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Blij met Gilles de la Tourette

Nooit meer ruzie in de tent

MANDY’S ZOON (13) ZIT AL DRIE JAAR THUIS

Herstelmythe

D

Mel Wallis de
Vries zit liever
niet te lang in
de zon. „Ik ben
geen biefstuk.”

Zomerdilemma’s van...
SCHRIJFSTER MEL WALLIS DE VRIES
door Simone van Hugten
Dragen we een badpak
of een bikini? En bestellen we nog een cocktail, of
toch maar een glaasje
water? De zomer brengt
aardig wat afwegingen
met zich mee. In deze
rubriek leggen we
vrouwen een paar lastige
keuzes voor. Deze keer:
schrijfster Mel Wallis de
Vries, die vorige maand
voor de 6e keer de prijs
voor het beste jeugdboek
in ontvangst mocht
nemen.
Topless of bedekt?
„Sowieso bedekt! Ik heb
zelf echt niks met topless.
Het liefst ga ik met een jurkje aan en een goed boek onder een parasol zitten. Ik
heb één keer topless liggen
zonnen toen ik een jaar of 14
was. Eens maar nooit weer.
Ik denk ook dat mijn kinderen het spontaan op een gillen zetten als ik dat nog eens
zou doen!”
Kindvrij of kindrijk?
„Ik heb drie kinderen van
6, 10 en 13, dus ik kies het
liefst voor een vakantiebestemming waar ook genoeg
andere kinderen zitten. Ze
zien me al aankomen in een

kinderloos hotel! Mijn kinderen gaan het liefst naar
een camping, maar dat gaat
echt niet gebeuren. Ik heb
helemaal niks met kamperen, haha! Ik heb ooit wel
een keer op een camping
gestaan, en het leuke is dat
ik daar begonnen ben met
het schrijven van een boek
dat uiteindelijk een van
mijn favorieten is geworden. Was die camping toch
nog ergens goed voor.”
Voorbruinen onder de
zonnebank of met witte
benen naar het strand?
„De zonnebank is helemaal niks voor mij. Het doet
me altijd denken aan een
soort tosti-ijzer waar je dan
tussen gaat liggen, vreselijk!
Ik ga voor de gulden middenweg: zelfbruiner. Inmiddels heb ik fijne producten
gevonden die ervoor zorgen
dat ik er niet uit kom te zien
als een wortel. Maar in principe heb ik er ook totaal
geen moeite mee om met
witte benen de deur uit te
gaan.”
Zonovergoten of mag best
een graadje minder?
„Ik vind het hartstikke
leuk als het zomer is.
Mensen zijn vrolijk en je kan
lekker lang op een terrasje

zitten. Maar ik ben niet zo
van het braden in de volle
zon. Na vijf minuten val ik al
bijna flauw, ik ben toch zeker geen biefstuk!”
In je eentje in de tuin of op
een druk strand?
„Ik zou mezelf prima kunnen vermaken op een
verlaten tropisch eiland,
maar ik denk dat de kinderen zich na een tijdje stierlijk gaan vervelen. Ik hou
van mensen en vind het fijn
om ze om mee heen te hebben, maar ik zou natuurlijk
ook geen nee zeggen tegen
een heel rustig vijf-sterrenresort.”
Salade en spa of barbecue en
cocktails?
„Op vakantie ben ik wel
wat makkelijker en eet ik
sneller iets vets of een ijsje.
Dat probeer ik dan weer te
compenseren met een gezonde lunch. Maar hé, als er
een schaal bitterballen
voorbijkomt, dan is die natuurlijk voor mij! Voor mijn
kinderen geldt eigenlijk hetzelfde. Ik vind het belangrijk dat ze zelf ook gezonde
keuzes leren maken. Al met
al is het simpelweg een
kwestie van logisch nadenken en een beetje balans
houden.”

at mensen op jonge leeftijd al
overspannen kunnen worden, is
zorgelijk. Nog zorgelijker is de
begeleiding naar herstel. Jong en oud
krijgen te maken met instanties die,
zoals met alles in ons land, werken met
regels waar niemand beter van wordt.
Wat telkens weer blijkt, is dat er grove
misvattingen bestaan over wat nodig is
om goed te kunnen herstellen van een
vermoeidheidsziekte.
Herstelmythe nummer één is: ‘Hoe
langer de patiënt thuisblijft, des te
groter is de drempel om terug te keren
naar het werk’. Vooral bedrijfsartsen
(vaak onder druk gezet door werkgevers) houden vast aan de overtuiging
dat thuisblijvers ten prooi zullen vallen
aan het ‘hospitalisatie-syndroom’:
patiënten worden alleen maar zieker
als zij het contact verliezen met de
realiteit. Onzin.
Belangrijke voorwaarde om te kunnen
herstellen is dat de patiënt het contact
met het werk kan laten voor wat het is
om zodoende vanuit een toestand van
volledige verplichtingsloosheid
psychisch tot rust kan komen.
Het gaat hier vooral om (jonge) mensen
die niets liever willen dan voortvarend
aan de slag gaan; en afgeremd moeten
worden om zich niet weer opnieuw te
overladen met alles wat de samenleving
van hen eist.
Wie verbrand raakt door te lang in de
zon te liggen, zal voor onbepaalde tijd

S ch o o l verzuim
i s ge e n
vakantie
De meeste kinderen kunnen niet wachten tot ze een paar
weken zijn verlost van het benauwende klaslokaal. Maar
zelfs jongens en meiden die nooit naar school gaan, hebben
behoefte aan vakantie. En wat als een zomerkamp vol
drukke activiteiten of een dagje pretpark geen ontspanning
is, maar juist stress veroorzaakt? Voor die kinderen
ontwikkelde Mandy Mennings (45) uit Veldhoven een
prikkelarm vakantieprogramma.
door Marion van Es

S

inds kort gaat
Mandy’s 13-jarige
zoon Ian weer een
kwartiertje
per
week naar school.
Zo kan hij stapje voor stapje weer wennen aan het gevoel. Al sinds groep 4 heeft
hij veel les verzuimd en de
afgelopen drie jaar zat hij
permanent thuis. En nee,
niet omdat Mandy hem
niet kon loslaten. „Ian is de
jongste van drie. Dus toen
hij vier werd, keek ik er
zelfs naar uit dat ik weer
wat meer vrije tijd zou krijgen”, vertelt ze. „Ik heb altijd in de kinderopvang
gewerkt, maar ben weer
gaan studeren om docent
omgangskunde te worden.
Maar daar kwam weinig
van. Soms was ik net terug
van het schoolplein en dan
werd ik al gebeld of ik Ian
alsjeblieft weer kon komen
halen.”
Inmiddels is bekend dat
Ian ADHD en autisme
heeft, maar die diagnose

werd pas laat gesteld. De
eerste jaren tastten Mandy
en haar man volledig in het
duister naar wat er met
hun zoon aan de hand was.
„Op school haalde hij goede cijfers en gedroeg hij
zich normaal, maar vervolgens kwam hij compleet
overstuur thuis en kon hij
alleen nog maar huilen. De
school trok daardoor de
conclusie dat er iets niet
goed ging binnen ons gezin, maar wij waren ervan
overtuigd dat het probleem op school lag. Dat
bleek ook wel. Want op een
gegeven moment weigerde
Ian zijn bed uit te komen
om naar school te gaan. Hij
vond het daar zelfs zo erg,
dat hij aangaf dat hij zijn leven op deze manier niet
leuk meer vond. En dat was
pas groep 4.”

Verstoppen

In het begin gaf Mandy
niet toe aan de wens van
haar zoon om thuis te blij-

ven. „Daar heb ik nu zo’n
spijt van”, zegt ze schuldbewust. „Maar je denkt als
ouder dat het zo hoort, de
school dreigde met de leerplichtambtenaar.
Voor
mijn gevoel werden we als
ouders niet serieus genomen, met het gevolg dat
Ians probleem steeds
erger werd. Ian ging zich
verstoppen onder de tafel
of liep weg. Dan werd hij
door de leraren vastgepakt
en tegengehouden, wat
voor een kind met autisme
heel slecht is. Vergelijk het
met een dier in het nauw,
dat gaat ook bijten. Uiteindelijk zijn die ervaringen
voor hem zo traumatisch
geweest, dat hij helemaal
niet meer kon functioneren. Hij kon zichzelf niet
eens meer aankleden.”
Mandy heeft drie verschillende scholen geprobeerd, waaronder één voor
speciaal onderwijs. „Dat
had misschien gewerkt als
er eerder was geluisterd

naar Ians behoeften, maar
inmiddels was de schade
aan zijn welzijn zo groot dat
thuis blijven de enige optie
was. Leren was even geen
prioriteit meer, we waren al
lang blij als we hem weer
naar buiten zouden kunnen
krijgen.”
Haar studie wist Mandy
met veel moeite af te ronden, maar een normale
baan zat er niet meer in. „Ik
merkte algauw dat er voor
ouders voor thuiszitters eigenlijk weinig geregeld is”,
legt ze uit. „Ik moet 24 uur
per dag thuis zijn voor Ian
en de eerste jaren gingen alle vakantiedagen van mijn
man op aan gesprekken op
school.” Daarom besloot
Mandy LOEK@You op te
richten, een stichting die
kinderen begeleidt die zijn
vastgelopen in het onderwijs, én hun ouders.
In Nederland zijn meer
dan 4000 kinderen die langer dan drie maanden thuiszitten, van wie 1700 niet op
een school staan ingeschreven. Sommigen van hen
krijgen wel een vorm van
onderwijs, voor anderen is
zelfs dat geen optie.
„De overheid wil dat kinderen leren volgens een vast
programma en op een vaste
plek – een school”, zegt
Mandy. „Maar het zou zo
fijn zijn als er per kind gekeken kon worden welke manier van leren passend is.
Omdat wij een zorginstel-

Mandy Mennings (inzet):
„Plezier
maken is voor
Ian lastiger
dan voor
andere kinderen. Hij heeft
geen schoolreisjes, geen
groep 8musical en
geen kerstviering gehad.
En waar
andere kinderen op zomerkamp gaan of
meedoen aan
kinderactiviteiten in de
regio, raakt
hij daarvan
helemaal
overprikkeld.”
FOTO’S BEELD
WERKT /
HOLLANDSE
HOOGTE

ling zijn, mogen wij de kinderen geen onderwijs aanbieden. Maar we kijken wel
naar hun talenten en proberen die te ontwikkelen. Zo
heeft Ian bijvoorbeeld een
enorme interesse in de natuur. Hij weet echt alles van
insecten!”

Boswachter

Hoewel hij jaren onderwijs heeft gemist, heeft Ian
zich op zijn eigen manier
toch ontwikkeld, vertelt
Mandy. „Ik heb hem boekjes
over de natuur gegeven en
hij zoekt zelf online veel informatie op. Wat lezen betreft zit hij daardoor op het
normale niveau voor zijn
leeftijd en dankzij het online gamen spreekt hij ook al
goed Engels. Met andere
vakken ligt hij waarschijnlijk achter, maar de vraag is
hoe belangrijk dat is. Stel
dat hij boswachter wil worden, hoe groot is dan de
noodzaak dat hij goed kan
rekenen?”
Ian krijgt op dit moment
dagelijks begeleiding om
hem weer klaar te stomen
om te functioneren in de
normale wereld. „We proberen daar zijn eigen motivatie voor te gebruiken”,
vertelt Mandy. „We hebben
sinds kort een gekko en die
eet krekels. Die moet Ian
zelf gaan kopen, daarvoor
moet hij de deur uit. Dat
werkt steeds beter, hij heeft
ook zelf gevraagd of hij weer

naar school mag. Daar oefenen we nu mee. Ik heb er
vertrouwen in dat hij uiteindelijk zijn weg wel zal vinden, op welke manier dan
ook.”
Hoewel Ian niet meer gewend is aan een schoolritme, heeft hij toch behoefte
aan vakantie. „Het lijkt misschien alsof hij elke dag ‘vrij’
is, maar Ian werkt keihard
aan zijn persoonlijke doelen. Thuiszitters willen ook
weleens plezier maken. En
dat is voor hen lastiger dan

speurtochten, kinderyoga,
knutselen en stand-uppaddling. „Eigenlijk net als
bij reguliere vakantieprogramma’s, maar dan in heel
kleine groepjes en met extra
veel begeleiders. Zij houden
per kind in de gaten hoe het
gaat. De activiteiten duren
ook steeds maar een uurtje,
daarna doen we iets rustigers. En als iemand toch
liever in zijn eentje wil tekenen, kan dat ook.”
Heeft Mandy zelf eigenlijk
weleens vakantie? „Gelukkig wel”, lacht ze.
„We gaan inmiddels al jaren naar
dezelfde kleine
camping
in
Spanje. In het
begin durfde Ian
het huisje niet
eens uit, maar inmiddels voelt hij
zich daar ook veilig en kunnen we
af en toe iets leuks doen. Natuurlijk zou ik het stiekem
best fijn vinden om eens ergens anders heen te gaan,
maar dat kan nu eenmaal
niet. En ik ben al blij dát we
op vakantie kunnen, want
voor veel prikkelgevoelige
kinderen is dat helemaal
geen optie.”
Deze week vindt de eerste
LOEK@Summer-week
plaats, in de week van 6
augustus is het tweede deel.
Er zijn nog een paar plekken
beschikbaar. Meer info op
lerenopeigenkracht.nl.

’Hoe erg is
het als hij
niet leert
rekenen?’
voor andere kinderen. Zij
hebben geen schoolreisjes,
geen groep 8-musical en
geen kerstviering gehad. En
waar andere kinderen uit de
regio in de zomer op kamp
gaan of meedoen aan kinderactiviteiten in de regio,
raakt Ian daarvan helemaal
overprikkeld.”
Vorig jaar werd voor de
eerste keer LOEK@Summer
georganiseerd: een prikkelarm
vakantieprogramma
speciaal voor kinderen als
Ian. Er zijn zowel binnenals buitenactiviteiten, zoals

Patiënten voelen
zich behandeld
als misdadigers
de schaduw moeten opzoeken om zijn
huid te laten herstellen. Eenmaal hersteld, zal de zonaanbidder heus geen
drempel ervaren om het licht weer op
te zoeken. Een ervaring wijzer zal hij
alleen wat voorzichtiger zijn.
Herstelmythe nummer twee is: ‘Zorg
dat je in beweging blijft en activeer
jezelf om niet in passiviteit te vervallen’.
Ook nu weer spelen ‘de deskundigen’
een bedenkelijke rol, omdat zij het
belang van rust simpelweg afwijzen. Dit
heeft weer tot gevolg dat patiënten zich
behandeld voelen als misdadigers, omdat hun wilsverlamming wordt uitgelegd als opzettelijke tegenwerking; alsof
zij weigeren om normaal te doen. Het is
al moeilijk genoeg om een gebrek aan
levenslust te ervaren. Bestempeld worden als saboteur vertraagt het herstelproces nog verder.
Tot slot herstelmythe drie: ‘Verwaarloos niet je sociale contacten, want
alleen door in verbinding te blijven kun
je je weer opladen’. Ook volstrekte
onzin: niets is vermoeiender dan de
verplichting om sociaal te zijn.
Bedrijfsartsen, opleiders en werkgevers
dienen daarom ook niet aan de deur te
kloppen bij de patiënt. Vertrouw erop
dat de patiënt zich zal melden als hij er
zelf weer aan toe is.
Deskundig zijn alleen de mensen die
zelf een periode van overspannenheid
hebben doorgemaakt. Leidinggevenden
die onder één hoedje spelen met zogenaamde gezondheidsexperts praten
alleen vanuit hun eigen belang. Daar
wordt niemand echt beter van.
J.WIJNBERG@HOME.NL
WWW.PSYCHOLOOGWIJNBERG.NL

