
Wie kan in mijn schoenen staan? 

 

Levensvragen van ouders en verwanten 

 

Voor o s stortte de ereld atuurlijk i  toe  e te hore  krege  dat o ze zoo  zou oete  
leven met een ernstige handicap. Er is verdriet, er zijn vragen en er is de grote onzekerheid 

over de toekomst. Waarom moest dit ons overkomen? Je leven is vanaf het moment dat je 

het hoort ol zorge .  

 

Iedere ouder herkent wel iets in die uitspraak, ook al geeft de eigen ervaring van de 

geboorte van een gehandicapt kind daaraan een eigen kleur. Voor de meeste ouders is het 

leven vanaf dat moment nooit meer zoals daarvoor. Ook voor andere kinderen die geboren 

worden en opgroeien zijn er zorgen, maar dat is toch anders. En de zorgen voor het 

gehandicapte kind blijven tot over de grens van je eigen dood. 

Gelukkig is het aantal mogelijkheden van vroegtijdige onderkenning van de handicap 

toegenomen. Zo ook de mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding, Ouders staan er 

minder alleen voor als vroeger. Maar toch, ouders voelen zich vaak alleen staan als het gaat 

om vragen die hen ten diepste bezig houden. Zelfs familieleden en goede vrienden begrijpen 

die niet altijd. 

En die vragen blijven. Telkens komen er in een volgende fase nieuwe bij. Naar welke school 

kan mijn kind? 

Wat zal zijn toekomstperspectief dan zijn? Kan hij thuis blijven wonen of moet ik de zorg uit 

handen geven? 

En met de vragen kunnen er ook nieuwe teleurstellingen bij komen. Bijvoorbeeld als blijkt 

dat de mogelijkheden van je kind toch minder zijn dan je had gehoopt. Of gevoelens van 

onmacht, omdat je niet goed kunt inspelen op wat het kind van je vraagt. 

Het ki d ordt ouder e  or t zij  eige  le e . Het aakt keuze , aar ij jij je als ouder je 
hart ast houdt . Je ilt je ki d es her e , zoals je roeger ge e d as. Het is aak eel 

moeilijker dan met andere kinderen om te aanvaarden dat je kind ook een eigen leven 

opbouwt, ondanks zijn beperkingen. Bovendien krijg je als ouder met veel meer opvoeders 

te maken naarmate je kind ouder wordt. De school, het dagverblijf, in de instelling. Mensen 

die er soms andere ideeën op na houden. Mensen die je kind meer vrijheid toestaan dan jij 

goed voor hem vindt. Je kind gaat relaties aan en blijkt ook zich in seksueel opzicht te 

ontplooien. Iets wat jij als ouder misschien nooit voor mogelijk gehouden had. Misschien 

gaat je kind uiteindelijk op zichzelf wonen. 

 

Onbegrepen vragen 

De zorg voor ouders houdt eigenlijk nooit op. In elke fase van het leven van je kind doemen 

er nieuwe vragen op. Vragen die soms wel, maar vaker niet door anderen begrepen worden. 

Vragen die ook aanleiding kunnen zijn voor verdriet, twijfel, soms ook voor conflict tussen 

ouders onderling, tussen ouders en kinderen of tussen ouders en andere ondersteuners. 

Vragen die niet altijd direct gesteld worden, maar vaker tussen de regels door te beluisteren 

zijn. Lotgenoten begrijpen deze vrager eerder dan andere mensen, zelfs mensen die er hun 

beroep van gemaakt hebben mensen met een verstandelijke handicap of hun ouders te 

ondersteunen. Het zijn specifieke levensvragen, die eigen zijn aan het ouder-zijn van een 

kind met een verstandelijke handicap. Ook broers en zussen kunnen dit soort vragen 



hebben, alleen hun vragen zijn anders omdat hun positie en relatie anders is. Dat blijkt wel 

uit broers- en zussendagen die de afgelopen jaren zijn georganiseerd. 

 

Werkboek Levensvragen 

Onlangs is er op het jubileumcongres van oudervereniging Philadelphia een boek 

gepresenteerd over juist deze levensvragen van ouders en verwanten van mensen met een 

verstandelijke handicap. Een werkboek. Want de vragen die ouders en verwanten hebben 

vragen erom door gewerkt te worden. Pas dan valt er te leven met deze vragen. 

Collega Piet Bro gers ra ht eel a  deze rage  i  dit oek sa e  o der de titel Wie ka  
i  ij  s hoe e  staa ?  Het is ee  goed i itiatief om hiermee eindelijk de vaak verborgen 

vragen boven tafel te krijgen. Veel aandacht en energie van ouderverenigingen en 

cliëntenraden gaan de laatste jaren uit naar het in gang zetten en kritisch volgen van 

ontwikkelingen in de zorg. Maar ook de zorg voor de eigen mensen mag niet vergeten 

worden. Het boek biedt goede handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Zeker bij hen  

zijn levensvragen van ouders en verwanten in goede handen. Immers als lotgenoten weten 

zij beter dan wie ook wat ouders en verwanten ten diepste bezig houdt. 

 

Werner van de Wouw 

(geestelijk verzorger) 
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