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De medewerkers van Revalidatie
Friesland helpen kinderen weer
stevig op eigen benen te staan.
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‘Last’ van lentekriebels? Ga naar pggm.nl/aanbiedingen voor
leuke artikelen met lekkere kortingen voor leden.

Zorg voor jezelf!
Kom in balans met deze
inspirerende workshop

‘Nu pas merk ik dat ik altijd
voor anderen heb gezorgd’
Leden vertellen hun verhaal
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Staan, lopen, praten. Een boterham smeren. Op de kinderafdeling
van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag oefenen kinderen met een
2

3

beperking elke dag om ‘gewone’ vaardigheden onder de knie te krijgen.
Dat is hard werken. ‘Bennie, loop eerst maar eens recht vooruit.’
Met zijn linker hand tikt Dennis (19) de kant van het
zwembad aan, om proestend boven water te komen. ‘Ik
ben klaaaaar’, roept hij hijgend. Kinderfysiotherapeute
Mirte Room – blossen van de tropische temperatuur
in het zwembad - steekt haar duim op. ‘Prima gedaan.
Maar eh... je hebt nog vijf minuten. Wat denk je, kun je
nog een baantje?’ Dennis trekt een gezicht, grijnst en
draait zich om. Zwoegen maar weer, naar de overkant,
in schoolslag. ‘Topper’, roept Mirte hem toe.
Erg rap gaat het nog niet, maar Dennis zwemt! Zijn
hoofd, zijn armen en benen, alles doet het en werkt
samen. Wie durfde dat te denken, toen de lange
Fries een jaar geleden naar de kliniek kwam. De
diagnose: halfzijdige uitval, als gevolg van een riskante
hersenoperatie die zijn epilepsie moest verlichten. Wat
een ongelooflijke pech. ‘Dennis had grote moeite met

10 pggm&co

de dagelijkse dingen, kon zichzelf niet aankleden, geen
boterham smeren’, vertelt Mirte. ‘Samen met ons team
werkt hij keihard aan zijn herstel. Moet je hem zien.
Dáár doen we het voor.’

Motorisch onhandig
Dit is de kinderafdeling van Revalidatie Friesland.
Overal vrolijke kleuren, speelgoed, tekeningen, foto’s
aan de muur. Maar ook rolstoelen, oefenbanken, een
looprobot en andere hulpmiddelen. In de gang gonzen
kinderstemmen in allerlei taalvarianten: kinderen
uit Friesland maar ook Groningen en zelfs nog verder
komen hierheen. Er is een kliniek met twaalf bedden.
Hier verblijven kinderen die moeten revalideren na een
operatie of vanwege hersenletsel. Anderen kampen
met onverklaarde lichamelijke klachten. De polikliniek

Wow! De entree van Revalidatie Friesland
zit in dit prachtige pand in Beetsterzwaag.
Er zijn ook locaties in andere Friese
steden, waaronder Leeuwarden en Sneek.

1) Zwemmen is een belangrijke activiteit
bij de revalidatie. En leuk!
2) Kinderfysiotherapeute Mirte Room test
de motorische vaardigheden van een
van de kinderen
3) Eruit halen wat erin zit, dat is het doel
van de medewerkers van Revalidatie
Friesland.
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voor dagbehandeling is bijvoorbeeld voor motorisch
onhandige en spastische kinderen. De kleintjes gaan
naar de therapeutische peutergroep. Als ze vier jaar
zijn, maken ze de overstap naar het regulier onderwijs.
Of ze gaan naar ‘de buren’, de belendende Mytylschool.
Veel kinderen komen nog jaren terug voor therapie,
vaak wel twee tot drie keer per week.

Betrokken ouders
Bij de behandeling trekken de revalidatieartsen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen,
verpleegkundigen, logopedisten en muziektherapeuten
als hecht team op, nadrukkelijk mét de kinderen en
hun ouders. ‘Wat kan het kind en wat wil het leren?
En wat gaan wij als team met kind en ouders doen om
die doelen te bereiken? Dat zijn de eerste vragen die
we stellen voordat we gezamenlijk een behandelplan
maken’, vertelt hoofd behandeleenheid Carlien
Kappert.
Betrokken ouders die weten van de hoed en de rand;
daar vaart iedereen wel bij, is de ervaring van Carlien
en haar medewerkers. ‘We steken veel energie in
contact en overleg met thuis. Het is belangrijk om
allemaal op één lijn te zitten. Daarom zetten we
pas een volgende stap in de behandeling als we het
daarover eens zijn. En door open en eerlijk te zijn,
voorkomen we onnodige teleurstelling en frustratie bij
het kind en de ouders. Die hebben het vaak al moeilijk
genoeg.’

Boos en gefrustreerd
Tel bij die aanpak de gedrevenheid van het team en het
doorzettingsvermogen van de kinderen op en je snapt
dat Dennis weer baantjes trekt. En dat de al jaren
chronisch vermoeide Femke van vijftien binnenkort
naar huis mag, nu ze weer conditie heeft opgebouwd
door muziek te maken, paard te rijden en te zwemmen.
En neem Harm, die vandaag ‘zijn’ peutergroep mocht
laten zien aan zijn grootouders vanwege Pake-enBeppe-dag. Bijna drie is hij. De blonde peuter heeft
een flinke ontwikkelingsachterstand en ziet en hoort
slecht. ‘Hij was boos en gefrustreerd toen hij hier
binnenkwam. Hij wilde zélf dingen doen’, vertelt
groepsleidster Hanneke van de Voort. ‘We kijken naar
de mogelijkheden van het kind, in plaats van wat het
kind niet kan. En we volgen de ontwikkelingen van het
kind en groeien daarin mee.’
>
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3x tips
van Carlien
Over werken
met kinderen
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Wat is van belang bij de behandeling
van kinderen? Carlien Kappert en
haar team hebben daar heldere
ideeën over.

Zo blijf ik in balans

1

Kinderen gaan vaak nét dat beetje
sneller of meer vooruit als hun ouders
nauw betrokken zijn bij de behandeling.
Als behandelteam trekken we daarom
vanaf de eerste kennismaking intensief
samen op met kind en ouders.

2

We gaan altijd uit van de
mogelijkheden van het kind. Ondanks
dat het kind beperkingen heeft, kijken
we naar wat een kind wél kan leren en
benadrukken we zijn sterke kanten.
Door deze positieve benadering
vergroten we het zelfvertrouwen en de
weerbaarheid van het kind.

3

Wat vinden kind en ouders van
de organisatie van de behandeling?
Spiegelgesprekken met ouders leveren
waardevolle informatie op, soms zelfs
een echte eye opener. Zo konden
ouders altijd al meekijken met de
therapie, maar boden we dat niet
actief aan. Nu we weten hoe fijn ze het
vinden, organiseren we goedbezochte
meekijkweken.

6

4 en 5) Waar mogelijk wordt
samen met de ouders/verzorgers
een behandelplan opgesteld. Die
betrokkenheid draagt bij aan het
herstel van de kinderen. Net als
de afwisselende therapievormen,
zoals muziek, dans en handvaardigheid.
6) Informeel overleg van het
team, dat bestaat uit revalidatieartsen, kinderfysiotherapeuten,
ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en verpleegkundigen.

Ariska Groen (30) werkt als
muziektherapeut op de kinderrevalidatie. Een leuke, maar ook
veeleisende baan. Om in balans
te blijven, ging ze een dag minder
werken.
‘Ik heb een superleuke baan. Muziek
is zó veelzijdig, kinderen kunnen er al
hun creativiteit in kwijt. Intensief is
het wel, vooral omdat ik niet om de
hoek woon: van deur tot deur reis ik
een uur. Thuis ben ik ook altijd bezig:
ik speel in een band, doe wel eens
mee aan een musical. Twee jaar geleden werd het me een beetje veel. Ik
heb toen een werkdag ingeleverd.
Die dag geef ik nu zangles aan huis.
Dat gaat heel goed. En nu ik bijna
een jaar moeder ben, merk ik helemaal hoe groot het verschil is tussen
vier of drie dagen werken. Die vierde
dag vul ik flexibel in. Als ik merk dat
ik te veel hooi op mijn vork heb genomen, neem ik gas terug en geef ik
even wat minder zanglessen. Zo blijf
ik in balans. Ik voel me goed!’
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‘Door die toren leert
hij beter staan en
blijft hij in balans’

‘Nu klautert hij vrolijk op zijn stoel, loopt als een kievit
en begint te praten’, vult Tineke Bosma aan.
En daar is Bennie (17), die afgelopen juli op zijn
brommer werd aangereden door een auto. Foute boel:
hij lag zes weken in coma. Veel weet hij er niet meer
van, vertelt hij. ‘Toen ik hier kwam, kon ik mijn rechter
been een beetje bewegen. Dat was het wel.’ Vanmiddag
doet hij in de oefenzaal coördinatieoefeningen met
kinderfysiotherapeute Linda Blaauw. Op de grond
ligt een touwladder uitgespreid. Bennie moet netjes
tussen de sporten door lopen. ‘Eerst maar eens recht
vooruit’, zegt Linda. Daar gaat Bennie, langzaam en
een beetje wiebelig nog. ‘Het gaat goed’, moedigt Linda
hem aan, ‘en nu zijwaarts terug.’ Lopen en praten
lukken Bennie dus inmiddels weer, en elke dag gaat het
een beetje beter. Maar die metaalopleiding die op het
programma stond, die wordt het niet. ‘Soms ben ik het
even helemaal zat’, verzucht Bennie. ‘Ik wil weer gekke
dingen doen. Met mijn vrienden op pad, naar een
concert van Normaal, springen en dansen. Gewoon,
zoals iedereen.’

Marieke Harms (28) is verpleegkundige op de kinderafdeling van het Diakonessenhuis in Utrecht.
Over wat ze daar meemaakt, vertelt ze in PGGM&CO.

Lummeldagje

8

9

Balans
Even verderop bouwt Patrick (9) een toren van grote,
plastic blokken. Hij staat wankel op zijn benen en
loopt moeilijk. ‘Door die toren leert hij beter staan en
in balans te blijven’, vertelt Yvonne van Rijnswou, de
kinderfysiotherapeute in opleiding die Patrick sinds
een half jaar behandelt. ‘Dat is mijn doel’, lacht ze,
‘maar zíjn doel is zo veel mogelijk blokken te stapelen
en dan...’ Yvonne kan haar zin niet afmaken. Met een
donderend geraas stort de toren in elkaar.

f

Ga voor een blog en nog meer foto’s van de
gastredactie naar PGGM&CO op
facebook.com/pggmleden (klik op ledenblad)

14 pggm&co

7) Even tijd voor iets anders:
Tineke geeft een fruithapje
8) Plaatjes die de logopedisten
gebruiken tijdens hun therapie
9) Samen met Ariska de
motoriek verbeteren tijdens het
maken van muziek
10) In balans komen en blijven,
zelfvertrouwen kweken; een
dagtaak voor Mirte

10

In de gang van het ziekenhuis loopt
een patiënt, een oudere, Indiase man.
Type goeroe: grijs haar, sandalen,
een wijs gezicht. Hij spreekt me
aan, zegt: volgens mij ben jij niet
in balans. Ik voel me prima, maar
ben toch nieuwsgierig, dus ik vraag
hoe hij daarbij komt. Hij pakt mijn
beide handen, legt mijn pinken tegen
elkaar. Kijk, zegt hij. De een is ietsje
korter. Ik grijns maar wat. Meent hij
dit serieus?
Een jaar geleden had ik er beslist
een teken in gezien. Ik wás niet in
balans. Een volle werkweek, veel

Integendeel. Als een moeder van een
zieke baby een potje bij me kwam
uithuilen, huilde ik bijna met haar
mee. Ik hield mijn tranen binnen,
maar ’s avonds thuis kwamen ze
er, om iets kleins, soms alsnog uit.
Waarna er wéér zo’n nacht volgde.
Nog even en ik liep mezelf heel hard
voorbij.
Ik nam een besluit: ik ging minder
werken, 32 uur. Ik stopte met tennis,
bedankte voor een bestuursfunctie
in het koor. Ik ging het, kortom, wat
kalmer aan doen. Nu plan ik af en
toe een lummeldagje. Even helemaal

‘En het heeft geholpen.
Ik voel me beter dan ooit’
nachtdiensten en dan ook nog tennis,
mijn koor, de begeleiding van de
jeugdgroep van de kerk… Het was
veel. Soms ronduit chaotisch. En ’s
nachts lag ik te malen: ik moet die
ene liedtekst nog uit mijn hoofd
leren voor het concert, ik moet naar
oma in Zwolle die steeds vraagt
waar ik blijf. Ik moet de werkgroep
couveusekinderen voorbereiden, ik
ben P.’s verjaardag vergeten, ik ben
een slechte vriendin, ik moet, ik wil
– help!
Na zo’n doorwaakte nacht liep ik
dan níet te stralen op de afdeling.

niks op de agenda: schuimbad,
dvd’tje kijken, ’s avonds uit eten met
mijn vriend. Heerlijk. En het heeft
geholpen: ik voel me beter dan ooit.
De goeroeman heeft mijn handen nog
steeds vast. Hij trekt mijn linkerpink
iets naar boven. Ik zie pretlichtjes in
zijn ogen. Zo, zegt hij, nu zijn ze even
lang. Je bent weer in balans.
Ik lach. Hij heeft gelijk.

www

Alle verhalen van Marieke zijn te
lezen op pggm.nl/blog/marieke
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