wel eens vrij lastig, omdat ik (naam kind) uit
handen moet geven. Dat is niet alleen bij begeleiding,
maar ook bij andere mensen. Ik ben moeder. En al die
dingen doe ik heel anders als, als de begeleiders. En ik
moet haar uit handen geven. En dat is vrij lastig.
P9: Met de 1 heb je ook meer een klik dan de ander.

Moeilijk om dochter uit
handen te geven aan
anderen

Uit handen geven

Begeleiding
(relatie met
ouders)
Houding ouders

Met de 1 meer een klik
dan de ander

Klik

P9: Het is omdat het contact allemaal net wat makkelijker
gaat met de een.
P9: Ik ben vrij nuchter en als ik iets heb wat me niet zint,
dan wacht ik bijvoorbeeld niet tot een ouderavond of tot
een, tot een MDO. Ik uhm, als mij iets dwars zit of ik wil
graag iets kwijt, dan doe ik dat gewoon. Ja ik ben niet zo
iemand die afwacht tot ik mag spreken.
P9: Ik ervaar wel dat ik terecht kan met mijn gevoelens.

Contact makkelijker met
de een
Niet afwachten met iets
wat dwars zit

Contact
Duidelijkheid
richting
begeleiding

Houding ouders

Terechtkunnen met
gevoelens
Prettig als begeleiding
ouders begrijpt

Terechtkunnen
Inlevingsvermoge
n

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Meer openstellen naar
degene waarmee klik is

Open houding

Houding ouders

Openheid is belangrijk

Open

Begeleiding
(vaardigheden)

Communicatie uit zich in
tevredenheid
Empathie belangrijk in
begeleiding
Inlevingsgevoel zodat
men ouders begrijpt

Emoties

Gevoelens

Inlevingsvermoge
n
Inlevingsvermoge
n

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(vaardigheden)

Erkenning geven

(H)erkenning

Binnenkomen in warm
bad

Warm bad

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(beginfase)

Wennen aan switch naar
andere groep

Eerste indruk

Gevoelens

Overgang warm bad naar
koele omgeving niet
prettig
Belangrijk opgevangen
worden in begin

Overgang

-

Begin

Begeleiding
(verbeterpunten)

Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8

P9: Nou ik heb uhm, (naam kind) haar PB’er, die uhm, daar
kan ik gewoon goed mee overweg. En uhm, en uhm, ja die
begrijpt mij. Tenminste, ik heb het gevoel dat zij mij
begrijpt. En uhm, dat is wel prettig.
P9: Met haar heb ik dan meer een klik dan met de anderen
en dan stel ik mezelf meer open richting haar dan naar
anderen.
P9: Ik vind openheid vanuit begeleiding heel belangrijk. Zij
is toch degene die die voor mijn kind zorgt als ik er niet bij
ben zeg maar.
P9: Communicatie gaat goed omdat ik tevreden ben. En
(naam kind) tevreden is. Dat is het belangrijkste.
P9: Empathie vind ik belangrijk in begeleiding.
P9: Uhm, beetje gevoel om je in een ander te kunnen
verplaatsen, een inlevingsgevoel. Niet dat je tegen een
muur aanloopt met, met je gevoelens, die niemand anders
begrijpt. Dat zou ik heel vervelend vinden.
P9: Ja, die erkenning geven vind ik heel belangrijk. Ja.
P9: Nou ja het is, uhm, (naam kind) is begonnen op (naam
groep). Nou kwamen wij hierbinnen, in een warm bad zeg
maar.
P9: En dan uhm, is dat heel anders als ze daadwerkelijk
switchte naar een andere groep. Daar heb ik heel erg aan
moeten wennen. Qua begeleiding is alles anders, en qua
groep. Hoe de andere begeleiding dingen aanpakte. Nee
daar heb ik echt aan moeten wennen.
P9: Maar echt die overgang, van dat warme bad naar zo’n
… ik vond het toen een hele koele omgeving. Ja dat was
niet prettig.
P9: Het is absoluut belangrijk dat je wordt opgevangen
door de begeleiding in het begin.
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Begeleiding
(relatie met
ouders)
-
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Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8

P9: Nee, als ouder moet je wel vol vertrouwen hebben om,
om je kind ergens achter te laten.
P9: Ik heb zelf persoonlijk niet zoveel moeite met het
openstellen van mezelf.
P9: Als er fijne begeleiding is, dan kom je toch al wel tot
privé dingen. Dan ga je sneller dingen vertellen, als de
begeleiding fijn is. Of als iets je dwarszit, of uhm, of het
goed gaat. Zulke dingetjes. Dan word je toch al meer
persoonlijker.
P9: Ik ben er wel van dat als me iets dwarszit, dan zeg ik
dat ook.

Vertrouwen hebben om
kind achter te laten
Geen moeite met
openstellen
Door fijne begeleiding
sneller dingen vertellen
en persoonlijker

Uit handen geven

Houding ouders

Open houding

Houding ouders

Sneller
persoonlijke
dingen vertellen

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Als er iets dwarszit
zeggen

Houding ouders

P9: Ja, ik kan met mijn gevoelens bij begeleiding terecht.

Met gevoelens terecht
bij begeleiding
Geen behoefte nog aan
begeleiding
Niet weten of behoefte
voor begeleiding gaat
komen
Huisbezoek

Duidelijkheid
richting
begeleiding
Terechtkunnen

P9: Nee, … het is wel aangeboden, begeleiding te krijgen
inderdaad, maar geen uhm, geen behoefte aan gehad.
P9: Ik zou het niet weten, of ik behoefte ga hebben aan
begeleiding. Dat is echt nog in de toekomst kijken
natuurlijk. Ja, wie weet.
P9: Er is een paar keer, uhm, een huisbezoek geweest.
P9: Als er iets is te doen ofzo op de groep dan, uhm, ik ben
er meestal wel bij. Dus er wordt altijd wel gesproken over
wat er speelt, en privézaken, en rondom (naam kind),
ziekenhuisbezoekjes enzo. Er wordt wel altijd met
interesse naar mij gekeken als ouder.
P9: Ik denk zeker dat het belangrijk is dat men interesse
toont.
P9: Die band wordt door regelmatig contact wel sterker ja.
Ja ik denk dat je regelmatig je gezicht moet laten zien. Je
leert elkaar een beetje kennen. Ik denk dat dat uhm, best
belangrijk is.
P9: Het zijn ook een beetje de opvoeders he, de
begeleiding, voor je kind. Ik bedoel, net als een lerares, of
leraar, die zijn toch de hele dag met je kind bezig.
P9: Toevallig is hier laatst een soort thema-avond over
levend verlies geweest
P9: Ik denk dat ik eerder met lotgenoten, met andere
ouders, zou praten dan met begeleiding.

Interview
8
Interview
8

P9: Andere ouders begrijpen me beter.

Interview
8

P9: Terwijl die andere ouders daar wel begrip voor kunnen
tonen, ofzo. Die zitten in hetzelfde schuitje als ik.

Interview
8
Interview
8
Interview
8

P9: Ik denk ook wel dat begeleiding het aan zou kunnen
bieden om te praten.
P9: Met (naam kind), … kan het zo over zijn zeg maar. En
daar sta ik gewoon altijd bij stil, met die gedachte.
P9: Maar ik weet wel, dat als ik mijn verhaal kwijt wil, dat
die PB’er van (naam kind) daar de tijd voor neemt en dan
kan ik er wel over praten.

P9: Ik kan bijvoorbeeld met vriendinnen, … kan ik daar
totaal niet over spreken.

Geen behoefte
aan begeleiding
Behoefte
begeleiding niet
zeker
Huisbezoek

Begeleiding
(vaardigheden)
Gevoelens
-

-

Op de groep dingen
bespreken met interesse

Interesse/
aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

Interesse tonen

Interesse/
aandacht
Contact

Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(relatie met
ouders)

Begeleiders zijn net
opvoeders

Opvoeders

-

Thema-avond over
levend verlies
Eerder praten met
lotgenoten/andere
ouders
Andere ouders begrijpen
beter
Met vriendinnen niet
over levend verlies
kunnen hebben
Andere ouders tonen
begrip, zitten in zelfde
schuitje
Begeleiding aanbieden
aan ouders om te praten
Stilstaan bij gedachte dat
het zo over kan zijn
Begeleiding neemt tijd
voor mogelijk gesprek

Thema-avond

-

Praten

Lotgenoten

Begrijpen

(H)erkenning

Vrienden

Omgeving

Begrijpen

(H)erkenning

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
-

Band door regelmatig
contact sterker
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Interview
8

Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8
Interview
8

Interview
8
Interview
8

Interview
8

P9: Ik denk dat begeleiding wel eens in de wandelgangen
vaker hoort dat er daar of hier een kindje overlijdt. Zij
hebben dat misschien al vaker meegemaakt, en dat het
dan wel een flinke impact kan hebben. Misschien hebben
zij er dan meer ervaring mee, en dat is wel fijn als je dan
die ervaring kan voelen bij begeleiding.
P9: Uhm, ja (naam kind) is op dit moment stabiel. 2 jaar
geleden is er een kwaadaardige tumor ontdekt op haar
nier. Ja dan ga je over hele andere dingen nadenken. Ook
heel dat traject daar naartoe. Ja ik, als ouder, keer me zo’n
soort situatie dan helemaal in mezelf en ik ben dan echt
alleen maar focust op (naam kind). En eigenlijk niet naar
school. Terwijl school dan wel regelmatig belt van ‘hoe
gaat het, en hoe gaat het met jullie’.
P9: Begeleiding is wel heel belangstellend in dit soort
situaties.
P9: Maar ja, ik uhm, ik houd dat dan op zo’n moment liever
bij mijzelf.
P9: Ik bepaal wat er gebeurt en wie er bij mijn dochter
komt. En uhm, en hoe het geregeld is en wordt. Ja, de
eigen regie heb ik wel.
P9: Nou de begeleiding is niet altijd even soepel, maar dat
moet je gewoon een beetje sturen. Daar gaat dan wat tijd
overheen, maar uiteindelijk, wat ik wil gebeurt dan
meestal wel.
P9: Als er iets dwars zit dan, dan, dan spreek ik het uit en
ik verwacht ook van de begeleiding dat die dat andersom
doen.
P9: Ik vind die openheid zeker heel belangrijk tegenover
elkaar.
P9: De begeleiding rondom levend verlies heb ik op dit
moment nog niet nodig.
P9: Ik was laatst wel nieuwsgierig naar die thema-avond
van Ontmoeten en Zo.
P9: Je hebt wel allemaal een bijzonder kindje, maar ja… we
weten allemaal dat het levend verlies een
gespreksonderwerp is wat je moeilijk kan vermijden. Op
een gegeven moment zul je daar echt wel behoefte aan
hebben om erover te praten.
P9: Ik loop toch weer tegen wat andere problemen of
dingen aan dan iemand met een kindje met het syndroom
van Down ofzo.
P9: Het is niet zozeer dat ik over levend verlies wil praten.
Kijk het komt wel eens ter sprake. Of als je bijvoorbeeld
een bepaald liedje hoort, of een bepaald iets meemaakt,
of voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moet voor
een echo.
P9: Ik zou meer over het levend verlies willen praten
wanneer het boven komt, wanneer die gevoelens komen
bovendrijven. Dat je dan toch weer met je neus op de
feiten wordt gedrukt.

Ervaring is fijn in
begeleiding

Kennis

Begeleiding
(vaardigheden)

Ouder keert in zichzelf en
focust op kind, niet op
school

Eerste focus op
kind

-

Begeleiding is
belangstellend
Liever bij zichzelf houden

Interesse/
aandacht
Bij jezelf houden

Begeleiding
(vaardigheden)
-

Gevoel van eigen regie

Eigen regie

Systeemgericht
werken

Begeleiding moet je
sturen, niet soepel

Begeleiding
sturen

-

Uitspreken naar elkaar

Dingen uitspreken

-

Openheid

Open

Begeleiding levend
verlies op het moment
niet nodig
Nieuwsgierig naar
Ontmoeten en Zo
Levend verlies is moeilijk
te vermijden

Geen behoefte
aan begeleiding

Begeleiding
(vaardigheden)
Gevoelens

Ontmoeten en Zo

Lotgenoten

Gewenningsproce
s

Levend verlies

Andere problemen dan
kindje met syndroom van
Down
Niet over levend verlies
willen praten maar komt
wel eens ter sprake

Verschil met
omgeving

Omgeving

Geen behoefte
aan begeleiding

Gevoelens

Over levend verlies
praten wanneer
gevoelens komen
bovendrijven

Communicatie

Begeleiding
(verbeterpunten)
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Tabel 13: Open, axiale en selectieve coderingen bij interview 9 (Participant nr. 10)

Bron

Tekstfragment

Open codering

Axiale
codering

Selectieve
codering

Interview
9

P10: De begeleiding is heel betrokken, uhm, ja en oprecht
geïnteresseerd zeg maar en je merkt gewoon dat ze met liefde
voor ons meisje zorgen, dat vinden we heel fijn.
P10: Kijk het is uhm, ja de Zandoogjes is een ODC natuurlijk en
dat is anders dan een school. School wissel je uhm, ja ieder jaar
eigenlijk zo’n beetje door van groep en meestal ook gewoon
van leerkracht en ik gaf net al aan van onze dochter die is hier,
uhm, al wel 6 jaar en 1x van groep gewisseld zeg maar. Maar
het overgrote deel allemaal wel vaste begeleiding en dat is heel
erg fijn.
P10: De communicatie verloopt goed.

Begeleiding is
betrokken en oprecht
geïnteresseerd
Vaste begeleiding is
heel fijn

Interesse/
aandacht

Begeleiding
(vaardigheden)

Vaste
begeleiding

-

Communicatie

Gespreksvoering

P10: Ik probeer ze zo goed mogelijk op de hoogte houden. En
dat is andersom eigenlijk ook het geval.

Communicatie
verloopt goed
Elkaar op de hoogte
houden

Zorg en
gevoelens delen

P10: Als er iets is dan zijn de lijntjes vrij uhm, kort.

Lijntjes zijn kort

Korte lijntjes

Begeleiding
(relatie met
ouders)
-

P10: Gewoon als er iets is, dan proberen ze daarvoor wel tijd te
vinden. Om uhm, om even te bellen om telefonisch even
contact te hebben.
P10: En ik, ik, ik kan in principe binnenlopen.

Begeleiding maakt tijd
vrij

Tijd

Begeleiding
(vaardigheden)

Mogelijkheid tot
binnenlopen
Quli persoonlijk wat
minder
Goede manier van
aangeven
bijzonderheden en
verloop dag
Dagelijks gebruik van
Quli

Mogelijkheid tot
binnenlopen
Quli ‘wat minder’

-

Bijzonderheden
en verloop dag

-

Dagelijks gebruik
van Quli

-

Veel met busvervoer,
maar naar
mogelijkheid zelf
ophalen is fijn
Rondleiding geven in
begin is goede start

Contact

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Startfase

Begeleiding
(beginfase)

Wennen aan
diagnose in begin
ODC had grote impact

Heftig begin
Eerste indruk

Begeleiding
(beginfase)
Gevoelens

Goed gevoel, geen
behoefte om ergens
ander te kijken
Begeleiding stelt
ouders gerust

Goed gevoel

-

Geruststellen

-

Warme gevoel in het
begin

Warm bad

Begeleiding
(beginfase)

Interview
9

Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

Interview
9
Interview
9

Interview
9

Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

Interview
9

P10: En we hebben natuurlijk ook weer dat Quli, ja dat vind ik
persoonlijk wat minder.
P10: Op zich wel gewoon een goede manier om in ieder geval
eventjes aan te geven van nou zijn er bijzonderheden omtrent
(naam kind) en hoe is het de dag verlopen?
P10: Het is wel fijn dat er op die manier in ieder geval een
overdracht uhm, plaatsvindt en ja daar maak ik wel bijna
dagelijks gebruik van.
P10: Ja nou ik moet wel zeggen, (naam kind) gaat wel het
meeste van de tijd gaat ze met busvervoer, … op vrijdag
probeer ik haar altijd zelf op te halen net zoals nu. En dat is
altijd wel heel fijn.
P10: Uhm, nou ja wij hebben voordat (naam kind) hier kwam
hebben wij een hele fijne rondleiding ook gehad. Ik denk dat
dat sowieso al wel een hele goede start is geweest. Daar werd
echt de tijd voor genomen, uitgebreid.
P10: We hadden toen net die diagnose dus dat was heel, uhm,
ja heel vers, daar moet je altijd echt even aan wennen.
P10: En als je dan ineens zo’n ODC binnenloopt, dat kwam wel
ff binnen zeg maar, dat had echt een impact.
P10: We hadden een heel goed gevoel erbij. We hadden ook
niet echt behoefte om nog ergens anders te gaan kijken.
P10: Begeleiding heeft gewoon heel goed aangegeven hoe dat
het gewoon verliep zeg maar en als er iets was kon ik bellen of
als ik ergens over in zat. Het voelde eigenlijk gelijk al wel heel
goed moet ik zeggen. Ja. Ze stelde ons echt gerust.
P10: Ja het warme gevoel in het begin op de groep vind ik wel
belangrijk ja.
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Interview
9
Interview
9

Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

Interview
9
Interview
9

Interview
9

Interview
9

Interview
9

Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

P10: Ik vind het altijd belangrijk dat mensen toch een stukje ook
het zakelijk zien zeg maar. Maar toch ook wel zich betrokken
voelen.
P10: Dus uhm, ja, ik waardeer het ook heel erg als, als, ja
eerlijkheid bijvoorbeeld. Dat vind ik ook gewoon heel erg
belangrijk. Als dingen bijvoorbeeld per ongeluk, niet goed
zouden gaan zeg maar of er gebeurt iets. Ja dan heb ik liever
dat ze het aangeven, dan dat ik daar op een andere manier
achter moet komen.
P10: Ja begeleiding moet natuurlijk ook wel gewoon, uhm, ja,
… over de juiste kennis ook gewoon beschikken.
P10: En ik merk zelf ook van, uhm, ja, mensen moeten ook
geduld hebben, ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
P10: En klein kunnen, kunnen denken want ja, … zo werkt dat
gewoon bij die kinderen. Het moet allemaal niet snelsnel, het
moet gewoon met zorg, en aandacht.
P10: Maar ik merkte wel dat uhm, ja in het begin uhm, waren
het echt allemaal nieuwe leidsters voor mij zeg maar. En daar
was ik eigenlijk, … ik was wel blij met de leidsters op zich, maar
we moesten voor mijn gevoel wel helemaal van voor af aan
beginnen.
P10: Ik hoop ook, ik heb toen ook aangegeven aan de
begeleiding van, probeer echt gewoon een bepaalde stabiliteit
ook gewoon voor de kinderen te houden.
P10: Ik moet eerlijk zeggen ik wil liever bij de 1 meer kwijt dan
bij de ander. Ja. Ja. (Stilte) dat is denk ik gewoon heel menselijk,
met de 1 heb je meer dan met de ander. Ik denk dat ik bij
iedereen wel uhm, gewoon terecht kan, daar twijfel ik niet
over. Maar bij sommige geeft het net een fijner gevoel zeg
maar.
I: Uhm, Heeft de begeleiding het ook wel eens gehad met jullie
als ouders over het levend verlies?
P10: Nou nee niet zozeer in die zin dat we het ooit echt voer
levend verlies hebben. Ik moet wel zeggen dat we hier een tijdje
geleden wel eens een thema-avond hebben gehad, …
P10: Voor mijn gevoel ervaren wij het wel een beetje anders,
zeg maar. Natuurlijk hebben wij wel ook wel eens lastige
momenten. Wij proberen toch, uhm, ja, (naam kind) gewoon
helemaal te accepteren gewoon zoals ze is, en het eigenlijk te
omarmen.
P10: Als ik nu zou weten van (naam kind) die uhm, die haalt bij
wijze van spreken de puberteit niet, dan denk ik dat dat gevoel
van levend verlies meer zou spelen denk ik
P10: Maar ja, ik, ik, ik heb altijd zoiets van, volgens mij kan
(naam kind) best wel een redelijke leeftijd bereiken zeg maar,
dus dan probeer ik mezelf daar niet al te druk over te maken.
P10: Maar ja het is niet dat wij het echt ervaren als een levend
verlies zeg maar. Want het brengt ons ook heel erg veel.
P10: Tuurlijk mag je wel eens verdriet hebben, maar uhm, ja
wel de schouders eronder en elkaar steunen en uhm, ja we
gaan er gewoon voor
P10: Maar ik denk niet dat wij ook heel erg die behoefte op dat
moment aan hadden om met begeleiding te praten hoor.

Belangrijk om zorg
zakelijk en betrokken
te zien
Eerlijkheid

Zakelijk en
betrokken

-

Eerlijk/oprecht

Begeleiding
(vaardigheden)

Over juiste kennis
beschikken
Geduld hebben

Kennis

Begeleiding
(vaardigheden)
-

Klein kunnen denken

Verder kijken

Begeleiding
(vaardigheden)

Allemaal nieuwe
begeleiders waardoor
van voor af aan
beginnen

Begin

Begeleiding
(verbeterpunten)

Stabiliteit voor de
kinderen creëren

Ondersteuning

Begeleiding
(verbeterpunten)

Met de een heb je
meer dan met de
ander

Klik

Begeleiding
(relatie met
ouders)

Niet gesproken over
levend verlies

Levend verlies
niet besproken

-

Kind proberen
helemaal te
accepteren en
omarmen

Uiten gevoelens

Houding ouders

Gevoel levend verlies
meer ervaren
wanneer kind geen
lang leven heeft
Proberen niet druk te
maken over mogelijk
verlies
Levend verlies
ervaren als iets
positiefs
Verdriet hebben mag,
maar vervolgens
elkaar steunen
Geen behoefte aan
begeleiding

Gevoel levend
verlies

-

Uiten gevoelens

Houding ouders

Emoties

Gevoelens

Gevoelens
toelaten

Gevoelens

Geen behoefte
aan begeleiding

Gevoelens
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Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

Interview
9
Interview
9
Interview
9
Interview
9

P10: En wij zijn wat dat betreft ook wat meer op onszelf.

Meer op zichzelf

Meer op zichzelf

-

P10: En ja wie weet in de toekomst heb ik begeleiding ook nodig
hè, ik bedoel je kan nu natuurlijk niet in de toekomst kijken,
maar het zou wel goed zijn.
P10: Ik vind sowieso dat de kinderen op de eerste plaats komen.

Mogelijk in toekomst
begeleiding nodig

Toekomst
begeleiding

-

Kinderen op eerste
plaats
Bij drukte wordt later
moment ingepland

Uiten gevoelens

Houding ouders

Later moment

-

Aandacht voor
broertjes en zusjes
Aangeven wat wel of
niet kan
Gehoord voelen

Interesse/
aandacht
Eigen regie

Terechtkunnen
wanneer begeleiding
nodig rondom levend
verlies
Tijd en rust voor
gesprek nemen

Aanwezigheid
begeleiding

Begeleiding
(vaardigheden)
Systemgericht
werken
Begeleiding
(vaardigheden)
Begeleiding
(verbeterpunten)

Tijd

Begeleiding
(vaardigheden)

Niet als levend verlies
ervaren

Niet als levend
verlies ervaren

-

Begeleiding luisteren

Luisteren

Pieken en dalen
waarin levend verlies
wordt ervaren

Pieken en dalen

Begeleiding
(vaardigheden)
Levend verlies

P10: En ik weet zeker als ik zou zeggen van nou ik zit hier ergens
mee en ik zie dat je het druk hebt. Dan ga ik gewoon een later
moment, wordt daar dan voor ingepland zeg maar.
P10: Er is ook wel aandacht ook voor broertjes zusjes zeg maar
en dat vind ik ook altijd wel gewoon heel erg fijn.
P10: Ik heb de eigen regie omdat, … nou omdat ik altijd wel
gewoon aan kan geven wat ik daar zelf in wil, of juist niet. Ja.
P10: Ik voel me gehoord en dat vind ik ook heel belangrijk in de
begeleiding.
P10: Wanneer ik begeleiding rondom levend verlies nodig heb,
hoop ik dat ik dan daar terecht kan. Ja. Dat ik dan aan de bel
kan trekken.
P10: Het is belangrijk dat begeleiding er in ieder geval gewoon
de rust en de tijd voor neemt, dat je even kunt gaan zitten. Ja.
Weer in die zin denk ik. Niet even snelsnel tussendoor.
P10: Het is gewoon goed om ook te laten horen zeg maar, dat
het ook wel uhm, ja. Dat niet iedereen het als levend verlies
hoeft te ervaren.
P10: Als de begeleiding maar naar je luistert, he, dan, … dan is
het wel goed
P10: Met een zorgintensief kindje heb je nou eenmaal pieken
en dalen, waarin je ook het levend verlies kan ervaren dan,
momenten dat het minder goed gaat. Het is dan fijn als je je ei
kwijt kan.
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Bijlage 7 Schematische weergave hoofd- en subthema’s codeboek
Tabel 14: Hoofdthema’s 1 t/m 8

HOOFDTHEMA 1: BEGELEIDING
Subthema:
Vaardigheden
begeleiding

(H)erkenning

P1: Nou weet je wat mij ook wel veel hielp? Wanneer ik zag dat het bij de begeleiding
net zo was.
P1: Ik denk eerlijk gezegd dat ouders soms die erkenning nog niet zien, of aan twijfelen.
Daarom is dat zo belangrijk om kenbaar te maken.
P2: Ik geef erkenning en herkenning.
P2: Dus uhm, die erkenning is gewoon heel erg fijn voor mensen die bij mij komen om te
praten over het levend verlies.
P2: Het is belangrijk dat je kunt aansluiten en dat je kunt uhm, steunen, en dat je
erkenning en herkenning kunt bieden.
P2: Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning en herkenning, uhm, het welkom
gevoel, de verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel belangrijk.
P3: Ik vind die erkenning die begeleiding kan geven aan mij heel belangrijk.
P3: Die herkenning is gewoon erg fijn.
P4: Herkenning en erkenning is heel belangrijk.
P5: Nou ik vind het wel heel prettig om met mijn gevoelens aan te komen bij
begeleiding. Omdat hun precies weten wat er precies speelt.
P5: Het is altijd wel fijn om die herkenning dat mensen weten waar ze het over hebben.
Absoluut.
P7: Ik denk dat het geven van herkenning en erkenning de enige manier is, om met
levend verlies goed om te gaan. Omdat je je verplaatst in iemand, om als het ware het
gevoel van verdriet en onmacht, kan, kan plaatsen en daarom ook iets ook kan zeggen
of kan doen, wat je op dat moment nodig hebt. Dan sta je niet te ver van de situatie af,
maar het is net alsof het je zelf raakt. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is.
P8: Maar ook is het voor ouders herkenbaar soms he, het gedrag wat onze zoon soms
laat zien, leuk, of soms ook lastig, … Dan denk ik van, oh ja dat is thuis bijvoorbeeld ook.
Dat is gewoon prettig.
P8: Over hoe andere mensen, uhm, hier tegenaan kijken of hiermee omgaan. En dan die
herkenning is wel prettig.
P9: Ja, die erkenning geven vind ik heel belangrijk. Ja.

Informatieverstrekking

P1: Ook de uitleg, ja, ook veel informatie geven. Uitleggen waarom je dingen doet en
waarom zo. Ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk.
P3: Ja ze gaven me dan informatie over welke handvaten dan bij zijn diagnose hoorde
en wat het dan inhield, en uhm, hoe je daar dan mee moest omgaan.
P3: Dat de begeleiding dan ook inhoudelijk op informatie ingaat.
P3: Advies geven over hoe je het moet aanpakken, hoe je het moet verwerken.
P5: Ja je wilt eigenlijk altijd natuurlijk wel advies van een ander. Iedere stap is namelijk
nieuw.
P5: Ik vind het in ieder geval altijd prettig dat je advies kan krijgen van mensen die
weten waar ze over praten.
P6: Advies is ook gewoon altijd welkom.
P7: Dat ik daar ook soms zelf advies over krijg.
P7: Wat ik dan heel prettig vind, en dat ook zeker goed wordt opgepakt door de groep,
is dat ze uhm, daarin toch een soort adviserende rol hebben. Hoe ze dat bij andere
kinderen doen. Of ‘zou je misschien hieraan denken’ of ‘hoe zou jij dat doen’.
P7: Ik heb ook wel weer eens tips gehad van begeleiding wat heel fijn was.
P7: En ook als ze op de dagbesteding dingen zien die ik thuis zou kunnen toepassen, of
tips die worden gegeven. Ja, daar ben ik alleen maar blij mee.
P8: Dus wat dat betreft uhm, willen we graag alle, nou ja, advies of ideeën, … rondom
onze zoon horen. En dat gebeurt ook. Dus dat is heel fijn.

(Totaal 132
uitspraken)
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P8: Soms zijn er dingen die lopen die, die we zelf, … waarvan wij niet weten wat je
daarmee zou moeten en dan is advies ook heel erg prettig.
P8: Er worden wel dingen geadviseerd vanuit de begeleiding
Interesse/ aandacht

P4: Ja ze vragen ook vaak dingen en tonen interesse, zoals toen met de operatie
bijvoorbeeld van (naam kind), hoe dat dan gegaan is. Uhm, en dan nemen ze daar ook
wel de tijd voor. Ook al is het onder kindertijd, dan nog, ja.
P4: (Naam kind) is nu 16 maar wanneer moet ze het huis uit? Wanneer kan ze niet
meer, ze moet niet he (lacht), maar wanneer kunnen we het niet meer handelen thuis…
dat zijn dingen waar wel aandacht voor is vanuit begeleiding.
P4: Daar is aandacht voor. Uhm, hoe je dingen beleefd, ja.
P4: Dus, aandacht voor jou als persoon is zo belangrijk.
P4: Eerder heb ik ook nog nooit over levend verlies gehoord, dus ik vind het wel
belangrijk dat je daar aandacht aan besteed. Ja. Absoluut.
P5: En als je dan mensen hebt waarbij je het gevoel hebt van, joh, uhm, ik ga heel mijn
verhaal niet aan jou doen, dan zeg je dat het goed gaat. Want je wilt je verhaal wel
kwijt aan mensen die uhm, gewoon weten, inderdaad, … die gewoon oprecht
geïnteresseerd zijn.
P9: Als er iets is te doen ofzo op de groep dan, uhm, ik ben er meestal wel bij. Dus er
wordt altijd wel gesproken over wat er speelt, en privézaken, en rondom (naam kind),
ziekenhuisbezoekjes enzo. Er wordt wel altijd met interesse naar mij gekeken als ouder.
P9: Ik denk zeker dat het belangrijk is dat men interesse toont.
P9: Begeleiding is wel heel belangstellend in dit soort situaties.
P10: De begeleiding is heel betrokken, uhm, ja en oprecht geïnteresseerd zeg maar en je
merkt gewoon dat ze met liefde voor ons meisje zorgen, dat vinden we heel fijn.
P10: Er is ook wel aandacht ook voor broertjes zusjes zeg maar en dat vind ik ook altijd
wel gewoon heel erg fijn.

Eerlijk/oprecht

P1: In een ideale situatie zou ik sowieso denken aan het feit dat je serieus moet worden
genomen, uhm, ja eerlijkheid, anders dan ga je ook niet het vertrouwen voelen om
gevoelens te delen, vragen naar de gevoelens, zoals ja maar hoe is het nu dan, hoe
voelt dat nu dan. Ja, oprechtheid. Voor mij zou dat heel belangrijk zijn. Oprecht zijn.
P2: Gewoon open zijn, en eerlijk zijn, en oprecht.
P2: Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning en herkenning, uhm, het welkom
gevoel, de verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel belangrijk.
P5: Je moet gewoon met mensen praten waar je iets aan hebt. Waar je een eerlijk
antwoord van kan krijgen. Die het ook gewoon zeggen. Kijk ik hoef echt geen
medelijden hoor, ik ben dolgelukkig met (naam kind). En uhm, ja. Je hebt gewoon niks
aan een onzinantwoord zoals ja het komt allemaal wel goed. Uhm, het komt helemaal
niet allemaal goed!
P5: En eerlijkheid is ook belangrijk, ja. En gaat er dan bijvoorbeeld een keer iets mis, dat
je dat dan eerlijk zegt, hoe dat dat komt. Er gaat wel eens een keer iets mis, dat je het
dan gewoon zegt.
P7: Voor mij is het belangrijk dat het contact eerlijk en open is, en ik ook gewoon me
veilig genoeg voel om mijn vragen te stellen.
P7: Ik denk dat het open en eerlijk zijn de enige mogelijkheid is om een fijne
samenwerking tussen ouders en begeleiding tot stand te brengen.
P8: Dus die eerlijkheid, ja, dan, dan, dan, … dat is zeker wel een voorwaarde ja. Voor
vooruitgang ofzo.
P8: Begeleiding moeten eerlijk zijn. Luisteren. Vragen stellen misschien, doorvragen.
P10: Dus uhm, ja, ik waardeer het ook heel erg als, als, ja eerlijkheid bijvoorbeeld. Dat
vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Als dingen bijvoorbeeld per ongeluk, niet goed
zouden gaan zeg maar of er gebeurt iets. Ja dan heb ik liever dat ze het aangeven, dan
dat ik daar op een andere manier achter moet komen.
P8: Uhm, wat ik belangrijk vind om te weten is uhm, nou gewoon vertellen over hoe de
dag is geweest, en, en, hoe zij dat dan ervaren, en, en ook de leuke dingen die onze
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zoon doet, maar ook zeker de dingen die als lastig worden ervaren, dat je daar dan
eerlijk over bent.
Inlevingsvermogen

P2: Ik vind niet dat begeleiding de ‘ervaring’ moet bezitten zoals een
ervaringsdeskundige bezit, maar ze zouden wel heel het inlevingsvermogen moeten
bezitten, uhm, hoe het voor ouders is.
P7: Tijdens een heftige situatie werden we als gezin wel begeleidt. Maar er was wel
begrip voor. Dus je had wel het gevoel, uhm, dat je ergens ook je verhaal kon doen. En
dat het oke was dat je verdrietig was bijvoorbeeld. Nee dat was prettig. Men leefde met
je mee.
P7: En natuurlijk ook de situatie met (naam kind) zelf. Als je dan naar het ziekenhuis
gaat en er wordt geconstateerd dat ze een tumor heeft die wat groter is geworden. Dat
begeleiding daar ook echt bij betrokken zijn en zich heel erg goed kunnen inleven hoe je
je als ouder voelt. En dat vind ik wel prettig, ja.
P7: Uhm, vooral omdat mensen op de groep zich kunnen inleven in jou, omdat ze je een
beetje kennen.
P7: En op het moment dat je elkaar weinig ziet, is het heel moeilijk om je in iemand
anders te verplaatsen.
P8: En het feit dat mensen snappen, een beetje, van ja goed, dat het allemaal een
beetje eng is en nieuw is, dat was meteen wel, ja dat was wel heel goed. Dat was wel
heel fijn.
P8: Kijk en de begeleiding, uhm, die heeft waarschijnlijk, dat weet ik niet, maar zelf
geen kinderen met een beperking. In die zin ben jij niet ook een ouder met een kind met
een beperking, maar, omdat je in je werk zoveel met deze kinderen omgaat, ja, als
iemand het begrijpt dan zijn het de begeleiders het wel.
P9: Nou ik heb uhm, (naam kind) haar PB’er, die uhm, daar kan ik gewoon goed mee
overweg. En uhm, en uhm, ja die begrijpt mij. Tenminste, ik heb het gevoel dat zij mij
begrijpt. En uhm, dat is wel prettig.
P9: Empathie vind ik belangrijk in begeleiding.
P9: Uhm, beetje gevoel om je in een ander te kunnen verplaatsen, een inlevingsgevoel.
Niet dat je tegen een muur aanloopt met, met je gevoelens, die niemand anders
begrijpt. Dat zou ik heel vervelend vinden.

Open

P2: Ik stel een open houding in, een luisterende houding.
P2: Een goede begeleiding houdt in dat je een uhm, open houding aan zou kunnen
nemen, en heel erg goed moet uhm, luisteren naar wat ouders zeggen.
P2: Gewoon open zijn, en eerlijk zijn, en oprecht.
P7: Voor mij is het belangrijk dat het contact eerlijk en open is, en ik ook gewoon me
veilig genoeg voel om mijn vragen te stellen.
P7: Ik denk dat het open en eerlijk zijn de enige mogelijkheid is om een fijne
samenwerking tussen ouders en begeleiding tot stand te brengen.
P8: Dus als ik het zou willen, dan zou de begeleiding hier echt wel voor een gesprek
open staan.
P9: Ik vind openheid vanuit begeleiding heel belangrijk. Zij is toch degene die die voor
mijn kind zorgt als ik er niet bij ben zeg maar.
P9: Ik vind die openheid zeker heel belangrijk tegenover elkaar.

Luisterende houding

P2: Ik stel een open houding in, een luisterende houding.
P2: Een goede begeleiding houdt in dat je een uhm, open houding aan zou kunnen
nemen, en heel erg goed moet uhm, luisteren naar wat ouders zeggen.
P2: En het is ook belangrijk ook dat hij of zij het idee heeft dat er naar hem of haar
wordt geluisterd.
P5: Ik heb vorige keer ook heel mijn verhaal gedaan. En dat luisteren ze, en dat nemen
ze dan ook serieus.
P5: Maar dat ze ook echt naar je luisteren.
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P8: Begeleiding moeten eerlijk zijn. Luisteren. Vragen stellen misschien, doorvragen.
P10: Als de begeleiding maar naar je luistert, he, dan, … dan is het wel goed.
Ondersteuning

P1: Ik denk dat de begeleiding hier een hele belangrijke taak in heeft, een
ondersteunende taak.
P5: Nou ja, de begeleiders zijn wel altijd van het begin af aan al wel heel behulpzaam
geweest. Als wij dan met een vraag zaten dan, dat zij dat dan wel voor ons gingen
uitzoeken.
P7: Ik heb het gevoel dat de begeleiding er ook is voor ons als ouder.
P7: Uhm, dingen die ik heel fijn vind waar de begeleiding mij mee helpt zijn, … dingen
die al uit handen worden genomen, waar al over nagedacht wordt.
P7: En dat proces van de overdracht heeft begeleiding heel goed opgepakt. Dat vind ik
echt wel heel fijn. Dus daarmee ontlast je ons als ouders ook zeg maar, in die zorg.
P7: Ik vind wel dat het belangrijk is dat begeleiding meedenkt in het ontlasten ja. Want
uhm, zeker met name nu (naam kind) 18 gaat worden, komt er best veel op je pad. Er
gaat veel veranderen in de zorg.

Terechtkunnen

P3: Het is alleen dat uhm, hoe moet ik dat omschrijven, ik kan bij de begeleiding terecht
met gevoelens, maar het gaat meer over de dagelijkse dingen.
P3: Maar ik wel het gevoel, dat als ik echt ergens mee zit, dat ik wel terecht kan.
P7: En dat als er dingen spelen, dat ik ook, rondom de epilepsie bijvoorbeeld, dat ik dan
ook mijn gevoelens kan uiten.
P8: Ik heb nog nooit iemand hier getroffen waarbij ik dacht, nou hier kan je niet bij
terecht ofzo. Dat kan bij iedereen wel.
P9: Ik ervaar wel dat ik terecht kan met mijn gevoelens.
P9: Ja, ik kan met mijn gevoelens bij begeleiding terecht.

Welkom voelen

P2: Het is sowieso heel erg belangrijk dat een ouder zich welkom voelt, binnen de zorg.
P2: Uhm, ouders hebben vooral een uitnodigende sfeer nodig, waarin ouders, zodat
wanneer zij binnenkomen, snel het idee hebben van ‘oh, hier is het leuk, hier is het
gezellig’.
P2: Als ik kijk naar nieuwe ouders, dan probeer ik die altijd heel fijn te verwelkomen.
P2: Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning en herkenning, uhm, het welkom
gevoel, de verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel belangrijk.
P4: Bij mij gaat de begeleiding gewoon goed. Ik moet me welkom voelen, wat ik ook
voel.
P7: Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je welkom voelt op de groep van je zoon
of dochter.

Gehoord worden

P3: Uhm, 9 van de 10 keer voel ik mij wel gehoord, ja.
P7: Uhm, ik vind het belangrijk dat ik gehoord word.
P7: Als je kijkt naar levend verlies. Dan krijg ik daar zeker wel een soort begeleiding in,
in de zin dat je je gehoord voelt en je verhaal ff kwijt kan.
P7: Ik voel me heel gehoord.
P10: Ik voel me gehoord en dat vind ik ook heel belangrijk in de begeleiding.

Aansluiten

P1: Uhm, begeleiden… ik denk vooral aansluiten bij de ander die tegenover je zit.
P2: ik werk zelf heel intuïtief… dus ik uhm, ik kijk wat past bij dat moment. Ik bedenk
nooit van tevoren wat ik ga doen en bij wie. Het is helemaal aansluiten en volgen bij
wat diegene uhm, vraagt.
P2: Nou hoor ik ook wel eens terug van cliënten dat mijn uhm ervaring, zowel in de
zorg, ik werk namelijk ook op de aanvangstgroep voor kinderen met EMB, dus ik kan
heel goed de complexiteit voorstellen, en inleven voor ouders, dan hebben ze het in een
split second in de gaten dat ik weet waar ze het over hebben. Dan heb je eigenlijk
meteen een aansluiting.
P2: Het is belangrijk dat je kunt aansluiten en dat je kunt uhm, steunen, en dat je
erkenning en herkenning kunt bieden.
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P2: Ik denk dat vooral eerlijk, transparant, erkenning en herkenning, uhm, het welkom
gevoel, de verbinding, uhm, die termen zijn denk ik wel heel belangrijk.
Doorvragen

P1: De begeleiding doet er denk ik ook goed aan als er wordt gevraagd hoe het in het
verleden bijvoorbeeld is gegaan, wat verwacht je van ons, durven jullie te vertrouwen
op ons? Of uhm, ja, of wat is er nodig om jullie vertrouwen te krijgen? Ik denk dat dit
vaak de dingen zijn die de zorgverlener moet bezitten.
P4: De begeleiding vraagt wel vaak van, hoe heb je het thuis allemaal geregeld, en lukt
dat allemaal, heb je behoefte aan ondersteuning daarbij.
P4: En de begeleiders vragen regelmatig uhm, bijvoorbeeld ik kom niet iedere week,
maar als ik er ben, vragen ze ook hoe het gaat en ze vragen goed door. En uhm, als er
bijzonderheden zijn, dan vragen ze er ook altijd naar. Ja. ‘Hoe voelt dat dan’ en dan
proberen ze ook altijd nog wel extra aandacht eraan te besteden. Niet alleen van ‘Hoe
is het gegaan met de operatie?’, maar ook ‘wat vond je ervan, dat je daar op de ic zat?’.
Ja. Dat soort dingen.
P5: Begeleiding ja, ze gingen er wel duidelijk op in even. En ze probeerden mij daarin
echt wel uhm, echt wel een gesprek over aan te gaan met mij. Dat ik echt wel een goed
gevoel daarbij kreeg.
P8: Begeleiding moeten eerlijk zijn. Luisteren. Vragen stellen misschien, doorvragen.

Kennis

P2: Daarnaast heb ik mijn theorie, die ik geleerd heb, om in te zetten.
P2: Het is voor mij heel erg leuk en fijn om te ervaren dat ik uhm, zeg maar de kennis
die ik heb, toe kan passen in een gesprek, maar ook kan halen uit eigen ervaring.
P9: Ik denk dat begeleiding wel eens in de wandelgangen vaker hoort dat er daar of hier
een kindje overlijdt. Zij hebben dat misschien al vaker meegemaakt, en dat het dan wel
een flinke impact kan hebben. Misschien hebben zij er dan meer ervaring mee, en dat is
wel fijn als je dan die ervaring kan voelen bij begeleiding.
P10: Ja begeleiding moet natuurlijk ook wel gewoon, uhm, ja, … over de juiste kennis
ook gewoon beschikken.

Close contact

P5: Het close contact met begeleiding? Dat vind ik zeker heel belangrijk.
P7: En dan is het gewoon heel makkelijk als je gewoon even face to face, uhm, een, ja …
iemand van de begeleiding spreekt daarover. En ja, dat gaat goed. Daar heb ik uhm,
nee, eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee.
P7: Ja, het is zo fijn dat de begeleiding eigenlijk al aan een half woord genoeg heeft.
P8: Hier hoef je het niet eens uit te leggen. Hier heb je aan een half woord genoeg.

Tijd

P9: Maar ik weet wel, dat als ik mijn verhaal kwijt wil, dat die PB’er van (naam kind)
daar de tijd voor neemt en dan kan ik er wel over praten.
P10: Gewoon als er iets is, dan proberen ze daarvoor wel tijd te vinden. Om uhm, om
even te bellen om telefonisch even contact te hebben.h
P10: Het is belangrijk dat begeleiding er in ieder geval gewoon de rust en de tijd voor
neemt, dat je even kunt gaan zitten. Ja. Weer in die zin denk ik. Niet even snelsnel
tussendoor.

Gevoelens tonen
begeleiding

P1: Ik vind niet dat een begeleider dan zo professioneel moet zijn dat je dat gevoel van
bijvoorbeeld frustratie niet mag laten zien ofzo. Als een begeleider dat kan laten zien,
werkt dat positief.
P1: Men moet menselijk zijn.
P8: Door bepaalde dingen wel te noemen, uhm, dan denk je niet als ouder zijnde van
‘oh dat ervaar ik in mijn eentje’. Dus dat is echt fijn.

Meedenken

P3: Wat de communicatie ook zo fijn maakt, de begeleiding denkt ook mee in alles.
Altijd de vragen stellen van, hoe doen we dat, doen we het goed, vind je het niks, …
enzovoorts.
P5: Of uhm, met antwoorden terugkomen. Of meedenken.

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

128

P8: En dat we dan mee kunnen denken. En dat er actie kan worden ondernomen op
dingen, want je hebt niet overal invloed op, en dat maakt het soms ook lastig. Sommige
dingen zijn zoals ze zijn.

Subthema:
Relatie met
ouders en
begeleiding

Achter onderliggende
reden komen

P1: En dan kijken wat er, uhm, vooral ook vaak onder datgene zit wat uhm, wat er
wordt gezegd.
P1: Maar daar zit gewoon iets onder. Het is belangrijk dat je daar probeert achter te
komen als begeleiding.
P2: Heel vaak wordt tussen de regels door toch nog iets extra’s gezegd. Of ja uhm, dan
hangt er iets, uhm, dan hangt er iets tussenin wat ze dan niet zeggen, maar er wel is.

Verder kijken

P1: Wat ik gewoon op Het ODC altijd heel fijn vond, is dat ik merkte dat er uhm, het feit
dat de begeleiding verder keek dan alleen dat buitenkantje van (naam kind).
P1: Ik vind het gewoon belangrijk dat men gewoon meer ziet dan het hoopje ellende in
die rolstoel. Het is zo fijn om te weten dat de zorgverlener ernaar kijkt van, ja maar ze is
veel meer dan dat! Ze keken niet alleen naar de buitenkant, ook naar de binnenkant.
P10: En klein kunnen, kunnen denken want ja, … zo werkt dat gewoon bij die kinderen.
Het moet allemaal niet snelsnel, het moet gewoon met zorg, en aandacht.

Contact

P3: Wij hebben dagelijks contact via een digitaal schriftje.
P5: Nou, toen de periode dat ik uhm, dat ik ze hier zelf naar school bracht, dan heb je
wel iets meer contact.
P5: En dat werkt inderdaad wel prettiger. Dat je elkaar uhm, gewoon echt face to face
kan spreken zeg maar.
P5: Ja het is wel prettig om elkaar eens in de zoveel tijd wel te zien.
P5: Maar je kan vooral terecht inderdaad als je er echt werkelijk bent. Dan kun je
inderdaad meer gevoelens uiten dan uhm, ja… dan via mail ofzo.
P6: Maar als je echt langskomt heb je wel meer contact. Dan vraag je makkelijker enzo.
P6: Nou ja je komt hier maar weinig op school he. Je hebt wel contact via de mail, maar
je komt heel weinig op school dan. Dan is dat contact wel iets minder.
P7: Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uhm, uhm, mijn dochter iedere dag zelf breng
en zelf haal. Daardoor heb ik veel mondeling contact.
P7: Door dat brengen en halen is het contact is heel intensief.
P7: In principe is het meeste wat ik vertel, is inderdaad tijdens het halen en brengen.
P7: En ik denk omdat het nogmaals komt omdat er zoveel mondeling contact is. Het
voelt bijna eigen als ik daar altijd al rondloop en uhm, en met iedereen contact heb die
(naam kind) kent.
P8: Ja ook omdat wij onze zoon natuurlijk bijna elke dag zelf halen of brengen. Je ziet
elkaar gewoon veel. En uhm, dan zijn de lijntjes gewoon heel kort. Dan wordt het
vanzelf informeel. Wij vinden dat ook gewoon heel fijn.
P9: Die band wordt door regelmatig contact wel sterker ja. Ja ik denk dat je regelmatig
je gezicht moet laten zien. Je leert elkaar een beetje kennen. Ik denk dat dat uhm, best
belangrijk is.
P10: Ja nou ik moet wel zeggen, (naam kind) gaat wel het meeste van de tijd gaat ze
met busvervoer, … op vrijdag probeer ik haar altijd zelf op te halen net zoals nu. En dat
is altijd wel heel fijn.

Band met begeleiding

P1: Dus ik heb ook altijd gezegd, van voor mij zijn jullie collega’s. Die houding heb ik
altijd gehad. Vanaf dat ik binnenkwam heb ik gezegd, zie mij maar als een collega.
P1: Een band scheppen is echt het allerbelangrijkste.
P2: Maar de verbinding maken met ouders is echt, echt heel erg belangrijk, vind ik.
P2: En vanuit een goede, steady verbinding, kun je dieper gaan in een gesprek met
ouders.
P5: Nee als er iets is of zo, dan meld ik dat wel. Andersom ook volgens mij.

(Totaal 40
uitspraken)
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P7: Wanneer er veel personeelswisseling is, dat is het heel lastig omdat het belangrijk is
dat men een band opbouwt met elkaar als het gaat om de zorg van mijn dochter.
P7: Ja. Ja. Ja. Ja die sterke band is echt belangrijk want het moment dat ik (naam kind)
natuurlijk naar de dagbesteding breng, dat ga je ervanuit dat de zorg die jij graag wilt
voor jou kind, dat die wordt overgenomen door de groep.
P7: Dus ergens zul je ook moeten investeren in een goede band met uhm, met de groep.
En met de groepsleiding.
P7: Als het een hele, ja ik zou bijna zeggen ‘zakelijke’ band is, dan zou je je gevoelens
denk ik ook niet gauw toelaten ofzo.
P7: Maar ik denk wel, dat het ook van ouders vergt dat ze ook moeite moeten doen om
daar tijd en energie in te investeren om een band op te bouwen.
P8: Er is een goede vertrouwensband, ook heel informeel.
P8: Kijk je kan je proberen in te leven. Maar als je zelf ervaring hebt met dingen, dan
schept dat toch meer een band.
P8: Die vindt het overigens wel heel fijn hoor. Dat de band tussen ons als ouders en
begeleiding zo informeel is.
P9: Met de ene begeleider gaat het praten iets makkelijker als met de ander.
Zorg en gevoelens
delen

P1: Ik heb ook altijd een gevoel hierzo, en ook in (naam andere dagbesteding), dat we
het samen deelden. De zorg, maar ook de leuke dingen. Ook de frustratie, en ja, alles
eigenlijk.
P1: Ja, want dan krijg je ook het gevoel dat je samen de zorg deelt. En je niet alleen
bent.
P5: Ja uhm, de samenwerking… dat je gewoon wel in ieder geval op 1 lijn werkt en dat
je uhm, dat ook wel doorzet.
P5: Dat wij dingen van hun aannemen, en zij weer van ons.
P7: En dat werkt andersom eigenlijk ook. Zo heb ik ook tips voor begeleiding natuurlijk.
Nou dat is prima.
P7: Ik ga ervanuit, dat mensen die op de groep werken, datzelfde beeld hebben om, om
voor (naam kind) de beste zorg eruit te halen.
P8: Ik vind het soms wel fijn om met begeleiding te praten.
P10: Ik probeer ze zo goed mogelijk op de hoogte houden. En dat is andersom eigenlijk
ook het geval.

Vertrouwen

P1: En als je dat uiteindelijk durft los te laten, en dat je dat vertrouwen ook durft…
P1: Dat je betrokken bent bij de kinderen, dat het de zorgverlener ook kan raken.
Daarmee denk ik dat je vertrouwen wint bij de ouders.
P5: Het vertrouwen vind ik heel belangrijk in onze relatie met begeleiding.
P7: De overdracht ook straks naar de volwassen dagbesteding, wordt heel goed
geregeld. Dus uhm, daar moet je natuurlijk zelf ook je aandeel in hebben. Maar ik weet
zeker dat wanneer (naam kind) straks daadwerkelijk overgaat, dat het vlekkeloos zal
verlopen, daar heb ik vertrouwen in.

Communicatie
Subthema:
Verbeterpunten
begeleiding
(Totaal 38
uitspraken)

P2: Durf vooral ontmoetingen te regelen als begeleider zijnde tijdens bijvoorbeeld die
thema-avonden, en gebruik dit soort avonden dan om een keer wat behoeften te polsen
bij de ouders.
P3: Ja natuurlijk zijn er altijd wel verbeterpuntjes in de communicatie, maar die kaart ik
ook altijd wel aan.
P3: Misschien dat ze 1 keer in de zoveel tijd iets zouden kunnen plannen.
P4: Van tevoren bij de planning van de bespreking. Nou vraag dan aan de ouders of je
daar behoefte aan hebt. Dus het is belangrijk dat je eerst de behoefte peilen.
P4: Dus ja, tuurlijk wordt er nog gevraagd of er nog andere dingen zijn, of dat ik het nog
over iets anders wil inbrengen. Waardoor het dan niet specifiek wordt genoemd, van
zou je het ‘hier’ over willen hebben. En dat is misschien wel een dingetje, dat had ik wel
fijn gevonden.
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P6: Misschien is een verbeterpunt dat je vaker een gesprek hebt met begeleiding dat je
over je gevoelens kan praten.
P9: Ik denk ook wel dat begeleiding het aan zou kunnen bieden om te praten.
P9: Ik zou meer over het levend verlies willen praten wanneer het boven komt, wanneer
die gevoelens komen bovendrijven. Dat je dan toch weer met je neus op de feiten wordt
gedrukt.
Ideale situatie

P1: En ik denk dat in dat rijtje ook goed past om eraan toe te voegen wat je
bijvoorbeeld wel en niet kan bieden aan de ouders.
P1: Het is denk ik belangrijk dat de ouders het ook doorkrijgen dat de begeleiding
hetzelfde willen als wij, de ouders. Eigenlijk moeten zij erachter komen dat ze niet
alleen staan en te werk gaan. Ze moeten kunnen zien dat zij ook betrokken zijn en net
zoveel van het kind houden dan wij als ouders.
P1: In een ideale situatie zou ik sowieso denken aan het feit dat je serieus moet worden
genomen, uhm, ja eerlijkheid, anders dan ga je ook niet het vertrouwen voelen om
gevoelens te delen, vragen naar de gevoelens, zoals ja maar hoe is het nu dan, hoe
voelt dat nu dan.
P2: Zie gewoon de kansen, de mogelijkheden, laat ze niet voorbijgaan. Durf op ouders
af te stappen!
P2: Ik denk dat het ook een meerwaarde is als je op de hoogte bent van, je inleest, en
uhm, kennis hebt van levend verlies en chronische rouw.
P2: Het zou heel mooi zijn als je als begeleider op het gevoel van ouders in durft en kan
gaan.
P4: Uhm, wat zouden zij mij moeten bieden in een ideale situatie? Uhm, ja dat in ieder
geval aandacht voor het levend verlies is. Dat erover gesproken wordt.

Gemis

P1: Ja. Ik denk dat er zeker momenten zijn geweest wanneer ik begeleiding fijn had
gevonden.
P1: Je hebt af en toe gewoon momenten, dat de zorg en alles gewoon heel zwaar is. Dat
was gewoon dan even zo, denk ik. Maar begeleiding was dan op dat moment wel fijn
geweest.
P3: Ik denk wel dat ik graag begeleiding had gehad.
P4: Nee, er werd niet op doorgepakt vanuit begeleiding.
P8: Uhm, het is hier eigenlijk, ja van wat ik me kan herinneren, niet echt aangeboden
om het over het levend verlies te hebben.

Begin

P1: Dus het is eigenlijk ook dat in het begin van alles of zo’n moeilijke periode de
begeleiding hard nodig zal zijn.
P3: Maar in het begin zou het zeker beter kunnen worden opgepakt.
P3: Ik denk dat misschien, uhm, … als we teruggaan naar het begin, uhm voor nieuwe
ouders dat zij goed worden opgevangen is heel belangrijk.
P9: Het is absoluut belangrijk dat je wordt opgevangen door de begeleiding in het
begin.
P10: Maar ik merkte wel dat uhm, ja in het begin uhm, waren het echt allemaal nieuwe
leidsters voor mij zeg maar. En daar was ik eigenlijk, … ik was wel blij met de leidsters
op zich, maar we moesten voor mijn gevoel wel helemaal van voor af aan beginnen.

Ondersteuning

P5: Uhm, op zich vind ik dat de begeleiding wel goed hoe het nu gaat, maar als ik
bijvoorbeeld uhm, ik vind het wel belangrijk dat wanneer ik er naar vraag, dat ik dan
geholpen word zeg maar. Dat ik daar iets, meer van wil weten of m’n zegje wil doen
ofzo.
P5: Als wij daarover vragen hebben bijvoorbeeld, of begeleiding nodig hebben, dat we
dat dan kunnen aangeven. Dan vind ik het goed.
P5: Dat ze niet, niet standaard uhm, niet een standaardbriefje voor je hebben van joh,
dit kun je doen. Maar dat er wel per situatie persoonlijk wordt bekeken van voor jullie
zou dit handig zijn voor jullie zou dat handig zijn. Of, denk eens hierover na, of heb je
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daar al aan gedacht. Ik bedoel, ik zeg al, alles is nieuw voor ons dus wij weten ook maar
dit (maakt vingergebaar van ‘klein’) van wat het is natuurlijk.
P10: Ik hoop ook, ik heb toen ook aangegeven aan de begeleiding van, probeer echt
gewoon een bepaalde stabiliteit ook gewoon voor de kinderen te houden.

Subthema:
Beginfase
begeleiding

Gevoelens tonen
begeleiding

P1: Dus uhm, misschien is het JUIST wel professioneel dat de begeleider laat zien dat
het hem of haar ook aangaat. In ieder geval, ik zou dat prettig hebben gevonden.
P1: Ja, die frustratie, ja begeleiding voelt ook dat verdriet, want je bent heel dicht
betrokken bij de kinderen. Ik denk dat dit ook goed is voor ouders om te merken.
P1: Als de begeleiding dat durft te tonen, en zich kwetsbaar opstelt, dan denk ik dat je
veel dichter bij elkaar komt te staan.
P1: Als je de gevoelens van begeleiding ziet, wordt het vanzelf ook makkelijker om over
dit soort onderwerpen te praten, het gevoel van levend verlies.

Aanwezigheid
begeleiding

P1: Ik denk ook dat, wanneer de begeleiding aan dit soort avonden zouden deelnemen
actief, dat het heel fijn zou zijn. Je trekt naar elkaar toe en je gaat toch wat sneller
praten. Het is ook veel informeler. Ik denk dat het een goede manier is om met elkaar in
gesprek te komen. Vooral als je allebei nieuwsgierig wil zijn en bent.
P10: Wanneer ik begeleiding rondom levend verlies nodig heb, hoop ik dat ik dan daar
terecht kan. Ja. Dat ik dan aan de bel kan trekken.

Informatieverstrekking

P3: Ik denk dat het belangrijk is dat begeleiding dat aankaart in het begin, dat je advies
geeft van goh kijk eens op facebook of op andere sociale media of je daar iets kan
vinden, dat je daar een beetje in wordt begeleid.
P3: Bij Ontmoeten en Zo zijn er ook veel van die voorlichtingen. Dan is het belangrijk dat
de ouders daarvan op de hoogte worden gesteld door begeleiding.

Doorvragen

P1: Dat zou zeker een punt van verbetering zijn als het gaat om de begeleiding. Waar
komt die frustratie vandaan? Waarom die achterdocht? Sommige ouders zijn namelijk
heel achterdochtig. Die vertrouwen meestal niemand meer. Maar daar zit iets onder!

Heftig begin

P1: In het begin kan er dan zoveel op je afkomen en ook zoveel fout gaan waarbij
niemand je kan helpen… ik denk dat dat traumatische ervaringen kunnen zijn.
P1: En dat merk ik ook bij mijn werk, bij andere ouders nu, sommigen hebben zo’n
slechte start gehad en dat is juist zo belangrijk.
P3: Toentertijd was pas net de diagnose gesteld dus dan zit je er nog helemaal
middenin en dan weet je het allemaal nog niet zo goed
P3: Zeker als ouder in het begin kan het als heel heftig worden ervaren wanneer je zo’n
heftige diagnose krijgt.
P7: In het begin is het natuurlijk allemaal heel spannend omdat je dan eigenlijk in een
heel diep gat valt.
P8: En in de eerste periode, dan ben je als gezin gewoon zo kwetsbaar.
P10: We hadden toen net die diagnose dus dat was heel, uhm, ja heel vers, daar moet
je altijd echt even aan wennen.
P10: Uhm, nou ja wij hebben voordat (naam kind) hier kwam hebben wij een hele fijne
rondleiding ook gehad. Ik denk dat dat sowieso al wel een hele goede start is geweest.
Daar werd echt de tijd voor genomen, uitgebreid.
P8: In het begin heb je misschien nog net wat meer contact met begeleiding.
P8: Uhm, in het begin was het meteen wel een warm bad zeg maar.
P9: Nou ja het is, uhm, (naam kind) is begonnen op (naam groep). Nou kwamen wij
hierbinnen, in een warm bad zeg maar.
P10: Ja het warme gevoel in het begin op de groep vind ik wel belangrijk ja.

(Totaal 14
uitspraken)

Startfase

Warm bad

Nieuwe wereld

P8: Voor ons is het natuurlijk ook een hele nieuwe wereld.
P8: In het begin is het allemaal zo nieuw.
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HOOFDTHEMA 2: LEVEND VERLIES (Totaal 49 uitspraken)
Later besef

P3: Misschien ook nu wel omdat het een paar jaar verder is dat ik nu pas het besef ga krijgen, dat het nu zo is.
P3: En nu een paar jaar later, denk ik van ja, weetje, het is toch wel elke keer een soort ‘rouw’ die je constant hebt
P4: Nou, uhm, ik denk dat ik nooit eerder behoefte heb gehad aan begeleiding totdat (naam kind) nu zelf echt
ouder wordt.
P4: Ja, het besef komt echt later pas. Je leven gaat er toch inderdaad echt wel, … of, het blijft zoals het is. Zoals
het nu is.
P4: Maar uhm, wel goed dat hier aandacht voor is. Het gevoel van levend verlies is gewoon iets wat uhm, ik zeg
al, nu pas het laatste jaar, dat ik daarover na denk, en dat ik het hier en daar voorbij zie komen.
P5: Ja wij gaan eigenlijk nou pas een klein beetje die, … die periode in ofzo he, van het levend verlies.
P5: Je hebt al wel het besef gehad van, oke onze toekomst die gaat er anders uit zien. Maar zolang ze klein is
hobbelt dat allemaal wel mee. Maar nu kom je er gewoon achter dat het allemaal toch wel wat moeilijker gaat
worden en zwaarder wordt en dat, … nu ga je ook echt zien van oh, ze gaat niet echt meer vooruit. Ze… sommige
dingen zwakken zelfs af. En nou ga je, nou ga je daar wel eerder bij stil staan van oh wat als ze dit niet meer kan
of zelfs dat niet meer kan. Dan wordt de toekomst inderdaad weer anders. En uhm, ja nu gaan we daar pas een
klein beetje bij stilstaan.
P5: Ik denk dat het komt door ouder worden, dat we ons beperkter gaan voelen.
P5: Ik bedoel wij gaan pas nu die fase in dat we zoiets hebben van ja, we raken echt wel beperkter. En ja, de
toekomst we wisten natuurlijk wel dat het heel anders voor ons wordt en dat die er anders uit komt te zien dan
dat we zouden willen, maar nu gaat het echt wel gewoon, … ja nu gaat het best wel hard.
P6: Je staat daar dan niet zo helemaal bij stil, als het gewoon nog gaat … het gaat gewoon allemaal niet meer nu.

Niet hebben over
levend verlies

P3: Over mijn zoon zelf kan ik altijd wel dingen uhm, over kwijt. Uhm, maar als je doelt op het levend verlies, dan
is dat een heel ander ‘hoekje’, denk ik.
P3: En toen dacht ik ja, eigenlijk hebben ze het, … al de ambulante medewerkers waar ik mee in aanraking ben
geweest van Amarant, uhm, hebben ze het niet over levend verlies gehad
P3: Maar nee, over chronische rouw of levend verlies wordt niet echt veel over gesproken, nee.
P4: Over levend verlies wordt niet zoveel gesproken.
P4: In de beginperiode en op dit vlak was er geen aandacht voor het levend verlies. Dat kan ik me niet herinneren.
P4: Maar in het begin, bij de (naam groep), hebben we het nooit over levend verlies gehad.
P4: Ik kan me niet herinneren dat het levend verlies ooit besproken is, het is nooit aangekaart.
P5: Nee, we hebben het nooit echt gehad over levend verlies met de begeleiding.
P8: Ik kan me niet herinneren dat we het ooit over het levend verlies hebben gehad.

Gevoel van levend
verlies

P4: Het gaat om het verlies van mijn uhm, het idee dat (naam kind) een ander kind is dan andere kinderen, dat zij
niet het leven heeft wat ze zou moeten hebben.
P5: En je bent dan bezig met het eventueel uit huis uhm, … meer het logeren, dat gedeelte. Daar ervaar je het
levend verlies ook allemaal wel een klein beetje in. Dan heb je het er wel over. Ja.
P5: Ja, je gaat nu dingen laten. Dat je denkt van, ja dat is niet handig, laat maar gaan.
P6: En omdat we nu met logeren bezig zijn, dat zijn wel stukjes van, ja, je moet ze los leren laten. Eigenlijk wil je
dat niet, maar je moet ze wel een beetje loslaten want uhm, we kunnen er over 5 jaar allebei niet meer zijn. Dus
dat zijn wel moeilijke punten.
P6: Je wordt gewoon steeds beperkter.
P8: En, met een collega heb ik dan gesprekken gehad, en ik zei van, wordt dat nou minder? Wordt het nou, … de,
de pijn en andere gevoelens zeg maar, wordt dat minder? En toen zei hij, want ik hoop gewoon op een gegeven
moment dat je er zo aan went, dan het dan op een gegeven moment bijna over is ofzo, … hij zei, het kan best zijn,
… het gaat nooit helemaal weg hoor. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ook nog natuurlijk.
P8: Dus dat is dan wel een soort van acceptatie ofzo, dat dat gevoel blijft. En eerst wilde ik de hele situatie
rondom onze zoon accepteren. En daar, … dat lukt gewoon nooit volledig. Een deel van mij zit nog steeds van mij,
van zit er nog ergens niet een oplossing ofzo?
P10: Als ik nu zou weten van (naam kind) die uhm, die haalt bij wijze van spreken de puberteit niet, dan denk ik
dat dat gevoel van levend verlies meer zou spelen denk ik.
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Toekomstbeeld

P4: Dus als ik versta onder levend verlies het uhm, afscheid nemen van je toekomstbeeld wat je, wat je gehad zou
hebben als (naam kind) er bijvoorbeeld niet was.
P4: Kijk en (naam kind) heeft natuurlijk een ander leven, vanaf de geboorte natuurlijk al. Dus dat is al wel een
afscheid wat je neemt van een uhm, toekomstbeeld voor je kind.
P5: Levend verlies houdt in dat je gewoon, het toekomstbeeld is veranderd, dat het anders is dan wat je altijd voor
ogen had.
P5: Ja je hebt nu wel echt het besef van oh, ja, … en haar broer gaat binnenkort natuurlijk studeren, dus die gaat
het huis uit, dan gaat de jongste straks het huis uit, en dan denk ik van ja, dan blijft ze alleen achter. Hoe gaat het
dan voor haar worden? Die toekomt, weet je wel? Ineens gaat ze van een heel levendige gezinssituatie van ja,
(stilte) … naar heel iets anders, dus ja, dat besef gaan we nu eigenlijk pas een beetje krijgen. Dat het wel allemaal
heel anders gaat worden.
P6: Ja. Het is gewoon, net wat ze zegt, naar de toekomst toe. Ja wat gaat het brengen? Die is gewoon onzeker.
P8: De noodzaak is er ook niet zo dat ik tijd voor gesprekken met begeleiding ga maken. En misschien komt dat
nog wel, want ik weet niet wat de toekomst bied, die is onzeker.

Ander leven ouders

P4: En dat wij als ouders niet het leven hebben wat we zouden moeten he, dat is toch wel waar het om gaat, ja.
P4: Voor anderen gaat het leven er anders uitzien, maar dat is voor ons niet zo. En dat vind ik wel eens lastig.
P5: En dat je altijd zorg zal blijven houden die je normaal nooit zoveel zou hebben als je gezonde kinderen hebt
natuurlijk.
P5: Ik bedoel je blijft wel tijd houden voor je kinderen en dan laat je het op een gegeven moment los, dan worden
ze zelfstandig. Maar nu, … blijf je altijd die zorg houden.
P5: Maar het is niet het leven waarvoor wij in eerste instantie voor gekozen hebben.
P6: Je gaat jezelf aanpassen.

Pieken en dalen

P8: Weet je, die gevoelens die komen en die gaan. En op het moment dat ik hem bijvoorbeeld net heb
weggebracht, en er bijvoorbeeld heel even tijd is of ‘smiddags tijd is, betekent niet dat ik op dat moment net maar
de behoefte heb om even m’n verhaal te doen. Dat kan natuurlijk ook een keer om 11 uur ‘savonds zijn. Ja dan
matcht dat niet.
P8: Dus je zit altijd met je eigen gevoel wat een beetje op en neer gaat.
P8: Het komt af en toe, en dan laait het weer op, dat verdrietig gevoel, en dat gaat het weer weg, …
P10: Met een zorgintensief kindje heb je nou eenmaal pieken en dalen, waarin je ook het levend verlies kan
ervaren dan, momenten dat het minder goed gaat. Het is dan fijn als je je ei kwijt kan.

Gewenningsproces

P8: Aan de ene kant denk ik dat dit leven gewoon een soort gewenningsproces is, ik bedoel je bent er steeds wat
meer mee bezig dan in het begin. En aan de andere kant, onze zoon wordt ouder dus wordt het ook steeds
duidelijker, hoe hij verschilt van zijn leeftijdsgenootjes. En misschien ook, merken jullie ook wel misschien, … aan
de ene kant wordt de zorg juist minder zwaar, omdat onze zoon ook wel weer meer dingen kan dan in het begin,
andere kant wordt het ook wel weer zwaarder, want hij wilt steeds meer dingen, en hij kan niet alles. Dus dat
gaat een beetje tegen elkaar in. Uhm dus ja, … netto, (lacht) als je die dingen tegen elkaar wegstreept, ja zal dit
wel zo blijven. Uhm, dus dat het zwaar blijft. En dat is wel moeilijk.
P8: En ja, het levend verlies, het is ook zo’n onderwerp, het is niet een keer en dan niet meer. Niet een keer en dan
is het opgelost he, ofzo. Het is een blijvend iets. Dus dan is het ook prettig als er eigenlijk wel weer een paar keer
aandacht voor is.
P9: Je hebt wel allemaal een bijzonder kindje, maar ja… we weten allemaal dat het levend verlies een
gespreksonderwerp is wat je moeilijk kan vermijden. Op een gegeven moment zul je daar echt wel behoefte aan
hebben om erover te praten.

Bespreken levend
verlies

P3: Alleen, het levend verlies, ja, (stilte) het had wel degelijk meer besproken kunnen worden vind ik
P3: Ik denk dat ik het dan wel fijn vind eigenlijk om het er even over te hebben.
P8: Dus wat dat betreft is die behoefte er nu ook wel minder om, … om over levend verlies of gevoelens te praten.

Niet over ouders

P3: Het gaat dan natuurlijk wel over hem, het levend verlies, alleen ja, dit gaat meer over dagelijkse dingen en
uhm, wel de doelen die je dan stelt met de begeleiding om hem vooruit te helpen, maar niet zozeer over mij.
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HOOFDTHEMA 3: GEVOELENS (Totaal 33 uitspraken)
Emoties

P1: Ja bijvoorbeeld jaloezie wat er onder kan zitten in ieder geval.
P1: Alles wat (naam kind) ooit heeft gekund heeft ze uiteindelijk helaas weer moeten inleveren. Natuurlijk gaat dit
ook wel met pijn gepaard en verdriet, …
P1: Dat vind ik dan wel een moment van levend verdriet of verlies. Op dat moment. En vooral, als zij het dan
confronterend vonden als ik er iets over zei, dat is dan pijnlijk.
P1: Ik was ook wel blij en tevreden, ik ben hartstikke trots op (naam kind).
P3: En Quli heeft ook wel weer een soort emotionele uitlaat, haha.
P3: Het is heel moeilijk om je begrepen te voelen als ouder, denk ik.
P4: (naam kind) is een gelukkig meisje, die geniet van hele kleine dingen, uhm … waar ik ook van ben leren
genieten, dus ze heeft mij ook wel een hoop geleerd.
P5: En dan is het vooral het feit van, wat als wij er straks niet meer zijn? En die zorg heb je dan ook.
P8: Dus af en toe denk ik er nog wel een aan hoor, als ik weer zo’n momentje heb. Ik had het van de week ook
hoor, zo’n moment. Ik weet niet waar het dit keer vandaan kwam, of wat het dan triggert. Maar goed dat maakt
niet uit. Dan begin je alleen wel te denken van ja, is het dan toch niet verstandig, om dan, … uhm, af en toe, met
iemand hierover te praten, dan twijfel ik wel soms.
P9: Communicatie gaat goed omdat ik tevreden ben. En (naam kind) tevreden is. Dat is het belangrijkste.
P10: Maar ja het is niet dat wij het echt ervaren als een levend verlies zeg maar. Want het brengt ons ook heel erg
veel.

Geen behoefte aan
begeleiding

P8: Het geeft mij ook wel aan dat begeleiding rondom levend verlies op dit moment geen prioriteit heeft voor.
P8: Dan voelt het van, dan is er weer iets wat ik moet plannen. Ik moet al zo vaak afspraken plannen met
specialisten, of weet ik veel, of schoenen, of, of artsen. Ik weet niet, dan voelt het gewoon als extra belasting
P8: We hadden op het moment, in het begin, helemaal geen behoefte aan begeleiding, we wisten amper wat ons
overkwam destijds. Die timing was gewoon niet zo, ja, handig. Aan de ander kant denk je dan ja, als je daar heel
lang mee wacht is het misschien ook weer niet goed. Sommige ouders hebben wel meteen behoefte aan vertellen.
P9: Nee, … het is wel aangeboden, begeleiding te krijgen inderdaad, maar geen uhm, geen behoefte aan gehad.
P9: De begeleiding rondom levend verlies heb ik op dit moment nog niet nodig.
P9: Het is niet zozeer dat ik over levend verlies wil praten. Kijk het komt wel eens ter sprake. Of als je bijvoorbeeld
een bepaald liedje hoort, of een bepaald iets meemaakt, of voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moet voor
een echo.
P10: Maar ik denk niet dat wij ook heel erg die behoefte op dat moment aan hadden om met begeleiding te
praten hoor.

Eerste indruk

P1: Toen ik voor het eerst op het ODC kwam, liep ik erbinnen en toen dacht ik toen ik langs de groep (naam groep)
kwam, oh jeetje gelukkig is (naam kind) nog niet zo erg.
P8: Nou ja toen kwamen wij hier, ik was hier nog nooit geweest, … en sowieso alle andere kinderen die je hier zo
over de gang ziet lopen, … ja dat is echt heel erg wennen. En dan staat of valt het echt wel met een eerste indruk.
P9: En dan uhm, is dat heel anders als ze daadwerkelijk switchte naar een andere groep. Daar heb ik heel erg aan
moeten wennen. Qua begeleiding is alles anders, en qua groep. Hoe de andere begeleiding dingen aanpakte. Nee
daar heb ik echt aan moeten wennen.
P10: En als je dan ineens zo’n ODC binnenloopt, dat kwam wel ff binnen zeg maar, dat had echt een impact.

Onderliggend
gevoel

P1: Wat er bijvoorbeeld wat er onder boosheid zit.
P1: Ja bijvoorbeeld jaloezie wat er onder kan zitten in ieder geval.
P1: En ja, daardoor kan veel verdriet onder de gevoelens zitten maar ook jaloezie.
P1: Vaak worden namelijk veel dingen via boosheid geuit terwijl er iets anders onder zit. Ja. Het is meer naar het
gevoel wat er onder zit uhm, proberen te gaan.

Gevoelens toelaten

P1: Het moet wel gezegd mogen worden, het mag er zeker wel zijn, vind ik. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je
het jezelf toe moet staan, dat je die gevoelens toelaat.
P1: Ik vind dat je als ouder een keer boos mag zijn. Je mag boos, jaloers en gefrustreerd zijn, er komt namelijk
zoveel bij kijken allemaal.
P8: Je verzet je in het begin heel erg tegen alle soorten gevoelens.
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P10: Tuurlijk mag je wel eens verdriet hebben, maar uhm, ja wel de schouders eronder en elkaar steunen en uhm,
ja we gaan er gewoon voor.
Omgeving

P1: Als het over gehandicapte kinderen gaat kan het wel zijn dat je jaloers bent op diegene die uhm, kinderen
heeft waar alles allemaal leuk gaat, en goed gaat.
P4: Want je bent toch een ander gezin dan een normaal gezin.
P8: Maar goed, je merkt het wel eens als je bijvoorbeeld naar een speeltuintje gaat, of buiten of wat dan ook. Ja
dan is het soms nog wel, … niet dat je vreemde blikken krijgt, want dat valt bij onze zoon wel mee, … maar toch
voel je jezelf wel anders, ofzo. Anders dan een normaal gezin.

HOOFDTHEMA 4: HOUDING OUDERS (Totaal 25 uitspraken)
Open houding

P1: Ja, maar ik denk ook dat dat vooral is gestart door mijn openheid richting de collega’s.
P1: Maar goed, daar moet je ook als ouder voor open staan. Dat is dan wel belangrijk.
P3: Ja ik ben er wel heel open over van als het een keertje niet gaat.
P3: Ik zou er wel voor openstaan om met begeleiding erover te praten.
P3: Ik had er vanuit mijzelf in het begin wel voor open gestaan.
P4: Zonder klik stel je jezelf niet open.
P4: Als je over dat soort zaken praat, moet je jezelf openstellen. Als je iemand hebt waarvan je denkt mmm, daar
heb ik geen klik mee ofzo, … dan houd je het zelf al een beetje oppervlakkig.
P7: Ik ben niet het type ouder die gaat mopperen en gaat zeuren. Ik probeer altijd positief en productief uhm,
constructief moet ik het eigenlijk noemen, te doen.
P9: Met haar heb ik dan meer een klik dan met de anderen en dan stel ik mezelf meer open richting haar dan
naar anderen.
P9: Ik heb zelf persoonlijk niet zoveel moeite met het openstellen van mezelf.

Duidelijkheid
richting begeleiding

P4: Ja weet je, ik ben zo iemand die, wanneer er iets niet goed gaat, qua zorg of uhm, ondersteuning, dan horen
ze dat meteen.
P4: Ik spaar dat niet op, en dan 1x per jaar dan gooi ik het eruit (lacht). Dus als ik iets heb, dat me niet zint, dan
zeg ik het. En dan bespreken we dat. En dan kijken we of het anders kan en uhm, of nou ja, dan heb je het er in
ieder geval over.
P4: Ik heb wel mijn voorkeuren in met wie ik van de begeleiding praat over gevoelens, als ik dat mag zeggen.
P7: Ik ben ook wel iemand die dat wel durft te vragen altijd. Als dingen me niet duidelijk zijn, of als ik ergens hulp
bij nodig heb, dat ik dan, dan vraag ik wel om hulp.
P7: En wat ik veel om me heen heb gezien, is dat ouders, nou ja veel moet ik niet zeggen, wel wat enkel gevallen
heb gezien, die dus erg aan het uhm, blaffen zijn en aanwijzen wat er niet goed gaat. Terwijl je ook zeker mag
benoemen wat er wel goed gaat, en wat fijn is om te zien.
P9: Ik ben vrij nuchter en als ik iets heb wat me niet zint, dan wacht ik bijvoorbeeld niet tot een ouderavond of tot
een, tot een MDO. Ik uhm, als mij iets dwars zit of ik wil graag iets kwijt, dan doe ik dat gewoon. Ja ik ben niet zo
iemand die afwacht tot ik mag spreken.
P9: Ik ben er wel van dat als me iets dwarszit, dan zeg ik dat ook.

Uit handen geven

P5: Wij als ouders moeten er wel een goed gevoel bij hebben. Ik moet wel mijn dochter daar achter laten, en dat
doe ik niet zomaar, niet bij jan en alleman.
P7: En mijn dochter met een gerust hart achterlaten, dat kan alleen op het moment dat je goed contact hebt met
de begeleiding.
P9: Ik vind het wel eens vrij lastig, omdat ik (naam kind) uit handen moet geven. Dat is niet alleen bij begeleiding,
maar ook bij andere mensen. Ik ben moeder. En al die dingen doe ik heel anders als, als de begeleiders. En ik
moet haar uit handen geven. En dat is vrij lastig.
P9: Nee, als ouder moet je wel vol vertrouwen hebben om, om je kind ergens achter te laten.

Zelf initiatief nemen

P1: Ik heb alleen meestal zelf de deur moeten opengooien en initiatief moeten nemen als het gaat om een
gesprek hebben met begeleiding. Ik denk dat sommige ouders dat (nog) niet kunnen.
P3: Ik heb nu zelf besloten deze dingen zelf op te pakken en daardoor is mijn behoefte aan de begeleiding minder
geworden.
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Ervaringsdeskundige

P2: Of dat ouders worden bekeken alsof dat uhm, zij eigenlijk de deskundige zijn van hun kind.
P5: Je kent je dochter zelf natuurlijk het beste.

HOOFDTHEMA 5: LOTGENOTEN (Totaal 20 uitspraken)
(H)erkenning

P1: Wanneer je samenzit met ouders, komt er vaak ook heel veel uit. Er is dan namelijk zo veel herkenning. Dat
lijkt mij een ideale manier om aan de praat te komen met anderen.
P3: Ik had namelijk laatst het een keer een podcast over levend verlies gezien, uhm, En daar herkende ik heel veel
dingen in.
P3: Herkenning of erkenning, dat komt van medeouders, die in hetzelfde schuitje zitten als ik.
P3: Van ouders krijg je snel die herkenning en erkenning, denk ik.
P4: Dus ja zulke dingen bespreken we ook wel. Dat is zeker fijn, want je zit allemaal met elkaar, of je kind nu Down
heeft of autisme of noem maar op, het gaat niet zoals het hoort te gaan. En je zit allemaal in hetzelfde schuitje en
je gaat ongeveer allemaal dezelfde fases door. En daar kan je elkaar in ondersteunen.
P5: Andere ouders begrijpen je volkomen. En dat vind ik wel heel fijn.
P6: En het fijne is dan dat andere ouders ook een gehandicapt kind hebben.
P9: Andere ouders begrijpen me beter.
P9: Terwijl die andere ouders daar wel begrip voor kunnen tonen, ofzo. Die zitten in hetzelfde schuitje als ik.

Praten

P1: Ik zou het fijn vinden om erover te praten als uhm, … misschien door bijeenkomsten? Een thema-avond over
dit soort dingen of gevoelens, dat je daar uhm, samen met anderen over dingen kan hebben.
P4: Met andere ouders is het ook wel fijn om te praten, maar dat doe ik ook wel.
P5: En vooral ook met van die koffiemomentjes, als de andere ouders van de kinderen er ook weer zijn. Dan heb je
toch, … dan doe je weer weetjes en ideetjes op.
P6: Je kunt het beste over levend verlies praten met mensen die in dezelfde situatie zitten.
P9: Ik denk dat ik eerder met lotgenoten, met andere ouders, zou praten dan met begeleiding.

Ontmoeten en Zo

P3: Misschien dat er wel uhm, wel zijn er vaak van die thema-avonden ‘s avonds van Ontmoeten en Zo. Maar ik
kan niet vaak ‘s avonds omdat mijn zoon dan thuis is. Daardoor kan ik niet naar die avonden, dat vind ik wel
jammer.
P6: En je hebt ook wel van die dagen en avonden weet je wel, met andere ouders enzo, Ontmoeten en Zo.
P8: Ontmoeten en Zo, met dit soort thema’s, heeft toch nog wel echt mijn interesse.
P9: Ik was laatst wel nieuwsgierig naar die thema-avond van Ontmoeten en Zo.

Klik

P4: Het oudercontact is zeker heel fijn. Maar ook hier moet het wel klikken.
P8: Ik had met en paar collega’s op ons werk, die hebben ook een kindje met een beperking, die uhm, die uhm die
vind je dan, die zoek je dan toch ook wel op.

HOOFDTHEMA 6: GESPREKSVOERING (Totaal 19 uitspraken)
Moment van
gesprek

P3: We hebben jaarlijks een planbespreking en om de 3 maanden een MDO, dat is dan wat korter.
P4: Op dat moment zelf, een gesprek zo hebben over dit onderwerp op de groep, dan is daar niet de goede, het
juiste moment voor.
P4: Maar uhm, ja, ik denk dat er op een ander moment aandacht voor zou moment moeten zijn, voor een gesprek.
P4: Want tijdens zo’n planbespreking zit je 1 op 1 wat fijn is.
P4: Nou ik zou willen voorstellen om dan eventueel in een persoonlijke planbespreking, uhm … ik denk dat dat een
moment is, dat wanneer je bijvoorbeeld een extra half uur inruimt, en van tevoren behoeften peilt bij ouders of
dat zij daarvoor openstaan, uhm, … ja, dat het levend verlies dan op zo’n moment wel besproken kan worden.
P5: Wanneer we over gevoelens praten dan is dat meer echt tijdens zo’n planbespreking.
P5: Eigenlijk zien we elkaar alleen bij die planbespreking.
P7: Ja ik denk dat het misschien in principe het moment dat er een afspraak ingepland is, zoals bijvoorbeeld uhm,
tijdens het jaarlijkse plan van aanpak bespreking zeg maar, dat je dan over je gevoelens zou praten met
begeleiding.
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Communicatie

P3: Dus dat verloopt goed. De communicatie verloopt goed
P3: Ja voor mij als ouder is de communicatie zeker belangrijk.
P3: Ja ik vind dat gewoon best wel belangrijk dat de communicatie tussen mij als ouder en begeleiding goed
verloopt, zeker omdat mijn zoon non-verbaal is, niet kan uitleggen of hij bijvoorbeeld slecht heeft geslapen die
dag, of dat die misschien niet gegeten heeft waardoor die dus extra hongerig is.
P7: Mondeling kan ik alles toelichten wat me uhm, te binnen schiet wat betreft de zorg om mijn dochter.
P7: En het is in gespreksvorm mogelijk, om je zorgen te uiten, of ideeën uit te wisselen.
P10: De communicatie verloopt goed.

Mogelijkheid tot
gesprek

P3: Nee, eigenlijk ervaar ik niet die mogelijkheid om in gesprek echt te gaan.
P3: Uhm, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hier een gesprek over zou willen met begeleiding, dat hier dan mijn
plek zou zijn om dat te bespreken.
P6: Het moet niet zo zijn dat je er hier 1x per jaar standaard voor langs moet komen ofzo. Voor een gesprek.

Afspraak maken

P1: Wanneer je echt een gesprek gaat plannen samen met de zorgverlener, wordt het vaak zo formeel. Dat praat
ook gek.
P8: Alleen, ja, … het voelt een beetje geforceerd om dan ook een afspraak te gaan maken. Zo van, op dat moment
gaan we even over gevoelens praten …

HOOFDTHEMA 7: OMGEVING (Totaal 19 uitspraken)
Onbegrip omgeving

P1: Maar bijvoorbeeld ik heb een broer met 5 gezonde kinderen. Zij gingen altijd 3x per jaar op vakantie. Dan zij
hij wel eens tegen mij: “Ja maar het is toch gewoon een heel lief meisje?”. Dat denk ik van ja, maar jij hebt wel
heel veel vrijheid en het onbegrip.
P1: Ik denk dat ik dat, uhm, het onbegrip van de omgeving dat ik dat zelf het moeilijkste heb gevonden.
P1: Terwijl ja, de buitenwereld die snapt het allemaal vaak gewoon niet.
P5: Gewoon dat buitenstaanders het niet zo goed begrijpen uhm, wat je situatie is en wat je toekomstbeeld is, en
dat ze makkelijk kunnen zeggen van joh, het hoort nu eenmaal bij je leven.
P6: En af en toe erover praten is wel fijn. Om het even van je af te praten. Net wat jij zegt, het zijn er maar heel
weinig die het begrijpen.
P6: Haar eigen moeder die begrijpt heel ons leven eigenlijk niet (wijst naar P5). En dat is gewoon lastig.

Verschil met
omgeving

P1: Dat vond ik dan wel eens moeilijk als ik dan bij mij broer kwam, met 5 gezonde kinderen, dan had ik er echt
wel eens moeite mee. Juist omdat hij zo dichtbij staat en het eigenlijk in je gezicht wordt gedrukt dat het verschil
zo groot kan zijn.
P4: Uhm, vrienden van ons hebben ook kinderen in dezelfde leeftijdscategorie ongeveer, en die zeggen inderdaad
van ‘oh ja alles wordt makkelijker, we hebben de vrijheid dat we een keer een weekje weg kunnen, weekendje
weg’, of uhm, … en weet je, die pakken een tasje en die zijn weg (lacht).
P9: Ik loop toch weer tegen wat andere problemen of dingen aan dan iemand met een kindje met het syndroom
van Down ofzo.

Kijk omgeving

P1: Of het gevoel dat andere mensen naar je kijken van ja jij bent een beetje zielig (lacht). Ik heb dat zelf nooit zo
gehad maar ja, mensen kunnen wel zo gaan kijken. Dit is natuurlijk niet leuk.
P3: Het is soms heel moeilijk om van de omgeving erkenning te krijgen.
P5: Dat sommige mensen soms zo raar kunnen reageren, dan denk ik van ja je hebt geen idee hoe moeilijk het
eigenlijk is.

Vrienden

P3: Als ik met mijn vriendinnen praat over mijn zoon, dan ja, is dat heel anders.
P5: Ik bedoel je kan er met vrienden over praten, maar die hebben geen weet van hoe het uhm, hoe het is met een
gehandicapt kind.
P9: Ik kan bijvoorbeeld met vriendinnen, … kan ik daar totaal niet over spreken.

Praten met partner

P3: Normaal gesproken zou je bepaalde dingen bespreken met je partner.
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Druk van omgeving

P8: Die zie ik dan ook met tranen in zijn ogen, dat ik denk, wat is er nou, ‘ja ik heb hem weggebracht en dat vond
ik eigenlijk helemaal niet leuk’, … dus dan heb je het daar meteen over, uhm, en dat neemt al zoveel uit de lucht,
dat als je daarna het nog bij de begeleiding hier, … dan is het meer, gewoon ter info. Maar niet om je hart te
luchten. Omdat wij ook gelukkig in een situatie zijn dat we dat met zijn tweetjes thuis kunnen doen omdat wij
elkaar gelukkig veel zien.
P1: Sowieso in de maatschappij is het al heel erg dat mensen heel erg kijken naar dat alles perfect moet zijn. Zeker
tegenwoordig heb ik het gevoel dat alles en iedereen perfect moet zijn.
P1: Het van buitenaf opgelegd krijgen dat je blij en tevreden moet zijn (even stilte).

HOOFDTHEMA 8: SYSTEEMGERICHT WERKEN (Totaal 19 uitspraken)
Eigen regie

P2: Ouders hebben zelf de regie in de handen.
P2: Ik heb zelf wel eens ervaren dat ik niet de eigen regie had
P4: Uhm, ja, ik geloof wel dat ik de eigen regie heb. Ik kan wel inbrengen wat ik uhm, belangrijk vind.
P5: Maar dan legt de begeleiding of de fysio zeker wel netjes contact, van zus en zo is er aan de hand, en dan heb
je daar het laatste woordje over natuurlijk dan.
P6: Absoluut, de eigen regie hebben we.
P6: Nou het is een samenspraak van, de eigen regie, tussen wij als ouders en begeleiding. Wij weten natuurlijk ook
niet alles
P7: Uhm, zowel op de dagbesteding heb ik het gevoel van de eigen regie als uhm, de artsen om ons heen.
P7: Het is dat uhm, iedereen in de omgeving van (naam kind) een eerder adviserende rol heeft, maar dat het wel
aan ons is wat er gaat gebeuren.
P8: Jawel eigen regie ervaar ik wel.
P8: Uhm, die regie moet je dan ook wel nemen en kunnen nemen, maar goed dat lukt wel. Uhm, en, maar goed de
hoofdmode blijft hetzelfde. Ik bedoel, dat (naam kind) hier dus 5 dagen in de week naartoe gaat, dat blijft. Uhm,
en daar kiezen wij voor, dus dat is, dat is onze regie.
P8: Dus het is leuk dat je een soort van regie hebt, voor de middelen die je in kan zetten, maar daar zitten ook wel
duidelijk weer grenzen aan.
P8: Ik vind de eigen regie belangrijk zeker omdat je nu toch al wel wat bekender bent. Uhm kijk in het begin, uhm,
ben je zo onbekend, dat is het juist fijn, dat iemand, ja niet de regie, maar je een beetje begeleidt daarin. Wat er
allemaal mogelijk is. Maar je merkt dat je steeds, uhm, ja, steeds bekender wordt met verschillende dingen. En
dan past daar de regie in hebben heel goed bij.
P9: Ik bepaal wat er gebeurt en wie er bij mijn dochter komt. En uhm, en hoe het geregeld is en wordt. Ja, de
eigen regie heb ik wel.

Totaalplaatje

P1: Maar wij staan wel met z’n allen in een kringetje om (naam kind) heen.
P4: Het is niet alleen de taak van de begeleiding om voor je kind te zorgen, en een schone luier te geven en uhm,
een flesje, maar je krijgt de hele familie krijg je erbij. Dus ook de hele situatie, van thuis. Die moet je ook
meenemen.
P4: Het is echt niet alleen maar (naam kind) een schone luier geven en uhm een rondje gaan wandelen met haar.
Nee. Echt niet (lacht). Er zit meer achter. Je krijgt het hele plaatje erbij.
P7: Het is echt die samenhang. Begeleiding focust zich op het kind maar zeker ook op ons als ouders. En dat merk
je ook in uhm, in de contacten. Of het nu uhm, via het schriftelijke gedeelte, dat Quli is, of mondeling, het gaat om
ons als gezin.

Betrokkenheid zorg

P1: Ja. Zeker. Ik was zelf ook al actief betrokken erbij.
P3: Ja. Zeker, ik ben actief betrokken bij de zorg. Ik ben ook altijd zelf bij een MDO. Ik vind het belangrijk, ja
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Bijlage 8 Samenvattingen interviews en bijpassende memberchecks
Samenvatting (expert-)interview met Mw. S (Participant nr. 1)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Belangrijke aspecten rondom begeleiding die participant heeft aangegeven zijn: aansluiten bij de
ouder, verder kijken dan de buitenkant, dingen delen met elkaar, vertrouwen, serieus worden
genomen, openheid richting elkaar (ook over wat en aan elkaar kan bieden), menselijkheid, zien dat
begeleiding kampt met dezelfde soort dingen, informatie geven aan elkaar, erkenning en herkenning.
Participant geeft aan dat het belangrijk is om te zoeken naar de ‘ondertoon’ van een gesprek.
Doorvragen naar wat er tussen de regels door wordt gezegd.
Verschillende gevoelens die volgens participant spelen bij ouders: boosheid, jaloezie, het onbegrip van
de omgeving, Voor de participant is het belangrijk dat men actief betrokken is bij de zorg, dat er
samen wordt gezorgd voor het kind. Participant geeft aan dat er in het begin veel mis kan gaan, het is
een moeilijke periode waar begeleiding heel belangrijk is, het kan voor ouders als heftig worden
ervaren wanneer zij voor het eerst komen op het ODC. Participant zag dochter ‘los’ zichzelf, een eigen
persoonlijkheid. Momenten van levend verlies ervaart de participant vooral wanneer men met de
neus op de feiten wordt geduwd. Dit kan gebeuren door (directe) omgeving.
Participant geeft aan dat er zeker momenten zijn geweest dat begeleiding een toevoeging had kunnen
zijn. Ook geeft participant aan dat het belangrijk is dat begeleiding gevoelens toont richting ouders, dit
werkt positief, zo krijgen ouders het gevoel dat zij niet ‘alleen staan’ en hun gevoelens/frustraties
delen. Participant geeft aan dat een gesprek daadwerkelijk ‘plannen’, vaak formeel is, wat gek praat.
Participant heeft hieraan toegevoegd dat het fijn lijkt om over gevoelens te praten door middel van
bijeenkomsten/thema-avonden. Een positief effect hieraan zou zijn wanneer begeleiding hieraan zou
deelnemen. Participant geeft aan dat het ontzettend belangrijk is om een goede band te creëren met
begeleiding. Hierdoor zou vertrouwen tot stand komen.
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Samenvatting (expert-)interview met Mw. G (Participant nr. 2)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan dat begeleiding gaat om een open, transparant, luisterende houding, waarbij
erkenning en herkenning wordt gegeven en theorie die is geleerd wordt ingezet in de praktijk.
Participant geeft aan zelf heel intuïtief te werk te gaan bij begeleiden. Aansluiten bij de ander en steun
geven is belangrijk.
Participant geeft aan dat er vaak ook iets wordt gezegd tussen de regels door. Hier moet men als
begeleiding op in durven gaan.
Participant geeft aan dat ouders de eigen regie hebben.
Participant geeft aan dat er verschillende soorten hulpvragen zijn van ouders met ernstig meervoudig
beperkte kinderen.
Participant geeft aan het fijn te vinden om eigen ervaring in praktijk te gebruiken en hierbij merkt de
participant dat ouders dit ook als prettig ervaren.
Participant geeft aan dat begeleiders niet de ‘ervaring’ per se moeten bezitten, maar wel het
inlevingsgevoel wel moeten leren bezitten.
Participant geeft aan dat een goede ‘steady’ verbinding belangrijk is met ouders.
Ook een uitnodigende sfeer is belangrijk voor ouders volgens participant.
Participant geeft aan dat een goed idee kan zijn om ieder jaar een ouderavond te organiseren
gecombineerd met thema-avonden van Ontmoeten en Zo.
Ook geeft participant mee aan begeleiding dat het belangrijk is dat men durft af te stappen op ouders
en een gesprek durft aan te knopen.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. I. (Participant nr. 3)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan dagelijks contact te hebben met begeleiding via Quli. Participant geeft aan dat
communicatie, welke als zeer belangrijk wordt gevonden, binnen de begeleiding goed verloopt. Enkele
verbeterpunten in de communicatie kunnen makkelijk worden aangekaart bij begeleiding.
Participant geeft aan dat Quli ook een emotionele uitlaat is.
Participant geeft aan zelf actief betrokken te zijn bij de zorg voor zoon.
Participant geeft aan dit belangrijke punten in begeleiding te vinden: erkenning en herkenning,
meedenken, bezorgdheid, informatieverstrekking, verder helpen, open zijn.
Participant geeft aan dat erkenning krijgen van de omgeving moeilijk is. Wel vindt participant dit heel
erg belangrijk. Vanuit begeleiding ervaart participant dit minder, zij praten namelijk hetzelfde over
zoon dan participant zelf. Het is heel anders om met de omgeving (ook vrienden) te praten over zoon.
Participant voelt zich vrij vaak gehoord door begeleiding en kan dingen kwijt bij begeleiding.
Participant geeft aan dat het ‘levend verlies’ over zoon gaat, maar niet zozeer over de ouders. Ook
heeft participant geen ervaring met begeleiding rondom levend verlies. Wel geeft participant aan het
fijn te hebben gevonden wanneer hierin begeleiding zou worden aangeboden. Participant kan nu
verhaal kwijt bij anderen, zoals psycholoog en Facebookgroep. Hierdoor is behoefte aan begeleiding
vanuit begeleiders minder geworden bij participant.
Participant geeft aan het fijn te vinden over onderwerpen zoals levend verlies te praten. Participant
geeft alleen aan niet te weten of begeleiding hiervoor de juist aangewezen persoon is. Wel staat
participant open om te praten met begeleiding.
Participant geeft aan dat het in het begin allemaal best moeilijk is (wanneer diagnose wordt gesteld,
veel informatie, onwetendheid). Participant geeft aan dat het belangrijk is dat hier aandacht voor
komt, zodat ‘nieuwe ouders’ goed kunnen worden opgevangen. Belangrijk is hierbij om dan advies te
geven en te laten weten waar men terecht kan met vragen e.d.
Participant geeft aan bekend te zijn met thema-avonden zoals Ontmoeten en Zo en hier graag ook
heen zou willen, maar door thuissituatie is dit niet mogelijk.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. C. (Participant nr. 4)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan dat er niet zoveel wordt gesproken over levend verlies.
Participant geeft aan dat ook in de beginperiode geen aandacht was voor levend verlies.
Participant geeft aan niet daadwerkelijk te hebben aangekaart bij begeleiding dat er gepraat moet
worden over levend verlies. Participant verstaat onder levend verlies, het afscheid nemen van je
toekomstbeeld, niet het verlies van het kind. Dat men als ouders niet het leven heeft wat men moet
hebben, je bent immers een ander gezin dan normaal gezin.
Participant geeft aan het belangrijk te vinden dat begeleiding niet alleen voor het kind zorgt, maar
voor het totale plaatje: het complete gezin. Participant geeft aan dat er op een bepaald moment tijd
voor zou moeten zijn om een gesprek te hebben over levend verlies. Hierbij is het belangrijk dat
begeleiding allereerst behoefte peilt bij ouders rondom dit onderwerp, en niet overvallen. Dit zou dan
bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden tijdens een persoonlijke planbespreking volgens participant.
Participant geeft aan ruimte te voelen om aan te geven wanneer er iets (niet) goed gaat; dit wordt
niet opgespaard maar meteen duidelijk gemaakt. Dit geld ook andersom (begeleiding naar ouders
toe). Participant geeft aan het belangrijk te vinden dat er een ‘klik’ aanwezig is tussen begeleiding en
ouders. Dit al er vervolgens voor zorgen dat ouders zich eerder openstellen. Wanneer men eerder
openstelt, zorgt dit voor een effectievere uitkomst van het gesprek.
De participant geeft aan dat er wel voorkeur is tussen collega’s. Participant geeft aan dat in een ideale
situatie er aandacht voor het levend verlies is en dat hierover wordt gesproken. Aandacht, maar geen
doel. Welkom voelen, vragen naar hoe het gaat, interesse tonen, erkenning en herkenning zijn
belangrijke aspecten in de begeleiding volgens de participant. Participant geeft aan nog niet eerder
behoefte te hebben gehad voor begeleiding rondom het levend verlies. Wel is dit met de jaren
gegroeid, nadat de omgeving gaat verschillen. Gevoel van levend verlies is pas iets van het laatste jaar
wat echt komt bovendrijven. Participant geeft aan het lastig te vinden dat het leven voor anderen er
anders uit gaat zien, maar voor ouders niet. Participant geeft aan eigen regie te ervaren en dit
belangrijk te vinden. Participant kan aangeven wat belangrijk is en zit hierbij op hetzelfde level met
begeleiding.
Participant geeft aan dat
praten met andere ouders
fijn is. Men kan elkaar
steunen en men gaat
dezelfde fases door in
principe. Participant geeft
aan dat het belangrijk is dat
levend verlies onder de
aandacht komt.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. J. (Participant nr. 5) en Dhr. A. (Participant nr. 6)
Participanten hebben voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook
hadden de participanten geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het
onderwerp hiervan.
Participanten vinden het belangrijk dat begeleiding en ouders op 1 lijn werken. Men moet dingen van
elkaar kunnen aannemen.
Participanten geven aan dat het contact wel minder is door het busvervoer en het hierdoor niet zelf
ophalen en brengen van hen dochter.
Participanten geven aan dat face to face contact prettig is. Participanten gebruiken Quli maar geven
aan dat het gevaar hiervan kan zijn dat men iets verkeerd verwoord of iets vergeet. Hierdoor prettiger
om regelmatig contact te hebben.
Participanten geven aan begeleiding te zien tijdens planbesprekingen.
Participanten geven aan terecht te kunnen met gevoelens bij begeleiding.
Een van de participanten geeft aan niet graag met begeleiding te praten rondom levend
verlies/gevoelens. De andere participant geeft aan dit wel als prettig te ervaren.
Participanten geven aan dat het moeilijk is om begrip van de omgeving te krijgen (familie, naasten,
vrienden). Zij snappen vaak de situatie niet en klappen dicht wanneer je je verhaal wilt doen.
Participanten geven aan dat herkenning en erkenning vooral komt van medeouders.
Belangrijke aspecten in de begeleiding volgens participanten: serieus genomen worden, verhaal
kunnen doen, een eerlijke houding met echte antwoorden, oprechte interesse, close contact,
vertrouwen, het krijgen van advies en de verzorging.
Participanten geven aan dat het veranderende toekomstbeeld (levend verlies) soms best lastig is. Hier
komen verschillende zorgen bij kijken waarin het gevoel van levend verlies in kan worden ervaren.
Participanten geven aan het nooit eerder over levend verlies te hebben gehad met begeleiding. Echter
gaan de participanten nu pas ‘die periode in’. Zij hebben het besef van levend verlies en een
veranderd toekomstbeeld, nu gaat men er meer bij stilstaan.
Participanten hebben het gevoel van steeds iets beperkter worden.
Participanten geven aan dat vaker een gesprek over gevoelens een mogelijk verbeterpunt zou kunnen
zijn.
Participanten ervaren geen problemen in
de huidige begeleiding. Zij hebben het
gevoel dat er ook begeleiding voor het
hele geheel aanwezig is, er wordt niet
alleen naar het kind gekeken. Maar naar
de hele situatie.
Participanten geven aan op te kijken
tegen het 18-jaar worden van dochter.
Participanten geven aan de eigen regie
over de zorg van dochter te ervaren.
Hierin is een duidelijke samenspraak van
verschillende disciplines.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. F. (Participant nr. 7)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan dochter zelf iedere dag te brengen en te halen, waardoor er veel mondeling
contact is met begeleiding. Hierdoor verloopt communicatie volgens participant goed.
Participant geeft aan dat wanneer dit niet het geval zou zijn, het contact minder zou zijn aangezien het
als moeilijk wordt ervaren om gevoelens uit te drukken op papier/online. Participant geeft aan
tevreden te zijn met huidige begeleiding. Belangrijke aspecten binnen begeleiding volgens participant:
gehoord worden, gevoelens kunnen uiten, advies krijgen, eerlijkheid, open contact, veilig gevoel voor
vragen te stellen, geen dingen opleggen aan ouders, geen hiërarchie, meeleven, inlevingsvermogen,
betrokkenheid, welkom voelen, aan een half woord genoeg hebben, dingen uit handen nemen (tot op
zekere hoogte), tips geven aan elkaar, alles moet bespreekbaar zijn, Het is belangrijk voor de
participant dat dochter op de goede plek zit. Participant geeft aan dat er in gespreksvorm mogelijk is
om over je gevoelens, zorgen of ideeën te praten. Participant geeft aan dat het gevoel er is dat
begeleiding er ook is voor ouders, niet alleen voor het kind. Participant geeft aan dergelijke
begeleiding te krijgen in het ‘levend verlies’: participant voelt zich gehoord en kan verhalen kwijt, waar
begeleiding tips en ideeën geeft en uitwisselt. Participant geeft aan dat de begeleiding in het begin
ook belangrijk is: men valt in een diep, onbekend gat en er zijn veel vragen. Participant geeft wel aan
vervelend te vinden wanneer er veel personeelswisselingen zijn. Het is hierbij dan heel lastig om een
band op te bouwen met begeleiding. Participant geeft aan dat er over levend verlies kan worden
gepraat op het moment dat er een afspraak is ingepland, bijvoorbeeld een planbespreking.
Tussendoor een gesprek hebben is wel eens lastig, maar wel mogelijk. Participant geeft aan de fase
van 18+ spannend te vinden. Wel is het vertrouwen in begeleiding hierin. Zo gaat begeleiding
bijvoorbeeld mee de eerste dag richting het vervolgverblijf, wat participant als uniek en erg fijn
beschouwd.
Participant ervaart gevoel van
eigen regie en vind dit
belangrijk. Participant geeft
ook aan dat er wordt gekeken
naar het totale plaatje, niet
alleen naar het kind.
Participant geeft aan zelf een
positieve, productieve,
constructieve houding te
hebben.
Participant geeft aan dat beide
groepen (ouders en
begeleiding) moeten
investeren in een goede,
hechte band met elkaar. De
band moet niet al te ‘zakelijk’
zijn.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. A. (Participant nr. 8)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan de samenwerking tussen ouders en begeleiding als positief te zien.
Participant geeft aan dat de beginfase van het leven met het kind en de begeleiding een hele nieuwe
wereld is. Belangrijke aspecten in de begeleiding volgens participant: advies krijgen, je hart kunnen
luchten, eerlijkheid (als voorwaarde voor vooruitgang), geen ‘mooi weer spelen’, warm welkom,
ervaring, inlevingsvermogen, aan een half woord genoeg hebben, goede kennis van kind en omgeving,
herkenning en erkenning, luisteren, doorvragen, niet oordelen. Participant ervaart de band met
begeleiding als fijn, informeel en een goede vertrouwensband. Participant geeft aan dat de
relatie/band tussen ouders informeel is. Participant geeft aan iedere dag zelf zoon proberen te
halen/brengen. Hierdoor ervaart participant informele, fijne band met begeleiding.
Participant ervaart het als heel prettig wanneer begeleiding en ouders beide een bepaald gevoel
ervaren. Zo heeft participant niet het gevoel van ‘alleen staan’. Participant ervaart geen problemen bij
het maken van een afspraak om verhaal kwijt te kunnen bij begeleiding. Participant ervaarde in het
begin van de begeleiding een ‘warm bad’. Ook was er meer contact in de beginfase over verschillende
dingetjes, welke nu in de huidige situatie niet meer van belang zijn. Participant geeft aan dat het in het
begin nog erg wennen was, vooral aan de omgeving en de eerste indruk was hierbij erg belangrijk. Ook
verzet je jezelf tegen veel gevoelens in het begin volgens participant. Participant geeft aan dat de
omgeving soms raar kan reageren. Participant geeft aan wel het gevoel te hebben zich ander te
voelen, een ander gezin dan normaal. Participant geeft aan zich niet te herinneren het ooit over
levend verlies te hebben gehad met begeleiding. Dit is ook niet aangeboden naar herinnering van
participant. Participant geeft aan dat gevoelens (spelend rondom het levend verlies) komen en gaan;
met pieken en dalen. Participant geeft aan hierdoor niet altijd terecht te kunnen op het juiste moment
bij begeleiding. Participant geeft aan dat echt een afspraak plannen, vaak ‘geforceerd’ voelt.
Participant geeft aan op het moment geen behoefte te hebben (geen prioriteit) om te praten met
begeleiding rondom levend verlies. Participant geeft aan het fijn te vinden met andere ouders te
praten, omdat zij weten waar zij het over hebben. De erkenning en herkenning van hen is prettig.
Participant geeft aan het levend verlies aan de ene kant als een soort gewenningsproces te zien.
Aan de andere kant is de toekomst
onzeker en weet niemand wat deze
kan en gaat brengen. Dit is soms
best lastig, volgens participant.
Participant ervaart dubbele
gevoelens wanneer zoon
bijvoorbeeld gaat logeren. Geen een
situatie is vrijwel altijd volledig
goed. Participant geeft aan dat
Ontmoeten en Zo interesse opwekt.
Participant geeft aan de eigen regie
te ervaren, met grenzen (van
bijvoorbeeld kind). Dit is belangrijk
voor participant, die begeleiding
hierin.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. P. (Participant nr. 9)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan het lastig te vinden om dochter uit handen te geven aan begeleiding.
Participant geeft aan voorkeuren te hebben in het praten met collega’s. Dit komt doordat je met de
een meer een klik hebt dan met de ander, volgens participant. Richting bepaalde collega’s stelt
participant zich dan ook meer open. Participant geeft aan niet te wachten met dingen melden, geen
afwachtende houding. Participant geeft aan het gevoel te hebben terecht te kunnen met gevoelens bij
begeleiding. Belangrijke aspecten in de begeleiding volgens de participant: elkaar kunnen begrijpen,
een klik hebben, openheid, empathie, inlevingsvermogen, herkenning en erkenning, vertrouwen,
interesse, ondersteuning, uitspreken van gevoelens naar elkaar.
Participant ervaart goede communicatie tussen ouders en begeleiding.
Participant geeft aan dat, wanneer de begeleiding fijn is, men sneller tot privégesprekken en
onderwerpen komt en er persoonlijkere begeleiding ontstaat. Participant geeft aan in het begin een
gevoel te hebben gekregen van een ‘warm bad’. Participant geeft hierbij aan dat het belangrijk is te
worden ‘opgevangen’ in het begin. Participant geeft aan erg te hebben moeten wennen aan het feit
dat er een grote switch was van de verschillende groepen en begeleiding. Participant geeft aan wel
begeleiding aangeboden te hebben gehad, maar hier geen behoefte aan te hebben gehad. Participant
weet ook niet of die behoefte er nog gaat komen, in de toekomst. Participant geeft aan meer over het
levend verlies te willen praten wanneer gevoelens komen bovendrijven. Participant geeft aan
betrokken bij de begeleiding en ook vaak aanwezig te zijn op de groep. Participant geeft aan dat de
band tussen ouders en begeleiding aanzienlijk sterker wordt wanneer er regelmatig contact is.
Participant geeft aan interesse te hebben in thema-avonden zoals Ontmoeten en Zo, om met andere
ouders te praten over gevoelens en problemen. Participant geeft aan dat praten met de omgeving
over bepaalde gevoelens soms erg lastig en moeilijk is, omdat zij niet in hetzelfde schuitje zitten.
Andere ouders hebben dit wel. Participant geeft aan het gevoel van eigen regie te hebben: ouders
bepalen uiteindelijk wat er gebeurd en wie erbij komt.
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Samenvatting interview met ouders, Mw. I. (Participant nr. 10)
Participant heeft voorafgaand het interview de informed consent gelezen en geaccordeerd. Ook had
de participant geen vragen meer met betrekking tot het afstudeeronderzoek en het onderwerp
hiervan.
Participant geeft aan dat begeleiding heel betrokken is en oprecht geïnteresseerd.
Participant geeft aan dat de communicatie goed verloopt. De lijntjes zijn hierin vrij kort. Ook heeft de
participant het gevoel dat er altijd kan worden binnengelopen op de groep.
Belangrijke aspecten in de begeleiding volgens de participant: geruststellen, hulp aanbieden, goed
opvangen in het begin, warm gevoel, betrokkenheid, eerlijkheid, het beschikken over de juiste kennis,
klein kunnen denken, aandacht, steun, kinderen op de eerste plaats, aandacht voor omgeving (ouders,
broertjes, zusjes), gehoord voelen, tijd en rust, luisteren.
Participant geeft aan dat dochter altijd met het busvervoer naar school toe gaat, maar op vrijdag
wordt opgehaald door ouders. Dit wordt als prettig ervaren door de participant.
Participant geeft aan Quli persoonlijk ‘wat minder’ in omgang te vinden. Wel maakt participant hier
dagelijks gebruik van.
Participant geeft aan in het begin een goede start te hebben gehad, waar vel tijd voor is genomen.
Participant geeft aan dat het in de beginfase allemaal erg wennen is en het ODC een grote impact kan
hebben op ouders.
Participant geeft aan dat het fijn zou zijn als er een bepaalde stabiliteit zou zijn voor de groepen, ook
wat betreft begeleiding.
Participant geeft aan met de een meer een klik te hebben dan met de ander van de begeleiding.
Participant geeft aan dat er niet zozeer over levend verlies is gepraat met begeleiding.
Participant geeft aan wel op de hoogte te zijn van de thema-avonden van Ontmoeten en Zo. Dit wekt
interesse.
Participant geeft aan levend verlies ‘anders’ te ervaren: proberen dochter te accepteren en de situatie
omarmen. Hierdoor ervaart participant niet het gevoel van ‘levend verlies’: het brengt de participant
ook veel.
Participant geeft aan ook op dit moment geen behoefte te hebben aan begeleiding, participant is
meer op zichzelf met partner. Participant weet niet of de begeleiding in de toekomst wel nodig is.
Participant geeft aan dat wanneer er wel behoefte gaat komen, de participant dan hoopt dat hier de
ruimte voor is en met verhalen terechtkan.
Participant geeft aan het gevoel van eigen regie te hebben.
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Bijlage 9 Reflectieformulier onderzoeker
In deze bijlage is het reflectieverslag van de onderzoeker weergegeven. Dit reflectieverslag heeft mede
structuur gekregen door het hulpmiddel ‘lemniscaat’, wat ingaat op structuur (het), samenwerking (wij),
leiderschap (ik) en omgeving (zij).
De structuur van het onderzoek heeft vorm gekregen door goede afspraken te hebben gemaakt met
mijn opdrachtgever. Het idee voor deze scriptie heb ik zelf bedacht en in een gesprek, welke in het begin
heeft plaatsgevonden met mijn begeleidend docent van toen en mijn opdrachtgever, heb ik dit
toegelicht. Hierin werd het onderwerp duidelijk verwoord en nagegaan of dit haalbaar was. Aan het
einde van dit gesprek werd het onderwerp van deze afstudeerscriptie duidelijk en gaf mijn
opdrachtgever akkoord. Echter wilde ik destijds nog zowel ouders als begeleiding opnemen in de
onderzoekspopulatie van mijn onderzoek. Door tijdsgebrek en ook door de te grote hoeveelheid aan
onderzoek die dit zou vereisen ben ik later in het onderzoek, samen met de begeleidend docenten
destijds, tot de conclusie gekomen mijn onderzoek alleen te willen richten op de ervaringen van ouders.
Dit is gecommuniceerd met de opdrachtgever die vervolgens hiervoor akkoord heeft gegeven. Dit heeft
verder geen effect gehad op het verdere verloop van het onderzoek. Echter is er wel een lichte
vertraging opgelopen in het begin van de onderzoeksperiode, aangezien mijn onderzoeksplan de eerste
keer niet als voldoende werd beoordeeld. Uiteindelijk kwam een beoordeling van een 8,3 tot stand
tijdens een tweede gelegenheid. Gek genoeg vond ik het niet erg dat ik de eerste keer mijn
onderzoeksplan niet haalde, dit vond ik juist prettig. Ik wist dat ik hierdoor mijn onderzoek met directe,
prettige feedback zou kunnen verbeteren, wat later effect zou hebben op het uitvoeren van mijn
onderzoek.
Mijn opdrachtgever en ik hebben meerdere gesprekken gehad door deze periode heen. Ook telefonisch
en per email was er contact tussen ons. Dit laagdrempelige contact heb ik als erg fijn en nuttig ervaren.
Hierdoor kreeg ik het gevoel van vertrouwen en voelde ik mij gesteund. Tijdens deze gesprekken kon
de voortgang van het onderzoek worden besproken en eventuele wensen van mijn opdrachtgever
worden opgenomen in het onderzoek. Ik had door de gesprekken de mogelijkheid tot nieuwe inzichten
te komen en zo meer grip te hebben op mijn onderzoek. Alle begeleiders van de onderzoekspopulatie
heb ik natuurlijk op de hoogte gesteld en zij waren allemaal erg enthousiast voor dit onderzoek. Zij
hebben geholpen met de werving van de participanten van hun specifieke groepen voor de interviews.
Het overgrote deel van de ouders was per mail of per telefoon te bereiken, wat ik erg prettig vond. Het
persoonlijk afspreken hierna verliep soepel en snel. Enkele ouders gaven aan niet mee te willen werken
aan het onderzoek, wat ik wel jammer vond. Echter hadden zij hiervoor wel vaak goede redenen. Veel
van de ouders en begeleiders gaven aan het onderzoeksverslag graag te willen lezen wanneer het was
afgerond. Hiervoor heb ik toestemming gegeven, nadat ik navraag heb gedaan bij de participanten.
In het begin van het onderzoek ben ik lid geweest van een peergroep bestaande uit vier personen. Ik
heb het als erg prettig ervaren om geregeld samen te zitten en na te denken over verschillende kwesties.
Ook heb ik een actieve houding aangenomen naar mijn idee, waarin ik vaak leiding nam of met ideeën
kwam. Ik heb veel steun en hulp gekregen van mijn peergroep. Echter vielen twee studenten, welke in
mijn peergroep zaten, af bij het helaas niet behalen van hun onderzoeksplan. Hierdoor heb ik een tijd
lang geen peergroep gehad en heb ik aangesloten bij vriendinnen uit hetzelfde leerjaar. Dit was wel
makkelijk om te doen en vond ik erg prettig. Later in deze periode werd een nieuwe peergroep gevormd
voor mij en twee andere studenten. Hierin hebben we de laatste weken veel voor elkaar kunnen
betekenen, wat erg fijn was. Ik heb gevraagd hoe zij het vonden met mij te werken en zij reageerden
hierop door aan te geven dat ik prettige feedback gaf, actief en behulpzaam was. Zij hebben
samenwerking met mij als prettig ervaren. Achteraf gezien had ik dit misschien prettig gevonden om
eerder te hebben gehad. Ik neem voor de volgende keer mee als leerpunt om dit vanuit mijzelf ook
eerder aan te geven bij mijn begeleidend docent.

Afstudeerscriptie Yfke van der Kammen

149

Een onderzoek uitvoeren was geheel nieuw voor mij en dat vond ik erg spannend. In het begin liep ik
hierdoor een beetje vast, omdat ik onzeker werd. Ik was erg zoekende naar hoe mijn onderzoeksplan te
beschrijven. Ik ben zelf erg perfectionistisch ingesteld en dit heeft niet in mijn voordeel gewerkt. Ik wilde
meteen alles perfect doen wat heel veel tijd in beslag nam welke ik niet had. Naar mate ik handvatten
kreeg van door begeleidend docent aanbevolen boeken, verliep het proces wat vlotter. Aan het einde
van het onderzoek heb ik nog enkele kleine problemen ervaren door mijn perfectionisme, maar ik heb
me hiervan los weten te koppelen met behulp van mijn peergroep en door kunnen gaan. Daarnaast
merk ik dat ik tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek ben gegroeid als persoon. Ik heb gemerkt dat
mijn communicatieve vaardigheden ontzettend zijn gestegen aangezien ik in het begin helemaal niet
gewend was om interviews te houden. Ik vond het ook erg spannend. Als ik terugkijk op mijn gehouden
interviews kan ik stellen dat ik het afnemen van interviews erg leuk heb gevonden naarmate ik mijn weg
had gevonden hierin. Ook voelde ik mijzelf steeds zekerder over mijn onderzoek en bijkomend verslag.
Dit heb ik ook zo geuit naar mijn omgeving. Tijdens mijn onderzoek ben ik zelfstandig, professioneel en
respectvol omgegaan met de participanten en verkregen data van het onderzoek. Dit alles heb ik
uiteindelijk professioneel verwerkt in het verslag.
Ik heb mijzelf volledig ingezet voor dit onderzoek de afgelopen 20 weken en kan hierdoor absoluut
zeggen dat ik trots op mijzelf ben wat ik heb gepresteerd. Dit alles heeft geleid tot het succesvol
inleveren van mijn afstudeerscriptie op 31 mei 2019. Ik heb erg veel geleerd en ben daarbij gegroeid in
het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
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Bijlage 10 Feedbackformulier opdrachtgever over professioneel gedrag student
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Bijlage 11 Projectcontract
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