
Een knik in hun en ons bestaan
Zingevingsaspecten in relatie tot meisjes

met het Rett-syndroom en hun ouders.

Hierander volgt een ingekorte weerg&ve van de inlei-

ding door drs. W. van de Wouw, gehouden op de studie-

dag in Vught,29 september 1995.

ingeving is een activiteit

waar aile mensen hun

hele leven mee bezig

zijn, eigenlijk vanafhun geboor-

te. Door opvoeding, elaringen
en contacten met mensen en de

wereld ontdekken we waarden,

die voor ieder van ons het leven

de moeite waard maken. die zin

en betekenis geven aan wat wij

in ons leven meemaken. Deze

zogeheten zingevingsbronnen

vofinen een samenhangend

geheel: een zingevingssysteem

genoemd. In de loop van een

mensenleven ontstaat zo'n sys-

teem, maar het verandert ook.

Een voiwassene zal aan andere

bronnen zijn zin ontlenen dan

een puber.

Ik wil een poging doen een aan-

tal zingevingsvragen te benoe-

men rond enkele -voor mijn
gevoel- centrale thema's uit het

leven van meisjes met het Rett-

syndroom.

Ik wil dat doen, door mij telkens

proberen in te leven in het 'denk-

beeldige kind'en vewolgens de

vraag te stellen wat dat voor

ouders (verzorgers) betekent?
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Plotseling lijkt alles weggeval-

len: wie ik was, wat ik kende en

wat ik geleerd heb. Mijn wereld,

die eerst veilig was. is een

chaos geworden. Wat ik hoor,

zie en meemaak was eerst ver-

trouwd, was zelfs spannend

voor mij en daagde mij uit om

verder te ontdekken. Maar het is

nu r reemd geworden. Ik begrijp

niets meer. Ik kan er ook niks

meer mee. Dat maakt me ang-

stig. Zelfs degenen, die mij het

meest vertrouwd, nabij en lief
waren kan ik niet meer berei-

ken. Mijn angst is grenzeloos;

ik raak erin verstrikt. Er is nie-

mand die mij kan troosten.

Er zit niets anders op, dat dan ik
mij terugtrek in mijn eigen klei-
ne binnenwereld. Ik zou wel

van alles willen met die grote

wereld buiten mij, maar ik kan

er niks mee. Ik kan niets anders

dan de wereld de rug toekeren.

Wat gebeurt er toch met mijn
lichaam? Het eerste en enige

waaffnee ik zo vertrouwd was.

is iets vreemds geworden. Het

lijkt wel of ik in een vreemd lijf
ben terechtgekomen, waarop ik
geen grip meer heb. Ook de

uereld is vreemd, ik weet niet

wat ik daar moet doen of wat de

wereld van mij moet hebben.

Ik heb alle vaste grond onder

mijn voeten verloren en weet

niet meer waar ik aan toe ben.

àF *", ik heb proberen te

beschrijven is een situatie van de

mee.t ultieme zingevrngscrisis.

die een mens in zijn leven kan

meemaken. Het leven is zo be-

dreigend geworden, dat de com-

municalie met de wereld buiten

en deels binnen verbroken is.

Bovendien betreft het een mens,

die nog helemaal aan het begin

5taat van haar leven: met nog

weinig ervaringen en houvasten.

Zij had geen andere zekerheid

tot dan toe dan haar eigen lijf en

de liefdevolle nabijheid van haar

ouders aan wie zij a1le veiligheid

ontleende. Dat alles wordt weg-

gevaagd in één klap.

Van het kind wordt gezegd, dat

er knik ontstaat in haar bestaan.

Met evenveei recht kunnen we

dat ook voor de ouders zeggen.

Ook r oor ouders wordt de situ-

atie onbegrijpelijk.

Het kind kan niets meer. Zij
heeft zich afgesloten van de

wereid buiten zich. is zelfs voor

haar ouders onbereikbaar gewor-

den. Zll liikt helemaal in zichzelf

verstrikt te zijn geraakt. Zq pro-

beert orde te scheppen in de

chaos die haar overvallen is en

klampt zich \ ast aan de weinige

zekerheden die haar nog over-

blijven: haar bed, eten en een

vast ritme.

"*7I§- .le kind is een vreemde

ger.r orden. die je niet begrijpt en

niet bereikt.

Waarvan je ook niet weet wat zij

wil. Je weet ook niet oi zij jou

begrijpt. Zij is ontroostbaar in

haar verdriet en vertwijfeld. A11e

basale zekerheden lijken verlo-

ren te zijn en je kunt haar op

geen enkele manier de veilighe-

den aanbieden, die je zou willen
ondanks al je pogingen daartoe.

In zekere zin uordt de situatie

van je kind ook die van jou: ook

iouw houvasten lijken verdwe-

nen en daarmee de grond onder

je voeten. Haar vertwijfeling en

onmacht wordt ookjouw deel.

Ouders staan voor een schier

onmogelijke opgave: meer dan

ooit heelt het kindjou nodig, de

enige veiligheid. die het nog

heeft ben jij. terwijl je haar niet

kunt bereiken en niet weet wat je

precies moet doen. En bovendien

heb je genoeg aan jezelf, aan wat

er in jezelf aan gevoelens wordt

opgeroepen.

àF oo ro'n moment kun je

als ouder de ervaring hebben,

datje tot dingen in staat bent

ondanks jezelf. Je vraagtjezelf
achteraf af waarje de kracht en

het uithoudingsvernogen van-

daan gehaald hebt, vol te blijven
houdenje kind liefde en gebor-

genheid aan te bieden. Haar te

laten merken, dat je haar blijft
accepteren. Blijven ffoosten,

hoewel zij ontroostbaar lijkt.
Zekerheden aanreiken door een

vast ritme. Haar blijven stimule-

ren. We staan voor de opgave

haar weer wat veÍtrouwen te

geven in de wereld, in het 1even,

vooral in zichzelf. Te beginnen

bij haar lichaam. Haar te laten

eÍvaÍen dat het niet iets is waar-

voor ze bang hoeft te zijn.
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Sanrcnvotting

Om z.icht te kriigen op v:at yoor

een meisje met Rett syndroonl

ingevend i.y, z.ullen we haar
s i gnalen g o ed nt r.te Íen v e rstaanT.

Daan*oor is heÍ nodig, dat we

hour goed kennen en io goed

als d.at mogeLijk i,s haar moeÍen

mee-be-leven.

l)at ttraogt yan ons otn een

amlere in.stelling, dttn we

gett etrl z.ijn.

We moeten of.sïand clun,en

nemen van ons eigen -beperkte-

referentiekader en proberen uit
te gaan van dnÍ yan het kind,

dat z.ich vooral door huttr
gevoel laar leiden: 'Ki.jken met

de ogen van heÍ kind'.
We dietterr dturbij nit t :(t:eer

gericht re <ijn op tle e.ffecten van

haar handelen, maar vooral o1s

lnar intenties. Een goede com-

mtniccttie( houding ) i s daarbii
wez.enlijk. Evenals een veilig

kliiltottt. tauritt lterkertttirta ctt

yaste pItronen onderdelen ii.jn.

Dat reilige kLimaa| ylttarin de

ander mee heQtt orde Íe scltep-

pen is nodig otn te voorkomen,

daf de wereltl weer lot een

cln,'t l,,rJt. Ett t.ltaos it Ttcr
deJinitie niet iingevend. Wanr

1ct' rt lingevingsc ris i,t zich tot:lt

voor rnocht dcten, zal heï schep-

pen tan io'n veilig kl.ímalt een

eerste 0pgove 7.ijn, aLvorens het

kind de uitduging weer aott ktut

glan om haar werel.d tot een

zinyolle wereld mee te ontwer-
pen. Het ki.nd is daartoe in staat

als het weer yertroLfireil krijgt
in zichzelf en ín de y:ereld om

haar heen.
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à 2. Hor ERvÀAR rK
MEZELF EN DE WIIRELD
OM MIJ IIEEN, ALS IK
WEER.TERUGKOM,
Als er weer tijd en ruimte is om

me met de wereld in te laten en

ik weer terugkom in die wereld

en bij de mensen, merk ik, dat

ik en mijn plek in die wereld
veranderd ziin. lk kan niet meer

de dingen doen, die ik gekund

heb. Hoezeer ik het ook wil,
mijn lichaam Iuisterr niel meer

naar wat ik wil. Het is vreemd

geworden. Ik moet mijn lijf
weer opnieuw ontdekken, voor-

dat ik me een beetje erin thuis

kan voelen.

Heel langzaam leer ik mezelf en

de wereld weer opnieuw ont-

dekken. maar het zal nooil meer

zijn zoals vroeger.

Als het teveel wordt. is het weer

zoals eerst: dan kan ik niks

meer en voel me in mezelf
opgesloten. A1s me dingen luk-
ken, voel ik me weer de moeite

waard.

Langzaam komt er weer wat

orde in mijn wereld en raak ik
er meer bij betrokken. Ik raak
daardoor ook minder in paniek.

Wat eerst vreemd was -bijvoor-
beeld hoe mijn handen bewe-
gen- wordt langzaam een deel

van mezelf. Het hoort bij mij, ik
kan het zelfs niet meer missen.

Ik bén ook eigenlijk een beetje

mijn handen. Het beweegt mij.
En het helpt mij a1s ik bang ben.

Anders voel ik me nog meer

ongelukkig.

àF ou ouders sta ie voor de

opgave om je kind te helpen

orde te scheppen in de chaos

door haar veiligheid en zeker-

heid aan te reiken. Met als doel.

dat zij het vertuouwen hervindt

in zichzelf. in de wereld. Te

beginnen met haar eigen

lichaam. dat niet alleen maar als

een last ervaren mag worden.

waarvoor ze bang moet ziin.
We proberen haar te laten wen-

nen aan de nieuwe situatie, die

is ontstaan en helpen haar, dat

tij tichtell daarin stukje bij
beetje gaat accepteren.

Dat betekent ook haar te helpen

bij de opbouw van een positie-

ver beeld van zichzelf. dat tel-

kens onderuit gehaald dreigt te

worden door de frustratie van

het wél willen, maar het niet
(meer) kunnen.

Haar lichaam speelt hierbij een

grote ro1: het is immers het

meest eigene wat je hebt, maar

is nu iets vreemds geworden,

iets wat je niet meer beheerst.

Dat maakt het kind onzeker en

ungstig en leidt tot frustratie

elke keer als her niel doet uat je

wilt dat het doet of als je er

geen notie van hebt wat het kan

doen. Dat is telkens een aanslag

op het toch al wankeie zelÍver-

trouwen.

Door haar zelÍbewustzijn te ver-

sterken en door moeite te doen

om wat ze nog kan bewust te

worden en te gebruiken, helpen

we haar haar eigen wezen te

ontdekken.

Een goede communicatie geeft

ons zicht op wat belangrijk is
voor dit meisje. Dat bevordert
haar welbevinden. Het voor-

komt ook angst, teleurstelling

en frustratie. Maar altijd zal zij
aÍhankelijk blijven van mensen,

die haar goed kennen en aan-

voelen. Die athankelijkheid kan

ook betekenen. dat de commu-
nicatie té veel van ons uitgaat.

Daardoor kan het mei.je te wei-

nig initiatief nemen om ons te

vertellen wat voor haar echt

belangrijk is.

3. Ix lvrr, AANGEvEN
WÀT IK TTELANGRIJK

YIND, WÀT VOOR NIIJ ZIN
EN BETEKENIS HEEFT.
Wat ik belangrijk vind, geeft

mijn hart mij aan. Als ik iets

belangrijks vind, laat ik dat mer-

ken. Die dingen blijven mij ook

bij. Je kunt mij pas helpen als je
vertrouwd bent met mijn wereld

en uitgaat van mijn behoeften en

mogelijkheden én als ik me ver-

trouwd voel bij jou. Als ik weet

wat mijn ro1 kan zijn.

Het is niet gemakkelijk aan te

geven wat ik belangrijk vind. Ik
ben zo van anderen aÍhankelijk.

Dat maakt me soms zo machte-

loos: waarom kan ik niet meer?

Soms denk je, dat ik iets hele-

maal niet wil, terwijl ik het

gewoon niet kan oIer nog niet

aan toe ben.

Heb geduld met mij. Ik heb tijd
nodig om jou te laten merken

wat ik belangrijk vind. Wacht

mijn moment maar af. Soms

ben ik zo intens met iets bezig,
maar kan ik het nog niet laten

zien. Telkens moet ik mezelf

overwinnen om te kunnen doen

wat mij van binnenuit drijft.

àF ,., meisje taat zich teiden

door haar spontane gevoelens als

het gaat om wat voor haar belang-

rijk is. Daarin maakt ze duidelijk

wat voor haar waarde. zin en

betekenis heeÍï. Waar ze door ons

te nadrukkelijk wordt gestimu-

leerd en zich bewust wordt vtLn

wat ze doet, blokkeert ze. Dat kan

leiden tot een misverstaan wat

voor haar belangrijk is: ze kan het

wel, maar ze doet het niet.

Het is voor ouders en verzorgers

van groot belang om de innerlijke
gevoelens en de drijfveren te ont-

dekken waarmee ze zin geeÍï aan

haar bestaan. Dat geeft ons de

mogelijkheid om die ook te ver-

sterken.

Dat betekent. dat we moeten

proberen haar belangstellin_es-

sfeer in kaart le brengen err situ-

aties te scheppen waarin zij dat

kan bevestigen. Omdat zij
alleen kan reageren op wat voor
haar gevoelsmatig van betekenis

is, kunnen we haar gemakkelijk

onderschatten els we niet uit-
gaan van haarzelf. Dan doen we

haar tekort. Die beperking is

tegelijk haar kracht. mit: zij

claartoe de mogelijkïeid kr ijgr.

Orndat een actieve reactie vaak

uitblijft, kan ons dat op een ver-

keerd been zetten in de zin van:

het interesseert haar kennelijk
niet ol ze bevat het niet. her i'
voor haar niet van belan_e.

Gewend als we zijn, dat we

reactie kdjgen als iets voor
iemand van belang is.

àF urn wezentijk belanp rr.

dat we proberen deel te nemen

aan. deelgenoot te worden van

haar wereld. Dan ontdekken we

dat zrjzelf de richting aangeeft

waeLr wij moeten zoeken wat
voor hau belangrijk is. Als wij
haar helpen haar wereld eenvou-

dig te maken -op geleide van

haarzelf- kunnen wij die ook

beter begrijpen en biedt ons dat

de mogelijkheid om die ook aan

anderen duidelijk te maken.

Maar altijd besliit zij wat bij

haar hoorr. \ al haar tempo is en

wanneer zij zover is. O


