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Woord vooraf

“Ik kan geen dag leven zonder hand- en spandiensten van anderen, 
zonder deze rolstoel en de taxi. Toch ervaar ik mij als een autonoom en zelfstandig mens, 

heb ik het gevoel dat ik mijn eigen leven leid en op mezelf sta.”

(Michiel, 23 jaar)

Voor het opvoeden van kinderen zijn geen kant-en-klare recepten te vinden. Ieder kind, iedere ouder en 
iedere opvoedingssituatie is uniek, zeker als je kind een spierziekte heeft. Toch komen veel ouders van 
kinderen met een spierziekte voor dezelfde vragen over de opvoeding te staan. Het doel van deze bro-
chure is om ouders van kinderen met een spierziekte te informeren en adviseren over de keuzemogelijk-
heden die zij hebben bij het opvoeden. Ervaren ouders en jongeren met een spierziekte hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze brochure. Er zijn veel ouders die terugblik-
kend op hun carrière als opvoeders kunnen aangeven welke keuzes zij gemaakt hebben en wat de gevol-
gen daarvan zijn geweest. En ook jongeren zijn zich er goed van bewust dat zij keuzes hebben gemaakt 
die bepaalde positieve of negatieve gevolgen hebben gehad. Elke keuze kan voor iedereen weer anders 
uitpakken. Ouders zullen samen met het kind moeten kijken wat het beste bij hem past. De brochure, 
bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met een spierziekte, kan ideeën en houvast geven. 
Daarnaast kan de brochure ook gelezen worden door andere betrokkenen zoals hulpverleners, leerkrach-
ten of familie.

De brochure is gemaakt in het kader van het VSN-programma Met het oog op de toekomst, gefinancierd 
door het Johanna Kinder Fonds, de Adriaanstichting en Stichting Spieren voor Spieren. Met het program-
ma zal de VSN activiteiten en materiaal ontwikkelen die ertoe moeten leiden dat (meer) kinderen en jon-
geren met een spierziekte zich zoveel mogelijk ontwikkelen tot volwaardige, autonome individuen. 
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid - bijvoorbeeld door het hebben van zakgeld om je kleding te kopen, 
door zelf naar school te gaan, of door het hebben van een eigen huis - geven kinderen en jongeren een 
gevoel van eigenwaarde. Voor kinderen en jongeren die fysiek steeds afhankelijker worden door afne-
mende spierkracht of verminderde mobiliteit zullen soms andere manieren gevonden moeten worden die 
hun dit gevoel kunnen geven. We proberen dit te bereiken door in deze brochure kinderen en jongeren 
een duwtje in de goede richting te geven en ouders een steun in de rug te bieden.
Het opgroeien tot zelfstandige individuen staat in deze uitgave centraal. Daarnaast komen er veel andere 
opvoedingsaspecten aan de orde zoals: het omgaan met emoties en gevoelens die de ziekte oproept; het 
praten met je kind over de gevolgen van de ziekte; het verdelen van de aandacht in het gezin en het kie-
zen van een school.
Behalve deze brochure is er voor ouders van kinderen met een spierziekte een website ontwikkeld: 
ouders.vsn.nl. Op ouders.vsn.nl zijn meer praktische tips, ideeën en ervaringsverhalen van de ouders, kin-
deren en jongeren zelf te vinden.

Veel dank gaat uit naar de redactieleden voor hun vrijwillige inzet bij de totstandkoming van deze bro-
chure. Bianca van Aalsum, Mariëtte van der Ham, Ron Hendriks, Aletta Kranenborg, Judith Niekel en 
Cathry Strijbosch hebben deze brochure allen kritisch gelezen en becommentarieerd vanuit hun erva-
ringsdeskundigheid. Tot slot willen we de vele ouders en jongeren bedanken voor het beschikbaar stellen 
van hun persoonlijke verhaal (citaten) die in de brochure verwerkt zijn.

Inge Vos
Medewerker VSN / projectleider Met het oog op de toekomst
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Leeswijzer
Deze brochure is niet bedoeld om achter elkaar uit te lezen maar meer als naslagwerk. We geven geen 
recepten maar vooral inzichten en adviezen die gebaseerd zijn op de ervaringen en meningen van 
ouders. In de tekst zijn dan ook veel citaten te vinden. Met het oog op de privacy zijn de namen veran-
derd.
Bij een aantal onderwerpen verwijzen we voor meer ervaringen en praktische informatie en adviezen 
naar de website van de VSN, vsn.nl, of naar de site voor ouders van kinderen met een spierziekte: 
ouders.vsn.nl.
Met het oog op de leesbaarheid wordt alleen het mannelijke persoonlijk voornaamwoord - ‘hij’ - gebruikt 
om naar een kind te verwijzen.

Inhoud
In het eerste hoofdstuk komt een aantal belangrijke uitgangspunten voor het opvoeden van een kind 
met een spierziekte aan de orde.
Het tweede hoofdstuk gaat over de gevolgen van de spierziekte voor het functioneren van het gezin.
In hoofdstuk 3 staan keuzes en mogelijkheden rond school en werk centraal.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan spelen en vrijetijdsbesteding.
In hoofdstuk 5 belichten we de mogelijkheden om zorg en hulp in te schakelen en besteden we aan-
dacht aan manieren om extra kosten te dekken.



4

1 Opgroeien met een spierziekte
Een kind met een spierziekte ontwikkelt zich in bepaalde opzichten anders dan 

leeftijdgenootjes. Het verschilt per spierziekte wat dat verschil met andere kin-

deren precies inhoudt. Ook maakt het uit op welke leeftijd de spierziekte zich 

openbaart. Hoe dan ook leert een kind met een spierziekte al jong te incasse-

ren, vooral als hij in de loop van zijn kinderjaren spierkracht verliest, activitei-

ten moet opgeven en aangewezen raakt op hulpmiddelen. Het bevorderen van 

een positief zelfbeeld blijkt juist bij een kind met een spierziekte een belangrijk 

houvast te zijn in de opvoeding.

Na de diagnose

Als je net te horen hebt gekregen dat je kind een 
spierziekte heeft, dan heb je tijd nodig om die 
boodschap te verwerken. Het is moeilijk om je 
voor te stellen wat de informatie die je over de 
spierziekte krijgt, concreet gaat betekenen voor 
het leven van je kind en je gezin. Wanneer de 
ziekte zich al bij de geboorte heeft gemanifes-
teerd, zul je nauwelijks tijd hebben gehad om van 
de kraamtijd te genieten. Waarschijnlijk is je kind 
vlak na de geboorte al uitgebreid onderzocht en 
heb je heel wat nieuwe informatie en adviezen 
gekregen waarmee je je misschien nog helemaal 
geen raad weet.

‘De eerste tijd leefde ik in een soort roes. De 
orthopeed was een van de besten in het land 

voor baby’s en het was duidelijk dat er iets 
moest gebeuren. Dus je laat je overrompe-

len. Achteraf heb ik daar geen spijt van, 
want door die operaties kan ze toch lopen, 
terwijl ze zich er niets meer van herinnert.’

(Marja, moeder van Ilse, 18 jaar, AMC)

Is de spierziekte pas later in het leven van je kind 
aan het licht gekomen, bijvoorbeeld omdat hij 
moeite had met lopen of met praten, dan heb je 
vermoedelijk ook een spannende en onzekere tijd 
meegemaakt. Als de diagnose eenmaal gesteld is, 
zijn er misschien wel allerlei stukjes van de puzzel 
waarmee je de afgelopen jaren hebt geleefd op 
z’n plaats gevallen. Dat geeft vaak eindelijk dui-
delijkheid, maar is tegelijkertijd nauwelijks een 
opluchting. De diagnose spierziekte is geen goed 
nieuws.

Omgaan met gevoelens
De schok die de diagnose heeft veroorzaakt, raak 
je niet zomaar kwijt. Je hebt tijd nodig om eraan 
te wennen dat je leven er anders gaat uitzien dan 
je had verwacht. De diagnose kan verschillende 
emoties oproepen: gevoelens van angst voor de 
toekomst, van boosheid omdat het jou en je kind 
overkomt en van verdriet omdat je beseft dat je 
kind bepaalde dingen misschien niet zal kunnen 
doen of meemaken.

‘Wat je meemaakt is allemaal zo onwezen-
lijk. Je kunt je boosheid ook nergens op rich-
ten. De neuroloog was de pineut, hoewel ik 

nog steeds vind dat hij een fout maakte door 
al in het tweede gesprek over beademing te 

beginnen. Daar werd ik heel agressief van, 
want daar was ik nog absoluut niet aan toe.’
(Wim, vader van Jasper, 16 jaar, Duchenne spierdystrofie)

Je staat voor de opgave te leren omgaan met de 
gevolgen van de spierziekte en tegelijkertijd je 
kind zo normaal mogelijk op te voeden. Je bent 
eigenlijk voortdurend op zoek naar de balans tus-
sen rekening houden met bijzondere omstandig-
heden en je kind ‘gewoon’ opvoeden. Ook al kan 
de spierziekte het dagelijks leven van je kind 
ingrijpend beïnvloeden, zijn leven bestaat uit 
zoveel meer. Net als andere kinderen ontwikkelt 
je kind zich van baby tot peuter, kleuter, school-
kind, van puber tot volwassene. Afhankelijk van 
het type spierziekte kan die ontwikkeling op 
bepaalde punten anders verlopen dan bij andere 
kinderen. Desondanks heeft ook een kind met 
een spierziekte ruimte nodig om te groeien en 
steeds zelfstandiger te worden zodat hij uiteinde-
lijk zijn eigen leven kan inrichten.
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‘Gewoon’ opvoeden

Iedereen is het er tegenwoordig wel over eens 
dat het voor een kind met een ernstige aandoe-
ning zoals een spierziekte het beste is om zoveel 
mogelijk gewoon kind te zijn. Dat neemt niet 
weg dat het voor ouders een hele kunst is om 
een kind met een spierziekte zo normaal mogelijk 
op te voeden en ondertussen toch voldoende 
rekening te houden met de gevolgen van de ziek-
te. Omdat die gevolgen per spierziekte en per 
persoon sterk kunnen verschillen, is niet te voor-
spellen hoe je kind zich ontwikkelt. Bovendien is 
opvoeden ook een kwestie van persoonlijke 
omstandigheden en keuzes en zijn er geen recep-
ten voor te geven. 

Toch heb je hopelijk wel iets aan adviezen die 
gebaseerd zijn op de ervaringen van andere 
ouders. Duidelijk is dat het opvoeden van kinde-
ren met een spierziekte op een aantal onderdelen 
iets minder vanzelfsprekend is dan bij andere kin-
deren, omdat de spierziekte zorgt voor bijzondere 
omstandigheden. 

Het gaat dan vooral om:
• het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
• stimuleren
• grenzen stellen
• beschermen en loslaten
• zelfstandigheid bevorderen.

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
Voor de ontwikkeling van een kind met een spier-
ziekte is het gevoel van eigenwaarde nog belang-
rijker dan voor andere kinderen. Een kind met 
een positief zelfbeeld kan beter tegen een stootje 
dan een kind dat erg onzeker is. Als een kind zich 
van jongs af aan veilig en geliefd voelt, kan het 
de onvermijdelijke confrontatie met de beperkin-
gen van zijn eigen lichaam meestal beter aan. Een 
positief zelfbeeld kan natuurlijk niet voorkomen 
dat een kind in de loop van zijn leven met tegen-
slag of teleurstellingen te maken krijgt. Wel 
beschermt het tegen de invloed van negatieve 
ervaringen. Daarom is het werken daaraan een 
belangrijke basis voor de opvoeding van je kind. 
Zonder positief zelfbeeld zal het veel moeite heb-
ben bepaalde stappen in zijn ontwikkeling te zet-

Nikkie is negen jaar. Ze is de zus van Erwin. Ze helpt 

Erwin en is ook bezorgd om hem. Het liefste wil ze dat 

de rolstoel van haar broer weggegooid kan worden.

Erwin (8 jaar) heeft SMA. Als hij groot is, bouwt hij een 

raket en vliegt de ruimte in. Dan kan hij zweven en 

hoeft hij niet in een rolstoel. 
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ten en een eigen vorm van zelfstandigheid te krij-
gen. Volgens deskundigen is het bevorderlijk voor 
een positief zelfbeeld als een kind drie soorten 
ervaringen opdoet: 
• het gevoel dat zijn gedrag van invloed is op zijn 

omgeving: dat hij zelf iets voor elkaar kan krij-
gen als hij daar moeite voor doet (effectiviteit);

• het gevoel dat anderen van hem houden, hem 
respecteren en hem waarderen (erkenning);

• de ervaring dat hij invloed heeft op zijn eigen 
leven en op de keuzes die hij maakt in wat hij 
doet, denkt en voelt (autonomie).

Omdat een kind met een spierziekte meer afhan-
kelijk is van anderen, doet hij deze ervaringen niet 
altijd vanzelf op. Daarom is het goed er op te let-
ten of je kind ook echt meemaakt dat hij zelf iets 
kan en dat hij zijn eigen keuzes kan maken, zon-
der helemaal afhankelijk te zijn van anderen. 

‘Houd er wel een beetje rekening mee, 
maar behandel kinderen met een 

spierziekte net als andere kinderen en zorg 
dat ze zich geen buitenbeentje voelen. 

Het geeft ze een veel volwaardiger gevoel 
als ze alles zelf moeten doen.’

(Els, 43 jaar, AMC)

Je kunt het gevoel van eigenwaarde en het zelf-
vertrouwen van je kind stimuleren door hem uit 
te dagen tot het doen van nieuwe dingen waar-
van je weet dat hij die aankan, en door hem 
daarvoor te prijzen. Je kunt hem stimuleren om 
goed te worden in dingen die hij leuk vindt om te 
doen. Door met je kind over zijn ziekte te praten 
als hij daar behoefte aan heeft en hem de kans te 
geven ook op andere manieren zijn gevoelens te 
uiten, kun je helpen te voorkomen dat de ziekte 
ongemerkt zijn hele zelfbeeld gaat bepalen.

Stimuleren
Als een kind al op jonge leeftijd de gevolgen van 
een spierziekte ondervindt, heeft hij aandacht 
nodig van revalidatieartsen en ergo- en fysiothe-
rapeuten zodat hij zijn spieren en gewrichten zo 
goed mogelijk gebruikt. Vooral als gewrichten 
operatief rechtgezet zijn, is veel oefening nodig 
om te wennen aan het gebruik ervan. Als een 
kind last heeft van spraak- of slikproblemen, moet 
hij oefenen bij de logopedist.
Die bezoeken aan artsen en therapeuten zijn lang 
niet altijd leuk voor een kind, al is het alleen maar 

omdat hij daardoor anders is dan andere kinde-
ren. Soms wil een kind liever net als andere kin-
deren spelen of zich bewegen zoals hij gewend is. 
Een jong kind met een spierziekte begrijpt nog 
niet waar alle therapie goed voor is en heeft 
daarom extra stimulans nodig om dat vol te hou-
den (zie hoofdstuk 5). 
Wat bij een ander kind bijna automatisch gaat, 
moet een kind met een spierziekte soms onder 
langdurige begeleiding leren. Veters leren strikken 
of zichzelf aankleden, kan bijvoorbeeld heel lang 
duren. Als ouder moet je daarvoor vaak veel 
geduld hebben, maar uiteindelijk is het voor je 
kind een enorme overwinning als het toch lukt.

Spelen
Een jong kind met een spierziekte heeft vaak te 
weinig kracht in zijn spieren of heeft te veel 
moeite met bewegen om spelenderwijs allerlei 
ontdekkingen te doen, ruimtelijk inzicht te krijgen 
en een heel scala aan bewegingen te leren. Voor 
zijn ontwikkeling is het belangrijk om naar alter-
natieven te zoeken waardoor hij wel de leerpro-
cessen kan doormaken die bij zijn leeftijd horen. 
Revalidatieadviescentra kunnen hierover advies 
geven. De adressen zijn te vinden op www.vsn.nl.
Kinderen zijn vaak heel vindingrijk als ze samen 
spelen en verzinnen allerlei praktische oplossingen 
waardoor iedereen mee kan doen. Als je merkt 
dat je kind als gevolg van de spierziekte minder 
aan spelen toekomt, kun je eventueel samen met 
je kind op zoek gaan naar aangepast speelgoed 
of advies vragen aan een orthopedagoog (zie 
hoofdstuk 4).

Inspanning en ontspanning
Een schoolgaand kind met een spierziekte is 
kwetsbaar als het gaat om de ontwikkeling van 
zijn spieren en gewrichten en zijn spierkracht. 
Ook het functioneren van bijvoorbeeld longen en 
hart is soms een extra aandachtspunt. Toch kan 
een kind in de meeste gevallen van alles doen 
zonder dat je extra voorzichtig hoeft te zijn.

‘Soms is hij net een kind in een oude 
mensenlijf. Hij wil het liefste thuisblijven 

en uitrusten.’
(Naima, moeder van Yasin, 12 jaar, myotone dystrofie)

Een schoolgaand kind met een spierziekte kan 
sneller moe zijn omdat hij zich fysiek meer moet 
inspannen om met andere kinderen te kunnen 



7

meedoen. Na een schooldag kan hij bekaf zijn en 
thuis nergens zin meer in hebben. Het is verleide-
lijk om dan achter de televisie of de computer te 
gaan hangen, maar net als voor andere kinderen 
is dat niet altijd de beste oplossing. Omgekeerd 
kunnen kinderen die op jonge leeftijd in een rol-
stoel zitten soms overdag hun energie niet kwijt. 
Een actieve vorm van vrije tijdsbesteding zoals 
een rolstoelsport is dan aan te bevelen (zie hoofd-
stuk 4). 
Een kind met een spierziekte heeft er altijd profijt 
van als hij in een goede conditie is. Aangepast 
sporten, bijvoorbeeld zwemmen of rolstoelspor-
ten, zijn ontspannend en geven juist weer ener-
gie. Om dat te ontdekken heeft je kind soms een 
zetje nodig. Dat kan je geven door hem enthou-
siast te maken voor het sporten en ervoor te zor-
gen dat hij er ook echt heen kan.

Opgeven of alternatieven zoeken
Als je kind al op de basisschool te maken krijgt 
met een flinke achteruitgang in het functioneren 
van zijn spieren, kan het een hele klus zijn om 
hem te blijven stimuleren. Hij denkt misschien 
zelf: ‘Wat maakt het uit, ik kom toch in een rol-
stoel.’ Juist dan heeft hij steun nodig om zich op 
andere bezigheden te kunnen richten. Meestal 
zijn er genoeg mogelijkheden, maar moet je kind 
eerst afscheid nemen van iets wat hij leuk vond 
om te doen en wat hij samen met andere kinde-
ren deed. Dat kost tijd en begrip.

Grenzen stellen
Een kind kan door een spierziekte in zulke bijzon-
dere omstandigheden verkeren dat er weinig 
eisen aan hem worden gesteld. Zeker als een kind 
vanwege zijn ziekte dingen mag die de andere 
kinderen in het gezin niet mogen, kan hij gaan 
denken dat voor hem geen regels gelden. Op hun 
beurt kunnen broertjes en zusjes jaloers worden 
of zich achtergesteld voelen, wat weer kan leiden 
tot een onderlinge strijd met het kind met de 
spierziekte (zie hoofdstuk 2).
De kunst is om een gulden middenweg zien te 
vinden tussen extra aandacht geven als je kind 
die nodig heeft en toch de gangbare regels en 
grenzen stellen. Een kind dat thuis niet leert te 
gehoorzamen, krijgt ongetwijfeld problemen op 
school of op andere plaatsen.

Rekening houden met anderen
Ook een kind met een spierziekte moet er mee 

leren om te gaan dat niet iedereen altijd rekening 
met hem kan houden. Een broertje, zusje of 
vriendje heeft niet altijd zin om te doen wat het 
kind met de spierziekte graag wil. Kinderen moe-
ten leren daar samen uit te komen. Zolang het er 
eerlijk aan toe gaat, hoef je als ouder niet in te 
grijpen. 
Kinderen met een spierziekte raken er vaak aan 
gewend dat anderen hen helpen. Die vanzelfspre-
kendheid heeft een keerzijde. Soms realiseren zij 
zich onvoldoende dat het anderen ook moeite 
kost om altijd voor hen klaar te staan en wordt 
de hulp iets te vanzelfsprekend. Een kind met een 
spierziekte hoeft ook niet per definitie altijd dege-
ne te zijn die hulp nodig heeft of ontzien wordt. 
Het is juist leuk voor hem om te ontdekken dat 
hij ook andere kinderen of zelfs volwassenen 
ergens mee kan helpen.

‘Kim is zo gewend dat anderen dingen voor 
haar doen, dat ik soms zie dat ze moeite 

heeft met dingen voor een ander te doen. 
Bijvoorbeeld, als haar zussen iets willen 

weten over de computer, gaat het al snel van 
‘Jahaa, zo!’ Dan denk ik wel eens ‘toe nou, 

nu kun je ook wat voor een ander doen.’ 
Haar zussen balen ook wel eens als Kim 

roept omdat ze haar pen heeft laten vallen 
en dan baalt zij ook als ze ‘Jahaa, zo!” 

roepen. Dat is wel eens lastig.’
(Hester, moeder van Kim, 15 jaar, SMA)

Beschermen en loslaten
Door de spierziekte kun je de neiging hebben om 
je kind de hele tijd in de gaten te houden, ook als 
er andere volwassenen in de buurt zijn. Meestal is 
het beter als je kind leert zichzelf te redden. Dat 
lukt niet als je altijd klaarstaat om in te grijpen, 
want daarvan wordt je kind eerder angstig of 
passief.
Om je kind te leren zelfstandig naar school of 
naar een winkel te gaan, kun je samen met hem 
bekijken welke problemen hij onderweg kan 
tegenkomen en hoe hij die denkt op te lossen. 
Misschien moet hij zorgen dat er iemand met 
hem meegaat als hij een drukke route moet 
nemen of dat hij iemand kan bellen, zonder dat jij 
altijd die persoon bent.
Een ouder kind met een spierziekte kan best zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde 
onderdelen van zijn dagelijks leven. Hij kan bij-
voorbeeld zelf in de gaten houden of de accu van 
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zijn rolstoel wel opgeladen is en of de banden op 
spanning zijn.
In plaats van er de hele tijd op te letten of alles 
wel voor je kind geregeld is, zul je erop moeten 
vertrouwen dat je je kind stap voor stap kunt los-
laten omdat hij steeds meer zelf kan.

Zelfstandigheid bevorderen
Een kind met een spierziekte kan gehinderd wor-
den in zijn groei naar meer zelfstandigheid. Toch 
zal hij zelf steeds meer verantwoordelijkheid moe-
ten nemen voor zijn eigen leven en welzijn. Hem 
opvoeden is een zoektocht naar manieren om te 
zorgen dat hij geestelijk zo zelfstandig wordt dat 
hij kan omgaan met zijn lichamelijke beperkingen.
Die zoektocht kan veel tegenstrijdige gevoelens 
oproepen omdat je je afvraagt of het wel verant-
woord is dat je kind zelfstandig allerlei dingen 
gaat doen. Zeker wanneer de fysieke mogelijkhe-
den van je kind door een progressieve spierziekte 
afnemen, kan het moeilijk zijn zelfstandigheid als 
doel voor ogen te houden. Toch bestaan daarvoor 
meestal wel allerlei mogelijkheden omdat je kind 

zelf oplossingen kan bedenken en verantwoorde-
lijkheden op zich kan nemen die passen bij zijn 
leeftijd.
In de puberteit hoort experimenteren er gewoon 
bij, ook voor jongeren met een spierziekte. Het 
helpt dan meestal niet meer om je kind op de risi-
co’s te wijzen. Hij moet leren zelf met die risico’s 
om te gaan. Niet alle jongeren met een spierziek-
te hebben een sterke behoefte een eigen leven 
op te bouwen. Maar ook als je kind het thuis 
prima naar zijn zin heeft, kan vroeg of laat de 
vraag gaan spelen hoelang je voor hem blijft zor-
gen. Door een kind van jongs af aan te stimule-
ren om bepaalde taken op zich te nemen, kun je 
voorkomen dat hij van jou afhankelijk blijft. Een 
jongere met een spierziekte kan best leren zelf 
afspraken met artsen en therapeuten te maken, 
reparaties aan zijn rolstoel of computer te regelen 
of een schema voor de thuiszorg te maken. Dat 
zijn allemaal zaken die hij ook zal moeten regelen 
als hij zelfstandig woont in een Fokuswoning, 
aangepaste woning of een instelling.

De zus van Indie (10 jaar) heeft een spierziekte. Indie weet dat haar zusje ook zonder sterke spieren heel veel kan, want 

in je hoofd kan alles!
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De spierziekte in verschillende 
leeftijdsfasen

Vroeg of laat roept de spierziekte vragen op bij je 
kind. Waarom kan hij niet zo hard rennen, klim-
men of voetballen als andere kinderen? Waarom 
moet hij nu alweer naar de dokter of de fysio? 
Waarom moet hij medicijnen slikken? Waarom 
moet hij van die stomme schoenen aan of in die 
rottige rolstoel? Kan hij wel kinderen krijgen en 
krijgen zijn kinderen de ziekte dan ook? Gaat hij 
eerder dood? En wanneer dan of hoe? 
Het is belangrijk om bedacht te zijn op zulke con-
fronterende vragen en begrijpelijke uitleg te 
geven. Bij emotioneel zware onderwerpen zoals 
de toekomst of de dood is het verstandig te 
wachten totdat je kind er zelf vragen over stelt. 
Dat voorkomt dat je hem belast met informatie 
die hij nog niet kan plaatsen en verwerken. 
Welke vragen je kind over de spierziekte heeft en 
wat hij begrijpt van je uitleg, hangt sterk af van 
zijn leeftijd, in combinatie met het karakter en het 
verloop van de spierziekte. Omdat ieder kind 
anders is, zijn er geen panklare oplossingen te 
geven voor het omgaan met ‘moeilijke vragen’ 
over de spierziekte. Om het effect van een spier-
ziekte op de beleving van een kind goed te kun-
nen inschatten, kun je in ieder geval rekening 
houden met de verschillende ontwikkelingsfasen 
die een kind doormaakt, van baby tot volwasse-
ne.

Baby’s
Een baby beseft nog niet dat hij een spierziekte 
heeft en daardoor anders is dan andere kinderen. 
Wel kan een baby eenkennig zijn en daardoor 
angstig reageren op een arts, verpleegkundige of 
fysiotherapeut die hem onderzoekt of behandelt.

Peuters en kleuters
Vanaf een jaar of twee begint een kind zich aan 
andere kinderen te spiegelen en merkt hij soms 
dat hij iets niet kan wat een leeftijdgenootje wel 
lukt. Vaak proberen kinderen met een spierziekte 
zoveel mogelijk alles op hun eigen manier te 
doen. Je kunt de veiligheid van je kind bewaken 
door maatregelen te treffen, maar het heeft 
meestal weinig zin om een peuter of kleuter veel 
te verbieden vanwege de spierziekte. Het kind zal 
dat meestal niet begrijpen, zeker niet als het gaat 
om iets dat andere kinderen wel mogen. Een 
peuter of kleuter met een spierziekte wil zelf ont-

dekken waar zijn mogelijkheden en grenzen lig-
gen, net als andere kinderen van zijn leeftijd.
Als een kind eenmaal kan praten, zal hij mis-
schien zelf vragen waarom hij iets niet kan. 
Verder dan uitleggen dat zijn armen of benen 
moe zijn, kom je dan bij peuters en kleuters 
meestal nog niet. Eventueel kun je een arts, peda-
goog of fysiotherapeut vragen het een keer aan 
je kind uit te leggen of je daarover te adviseren.

‘Toen wij hoorden wat hij had, hebben we 
hem uitgelegd dat hij zieke spieren heeft en 
daardoor niet zo hard loopt als andere kin-

deren. Op een gegeven moment hebben we 
hem ook verteld dat hij later in een rolstoel 
komt. Eerst werd hij boos, maar toen ik zei 

dat het toch echt wel zou moeten, zei hij tot 
mijn verbazing; “Nou, oké dan”.’

(Emma, moeder van David, toen 4 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer hij zichzelf 
met anderen gaat vergelijken en zich gaat afvra-
gen waarom hij anders is. Een peuter of kleuter 
zal daar nog niet uit zichzelf over beginnen. Wel 
kan een kind met een spierziekte heel boos of 
verdrietig worden als hem iets niet lukt wat ande-
re kinderen wel kunnen. Om je kind te troosten is 
het niet altijd voldoende om te zeggen dat hij iets 
anders wel heel goed kan. Meestal heeft hij er 
meer aan als je eerst laat merken dat jij het ook 
echt vervelend voor hem vindt. Vervolgens kun je 
wel samen bekijken in welke andere activiteiten je 
kind handigheid en plezier heeft.

Schoolkinderen
Vanaf een jaar of zeven is een kind met een spier-
ziekte zich er meestal van bewust dat hij anders is 
dan andere kinderen. Ook al heeft een kind nog 
zo’n zonnig of stoer karakter, de rangorde in de 
klas wordt vaak bepaald door het uiterlijk en de 
lichamelijke prestaties van kinderen. Wie niet mee 
kan doen aan die onderlinge competitie, valt al 
gauw buiten de groep. Als leeftijdgenoten geen 
begrip hebben voor zijn lichamelijke beperkingen 
of zich niet in hem kunnen inleven en met hem 
meevoelen, loopt een kind met een spierziekte 
het risico dat hij in een uitzonderingspositie 
terechtkomt. Ook als een kind als gevolg van de 
spierziekte vaak moe is of bijvoorbeeld pijn heeft 
en daardoor moeite heeft met leren, kan hij op 
school buiten de boot vallen. Met sommige ver-
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schijnselen van de spierziekte kan een kind ook 
gepest worden, bijvoorbeeld als hij nog niet zin-
delijk is, moeilijk uit zijn woorden komt of niet 
goed kan schrijven. Ook een kind dat prednison 
moet gebruiken en daardoor last krijgt van over-
matige beharing of een opgezwollen hoofd, loopt 
de kans dat andere kinderen hem gaan pesten. 
Hoe een kind met een spierziekte met zulke con-
fronterende ervaringen omgaat, hangt onder 
meer af van zijn karakter. Sommige kinderen rea-
geren agressief en weigeren hulpmiddelen te 
gebruiken of gaan juist ‘rammen’ met hun rol-
stoel. Andere kinderen trekken zich terug en gaan 
piekeren of treuren zonder dat ze laten merken 
wat er aan de hand is. Omdat een kind in deze 
leeftijdsfase nog niet goed begrijpt hoe spieren 
werken en hoe een spierziekte ontstaat, kan hij 
zich ook van alles in zijn hoofd halen. Je kunt dan 
proberen achter die gedachten van je kind te 
komen en die zonodig te ontzenuwen door een 
heldere uitleg te geven. Daardoor kun je proberen 
te voorkomen dat je kind met allerlei angsten of 
andere negatieve gedachten over zichzelf blijft 
rondlopen.
Met hulp van leerkrachten kun je een probleem 
als pesten proberen te voorkomen en zonodig 
aanpakken door uitleg te geven over de ziekte, 
bijvoorbeeld aan de hand van een speciaal spier-
ziektelespakket (zie www.vsn.nl/publicaties). Ook 
kun je professionele hulp inschakelen, bijvoor-
beeld van een orthopedagoog van een revalida-
tieadviescentrum, om je kind te leren voor zichzelf 
op te komen. Als dat niet helpt en je kind moet 
te veel moeite doen om zich op school te hand-
haven, kan dat een reden zijn om de overstap 
naar het speciaal onderwijs te overwegen (zie 
hoofdstuk 3).

Pubers
In de puberteit is een kind met een spierziekte er 
vaak al aan gewend dat zijn lichaam afwijkt van 
dat van anderen. Hij kan daardoor vrij nuchter 
blijven onder de hormonale invloeden. Hij bereidt 
zich misschien voor op een scolioseoperatie of zit 
net in een rolstoel en heeft daarom op het eerste 
gezicht wel wat anders aan zijn hoofd dan puist-
jes of andere gewone puberteitsverschijnselen. 
Een tiener die al van jongs af aan met een spier-
ziekte te maken heeft, kan heel volwassen en ver-
standig lijken. Voor een ouder lijkt dat misschien 
wel ideaal, maar een beetje verzet van de kant 
van je kind tegenover volwassenen is een gezond 

verschijnsel. Je kind heeft ruimte nodig om zijn 
eigen identiteit te ontwikkelen en vindt het verve-
lend als je uitsluitend een beroep doet op zijn ver-
standige kanten. Hij wil ook wel eens ontdekken 
waar zijn grenzen liggen en misschien net als veel 
andere jongeren experimenteren met seks, alco-
hol of drugs.
Een jongere met een spierziekte kan ook behoef-
te krijgen aan meer informatie over de oorzaak 
en de gevolgen van zijn ziekte en over zijn toe-
komstperspectieven. Vaak zal hij daar zelf naar op 
zoek gaan en het erover hebben met lotgenoten, 
zonder jou daarvan op de hoogte te brengen. Hij 
kan zich ook ineens anders gaan gedragen omdat 
hij somber, boos of verdrietig wordt door de 
informatie die hij vindt over de gevolgen van zijn 
spierziekte. Als je kind er niet met jou over wil 
praten, kun je het gevoel krijgen dat je ‘buiten-
spel’ staat en machteloos moet toezien. 
Dan kan het helpen om contact te zoeken met 
andere ouders, bijvoorbeeld via de website 
ouders.vsn.nl.

Eerste symptomen in de puberteit
Als een spierziekte zich pas in of aan het einde 
van de puberteit manifesteert, wordt een jongere 
plotseling geconfronteerd met een min of meer 
volwassen lichaam dat het laat afweten. Dat kan 
heel verwarrend en angstaanjagend zijn. Door de 
spierziekte moet een jongere ineens zijn zelfbeeld 
en toekomstplannen aanpassen. Omdat hij op die 
leeftijd goed in staat is zelf informatie te verwer-
ken, kan hij het beste zelf alles bespreken met 
artsen en therapeuten. Contact met lotgenoten, 
bijvoorbeeld via de VSN, kan helpen bij het 
omgaan met identiteitsproblemen.
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2 Gezin en omgeving
Het opvoeden van een kind met een spierziekte vraagt extra aandacht en ener-

gie. Dat kan een aanslag zijn op de relatie met je partner en met je andere kind 

of kinderen. Maar als je het druk hebt, wil je daar niet altijd aan denken.

Ook de contacten met familie en vrienden en met andere mensen in je omge-

ving kunnen door de diagnose veranderen. Het is niet altijd even makkelijk om 

anderen uit te leggen wat de spierziekte van je kind teweegbrengt in je leven. 

Toch is de steun van anderen belangrijk om het vol te houden.

Samen of alleen?

‘Als je niet oppast, komt je partner pas op de vijf-
de plaats’, zegt Yvonne, moeder van Rick, een 
tienjarige jongen met Duchenne spierdystrofie. 
Net als deze moeder merken ouders van kinderen 
met een spierziekte vaak na een aantal jaren dat 
ze elkaar door alle drukte rond hun kind uit het 
oog dreigen te verliezen.
Het lijkt logisch om de dagelijkse taken in het 
gezin en in de zorg voor het kind met de spier-
ziekte onder elkaar te verdelen. Maar zo’n taak-
verdeling kan er ook voor zorgen dat je niets 
meer samen doet en elkaar na verloop van tijd uit 
het oog verliest. De praktische gevolgen van de 
spierziekte gaan dan overheersen, terwijl je je 
partner minstens even hard nodig hebt voor het 
omgaan met de emotionele gevolgen.

Test voor je relatie
Als een spierziekte bij je kind wordt vastgesteld, 
wordt je relatie op de proef gesteld. Kun je dit 
samen aan of niet? Je hebt tijd nodig om met 
elkaar te praten over je gevoelens en om bepaalde 
beslissingen te nemen over je leven en dat van je 
kind. Ga je bijvoorbeeld minder werken? Moet je 
verhuizen? Geef je bepaalde bezigheden op of zet 
je juist alles op alles om daarmee door te gaan?

‘Wanneer je te horen krijgt dat je kind een 
spierziekte heeft, weet je één ding zeker: je 
gaat er samen tegenaan om deze klap op te 
vangen en om ervoor te zorgen dat je kind 
niets te kort komt. Maar zes jaar later blijkt 

dat je toch langzaam uit elkaar groeit. Je 
bent te veel bezig met de handicap. 

Je wilt het beste voor je kind. Je wilt zoveel. 

Het enige wat je op een gegeven moment 
uit het oog verliest, is je eigen partner. 
Je gaat ieder een eigen weg, groeit uit 

elkaar, praat te weinig met elkaar.’’ 
(Ben, vader van Tessa, 8 jaar, SMA)

Met elkaar blijven praten, aandacht aan elkaar 
blijven besteden en samen beslissingen blijven 
nemen, zijn belangrijke voorwaarden om je relatie 
goed te houden als de spierziekte van je kind veel 
tijd en energie vraagt. 

Een andere rolverdeling
De ziekte van je kind kan de plannen die je voor 
zijn geboorte hebt gemaakt over de rolverdeling 
in het gezin behoorlijk in de war schoppen. Als je 
beiden buitenshuis blijft werken, moet je nog 
meer dan andere ouders schuiven met agenda’s 
en ben je nog meer afhankelijk van de flexibiliteit 
van je werkgever. Vaak moet je op den duur min-
der gaan werken om de combinatie van werk en 
gezin vol te houden. Maar helemaal stoppen met 
werken is niet altijd de beste oplossing.

‘Iedereen in mijn omgeving raadde het mij 
af. Ik ben al zo zorgzaam en dat zou alleen 
maar erger worden. Zelfs mijn zoon vroeg 

mij op een gegeven moment of ik alsjeblieft 
aan het werk wilde blijven. Als je thuis blijft, 

heb je wel veel tijd om samen dingen 
te doen, maar loop je ook de kans dat je 

geïsoleerd raakt. Werken is ook een goede 
afleiding, maar de keerzijde is wel dat 
je vreemden moet inschakelen voor de 

verzorging van je kind.’
(Vanja, moeder van Milan, 15 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)
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Wanneer je je werk buitenshuis opgeeft, loop je 
de kans dat je helemaal wordt opgeslokt door de 
zorg voor je kind en niet meer toekomt aan je 
werk of aan vormen van ontspanning. Zelfs als je 
al van plan was te stoppen met werken na de 
geboorte van je kind, kan je situatie door de 
spierziekte anders worden dan je je had voorge-
steld. Het gevaar bestaat dat je in een klein 
wereldje terechtkomt waarin alles draait om je 
kind en zijn ziekte. Je wordt dan als het ware 
steeds verder de wereld van de spierziekte inge-
zogen en verkleint daardoor je mogelijkheden om 
met andere onderwerpen bezig te zijn of je te 
ontspannen.
Als je partner wel maatschappelijk en sociaal blijft 
meedraaien, bijvoorbeeld op het werk of op de 
sportclub, kan het moeilijk worden om elkaar nog 
te volgen en aan te voelen. Dan moet je extra 
moeite doen om elkaar op de hoogte te houden 
van wat je bezighoudt. Sommige ouders kiezen er 
daarom bewust voor om parttime te blijven wer-
ken of om na verloop van tijd weer aan het werk 
te gaan, zodat de zorgtaken in het gezin minder 
alleen op hen neerkomen en zij niet vierentwintig 
uur per dag alleen met de situatie van hun kind 
bezig zijn.

Hulp inschakelen
Om de zorg voor je kind vol te houden en je rela-
tie een positieve impuls te geven, moet je regel-
matig tijd maken om met je partner te praten en 
iets leuks te doen buiten het gezin. Vaak kun je 
dat alleen realiseren door oppas of andere hulp 
bij praktische zaken in te schakelen. Je kunt daar-
voor een beroep doen op familieleden of vrien-
den, maar ook mensen die daarvoor betaald wor-
den, bijvoorbeeld uit een persoonsgebonden bud-
get (PGB, zie hoofdstuk 5).
Wanneer je er als ouder alleen voor staat, is het 
inschakelen van hulp eigenlijk per definitie nood-
zakelijk. Als je de zorgtaken niet met een partner 
kunt delen, is het belangrijk regelmatig tijd vrij te 
maken om anderen te ontmoeten, je gevoelens te 
kunnen uiten en je te ontspannen. Anders is het 
moeilijk vol te houden.
Het inschakelen van hulp zodat je tijd kunt beste-
den aan je relatie, je vriendschappen of andere 
sociale contacten, bezorgt ouders vaak een 
schuldgevoel. Toch is het belangrijk daar overheen 
te stappen en te bedenken dat het ook in het 
belang van je kind is dat jij je goed voelt en dat 
de relatie met je partner sterk is.

Broers en zussen

Andere kinderen in het gezin passen zich meestal 
makkelijk aan de beperkingen die de ziekte voor 
het gezinsleven meebrengt aan. Als ze klein zijn, 
weten ze niet beter dan dat ze rekening moeten 
houden met wat hun broer of zus kan. In hun 
dagelijkse omgang en hun spel zoeken ze meestal 
samen allerlei oplossingen waar ouders niet op 
zouden komen. Voor een kind met een spierziek-
te is het fijn als er thuis een broer of zus is met 
wie hij in een veilige en overzichtelijke omgeving 
kan optrekken.

‘We hadden ons voorgenomen om alle drie 
de kinderen evenveel aandacht te geven. 

Als ik nu terugkijk, kan ik niet anders zeggen 
dan dat dat niet helemaal gelukt is. Je beseft 

als ouders niet altijd hoeveel begrip je 
automatisch verwacht van je andere 

kinderen. Onze oudste dochter, die nu acht-
tien jaar is, vroeg bijvoorbeeld wel eens 

wanneer we leuke dingen gingen doen. We 
wonen vlakbij het strand, maar spontaan 
even uitwaaien op het strand of met het 

gezin fietsen doen we niet. Altijd als je 
ergens heen gaat, moet je je van te voren 

afvragen of het wel kan. Vervolgens moet je 
van alles regelen, bedenken wat je mee 

moet nemen en ga zo maar door. We zijn 
van nature al huismussen. Dat is door de 

handicap van Elise nog extra versterkt.
(Dick, vader van Elise, 14 jaar, SMA type 2)

De vader en moeder van Inge (10 jaar) kunnen niet 

lopen. Zij wil graag samen met hen vliegen. Even geen 

problemen.
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Tegenstrijdige gevoelens
Broertjes en zusjes worden bijna automatisch 
zorgzaam en beschermend tegenover het kind 
met de spierziekte. Ze helpen hem en springen 
bijvoorbeeld voor hem in de bres als hij gepest 
wordt. Maar soms hebben ze er ook wel eens 
genoeg van dat ze altijd rekening met de ziekte 
van hun broertje of zusje moeten houden. Dan 
verliezen ze hun geduld of willen ze gewoon 
meedoen met leeftijdgenoten en zich niet gehin-
derd of beperkt voelen.

Dat kinderen in een gezin ruzie met elkaar maken 
of elkaar beconcurreren is heel normaal. Soms 
moet je als scheidsrechter optreden en er goed 
op letten of het kind met de spierziekte niet te 
veel in een passieve rol terechtkomt.

‘Lotte vindt het heel interessant om over 
haar broertje te moederen omdat die een 

paar centimeter kleiner is en omdat zijn 
handjes scheef staan. Daarom hebben we 

Tobias geleerd van zich af te bijten. Hij roept 
dan: “Niet doen, Lotte, dat kan ik zelf wel”. 

We grijpen ook vaak in als Lotte niet naar 
hem luistert. Tobias kan niet weglopen en 

moet alles met zijn mond oplossen.’
(Gerda, moeder van Tobias, 4 jaar, AMC)

In ieder gezin bestaat een natuurlijke rangorde 
van de oudste naar de jongste. De spierziekte kan 
dat patroon doorbreken. Kinderen die jonger zijn 
dan het kind met de spierziekte, ontdekken vaak 
op een bepaald moment tot hun eigen verbazing 
dat ze meer kunnen dan hun oudere broer of zus. 
Dan zijn ze ineens niet meer ‘de kleinste’ en win-
nen ze in hun eigen ogen aan status, maar verlie-
zen ze ook een bepaalde bescherming.

‘Fleur heeft een keer gezegd: “Ik wou dat ik 
zieke spieren had.” Ze is ermee opgegroeid 

dat Bas Duchenne heeft en naar andere 
zwemles gaat en een andere fiets heeft. 

Ze houdt soms helemaal geen rekening met 
hem. Dat haar grote broer gaat gillen als zij 

iets met hem doet, vindt ze geweldig. 
(…) Ik denk dat je moet oppassen om steeds 

te zeggen dat iets niet mag omdat hij een 
spierziekte heeft. Bas is zelf ook niet altijd zo 

lief en kan ook gemeen doen. Het kost mij 
wel moeite om ze hun gang te laten gaan als 

ze aan het stoeien zijn, want ik heb de 
neiging meer voor hem op te komen. 

Ik vraag meestal of hij iets nog leuk vindt, 
want ik weet dat ik hem daarmee moet 

helpen. Daarnaast zorg ik er voor dat Fleur 
haar eigen dingen heeft. Ze zit daarom nu 

op ballet. En ik heb voor Bas een 
gespecialiseerde oppas zodat ik haar ook 

weer wat meer aandacht kan geven.’
(Wilma, moeder van Bas, 8 jaar, Duchenne spierdystrofie)

Vooral voor kleuters kan de ziekte van een broer-
tje of zusje een verwarrende ervaring zijn omdat 
zij denken dat zij de oorzaak zijn van alles wat er 
in hun omgeving gebeurt. Dat kan tot heftige 
emoties leiden zoals boosheid of angst. Het is 
belangrijk om die gevoelens niet weg te wuiven 
of te negeren, maar er met je kind over te praten 
en hem zoveel mogelijk gerust te stellen.
Broers en zussen in de schoolgaande leeftijd 
komen meestal niet uit voor hun tegenstrijdige 
gevoelens en hun eigen wensen omdat ze dat 
egoïstisch vinden. Ze weten meestal heel goed 
dat het kind met de spierziekte meer aandacht 
nodig heeft. Ze begrijpen ook wel waarom 
bepaalde dingen in het gezin zoals uitstapjes of 
vakanties niet altijd mogelijk zijn. Toch kunnen ze 
er wel onder lijden als ze te weinig aandacht krij-
gen. Ook kunnen ze boos of jaloers worden op 
het kind met de spierziekte omdat ze het gevoel 
hebben dat alles in het gezin om dat ene kind 
draait. Ze laten dat niet altijd merken omdat ze 
zich schuldig voelen als ze negatieve gevoelens 
over dat broertje of zusje hebben. Ze vinden dat 
ze die eigenlijk niet mogen hebben. En omdat ze 
weten of aanvoelen dat jij al genoeg aan je hoofd 
hebt, zullen ze lang niet altijd zelf om aandacht 
vragen. Soms leidt dat ertoe dat ze in hun puber-
teit heel opstandig worden en andere manieren 
zoeken om hun gevoelens te uiten.

‘Ik had altijd het gevoel dat ik me aanstelde, 
maar het is gewoon heel heftig wat je mee-
maakt. Ik dacht ook altijd dat iedereen wist 

welke invloed het op mij had dat mijn broer-
tje ziek was, maar dat was dus niet zo.’

(Janneke, 19-jarige zus van Daan, 14 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)

Tijd en aandacht reserveren
Het is niet altijd te voorkomen dat een broer of 
zus op latere leeftijd problemen krijgt met de ver-
werking van de spierziekte van hun broer of zus. 
Wel kun je ervoor zorgen dat er voldoende aan-
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dacht is voor je andere kind of kinderen en hun 
eigen ontwikkeling, ook of juist als die betrekke-
lijk probleemloos lijkt te verlopen.
Je hoeft niet per se evenveel tijd met je ‘gezonde’ 
kind door te brengen als met het kind met de 
spierziekte. Wel is het belangrijk om speciaal voor 
het kind zonder spierziekte tijd te reserveren, die 
je ook alleen aan hem of haar besteedt. Bij het 
ene kind kan dat betekenen dat je meegaat naar 
een sportwedstrijd of een schoolvoorstelling, bij 
het andere dat je samen iets leuks gaat doen 
zoals naar de film of winkelen. En een jonger 
kind dat graag nog een beetje klein wil zijn, kun 
je bijvoorbeeld voor het slapen voorlezen en extra 
knuffelen. Een bijzondere oplossing is om voor 
een broer of zus een speciale dag in de week in 
te stellen waarop die mag kiezen wat het hele 
gezin gaat doen. Dat kan een goed tegenwicht 
zijn als iedereen in het gezin zich dagelijks aan-
past aan het kind met de spierziekte.

‘Mijn jongste zoon zegt wel eens dat ik zijn 
broer voortrek omdat ik zelf ook MD heb. 
Daarom besteed ik bewust ook aandacht 
en tijd aan hem. We zijn allebei gek van 
auto’s en daarom neem ik hem geregeld 

mee naar een beurs of zo.’
(Henk, vader van Lars, 16 jaar, myotone dystrofie)

Het is belangrijk om in de gaten te houden of je 
‘gezonde’ kind niet ongemerkt te veel volwassen 
zorgtaken op zich neemt en of het genoeg aflei-
ding en ontspanning buitenshuis krijgt. Ook met 
het oog op het welzijn van de andere kinderen is 
het dus belangrijk om te zorgen dat je voldoende 
praktische hulp in huis krijgt (zie hoofdstuk 5). 
Om een broer of zus in contact te brengen met 
lotgenoten, kun je hen wijzen op websites die 
speciaal voor kinderen en jongeren zijn opgezet 
zoals www.broerofzus.nl en www.itsyourlife.nl.

Familie en vrienden

‘Harm zit in een rolstoel. Om de paar weken 
gaat hij met zijn opa op zondagochtend 

vissen. Opa komt hem dan halen, zet rolstoel 
en Harm in zijn auto, zodat wij eens lekker 
kunnen uitslapen. Zowel Harm als wij zelf 

kijken altijd uit naar deze bijzondere 
zondagochtenden.’

(Mieke, moeder van Harm, 11 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)

Familie en vrienden kunnen een belangrijk vang-
net voor je gezin vormen, hoewel het niet ver-
standig is om daar zomaar van uit te gaan. Je 
ouders, schoonouders, broers en zussen en zwa-
gers en schoonzussen zullen misschien niet met-
een begrijpen wat de diagnose inhoudt of er 
moeite mee hebben. Vooral als het gaat om een 
spierziekte met een erfelijke component kan de 
diagnose die bij je kind is gesteld, paniek en 
onrust in de familie veroorzaken en tot onderlinge 
verwijdering leiden. 
Ook vrienden weten zich niet altijd raad met de 
situatie. De kans bestaat zelfs dat je sommige - 
vaak oppervlakkige - vrienden kwijtraakt omdat 
ze niet kunnen omgaan met het feit dat jij je 
leven door de spierziekte moet aanpassen.
Het kan familie en vrienden soms over een drem-
pel helpen als je aangeeft dat je de relatie met 
hen graag zoveel mogelijk op de oude voet wilt 
voortzetten. Soms weten zij niet goed hoe ze je 
het beste kunnen steunen, maar willen ze dat 
wel. Behalve naar je luisteren, oppassen of iets 
doen met je kind met de spierziekte, kun je hen 
bijvoorbeeld ook vragen iets met een van de 
ouders of met de andere kinderen te onderne-
men.

Uitleg over zorg en opvoeding
Als je een goede relatie met familieleden en vrien-
den hebt, hoef je je niet bezwaard te voelen om 
hen in te schakelen als oppas of als logeeradres. 
Omdat zij niet dag in dag uit bij de zorg voor je 
kind met een spierziekte betrokken zijn, kunnen 
zij het vaak makkelijker opbrengen en vinden zij 
het ook leuk om voor hem te zorgen. 
Natuurlijk is het wel belangrijk dat zij tegenover je 
kind ongeveer dezelfde regels stellen als jij en 
hem niet vanwege de ziekte te veel verwennen. 
Om hen uit te leggen welke bijzonderheden het 
opvoeden van een kind met een spierziekte mee-
brengt, kun je bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk 
van deze brochure gebruiken.
Daarnaast is het belangrijk uitleg te geven over 
een aantal praktische zaken zoals tillen, naar het 
toilet gaan en beademing. Niet iedereen kan dat 
zomaar overnemen. Daarom kan het verstandig 
zijn om iemand die op je kind gaat passen met je 
mee te laten lopen bij de verzorging.
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Leeftijdgenoten en vrienden

Vriendschappen versterken de persoonlijke groei 
van een kind en vergroten zijn zelfstandigheid. 
Kinderen bepalen zelf met wie ze contact willen 
en met wie ze bevriend zijn. Laat je kind daarin 
vooral zijn eigen gang gaan. Als je kind moeite 
heeft met vriendschappen sluiten omdat andere 
kinderen niets van de ziekte begrijpen of hem zie-
lig vinden, kun je moeilijk lijdzaam toekijken. Je 
kunt je kind stimuleren contacten te leggen met 
leeftijdgenoten of lotgenoten. Dat gaat vaak 
goed door je kind samen met andere kinderen 
activiteiten te laten ondernemen die hij leuk vindt 
(zie hoofdstuk 4).

‘Het was teleurstellend te merken dat onze 
zoon zo rond zijn twaalfde volledig door zijn 
vrienden van de basisschool en de buurtkin-

deren aan zijn lot werd overgelaten. Onze 
zoon heeft gelukkig geen moeite met het 

leggen van contacten en hij heeft intussen 
alweer een hele nieuwe vriendenkring. Als 

ouders moet je je kind blijven stimuleren. Zo 
heeft hij veel plezier van de toneelclub waar 

hij lid van is. Door het hebben van afleiding 
is de behoefte aan slaap die bij myotone 
dystrofie heel groot is, ook veel minder.’

(Huub, vader van Simon, myotone dystrofie)

Als je kind aan huis gebonden is, kun je een aan-
trekkelijke speelruimte maken, bijvoorbeeld een 
plek in de tuin waar kinderen met zand, water of 
hout kunnen spelen of veilig kunnen fietsen. Dat 
is vaak al uitnodigend voor andere kinderen. Ook 
een speelkamer waarin kinderen lekker hun gang 
kunnen gaan met (computer)spelletjes of poppen 
kan uitkomst bieden. Het gaat daarbij niet om 
duur speelgoed, maar om de ruimte om samen te 
spelen. Vanaf de puberteit vinden kinderen met 
een spierziekte vaak vrienden via de activiteiten 
van de VSN, zoals de website www.moov.nl en 
speciale vakanties.

Gijs (7 jaar) droomt dat hij kan voetballen samen met zijn vrienden.
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3 School en werk
De keuze van een school voor je kind kan grote gevolgen hebben voor zijn 

ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Het kiezen van een geschikte school 

is niet altijd eenvoudig. Zowel het regulier onderwijs als het speciaal onderwijs 

heeft voor- en nadelen die voor ieder kind weer verschillend kunnen uitpak-

ken. Vanaf het voortgezet onderwijs is de schoolkeuze van je kind van invloed 

op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Een realistisch beeld van de mogelijkheden 

om te studeren en een geschikte baan te vinden kan bij die keuze helpen.

De basisschool: regulier of speciaal?

Uitgangspunt van het Nederlandse onderwijsbe-
leid is dat een kind met een chronische aandoe-
ning of beperking bij voorkeur naar een gewone 
of ‘reguliere’ basisschool gaat. Dat streven kreeg 
een aantal jaren geleden de naam Weer samen 
naar school. De reden voor dat beleid is dat kin-
deren in het verleden te snel naar het speciaal 
onderwijs werden verwezen en daardoor eerder 
in een isolement terechtkwamen. Ook veel ouders 

dringen er op aan dat kinderen met een chroni-
sche aandoening of handicap opgroeien tussen 
leeftijdsgenootjes uit hun eigen omgeving. Ze vin-
den het belangrijk dat kinderen met en zonder 
handicap op school de kans krijgen spelenderwijs 
met elkaar te leren omgaan.
Toch is het soms de vraag of het regulier onder-
wijs wel echt de beste keuze is voor een kind. 
Omdat ieder kind en elke situatie anders is, vol-
gen hierna de voor- en de nadelen van regulier en 
speciaal onderwijs.

Laura (8 jaar) leest voor aan de dieren. Haar rolstoel heeft ze even niet nodig
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Voor- en nadelen van regulier en 
speciaal onderwijs

De keuze tussen regulier en speciaal onderwijs 
hangt van veel factoren in de persoonlijke situatie 
van jou en je kind af. Als je er nog niet uit bent 
welke soort onderwijs het beste is voor je kind, 
kun je een aantal voor- en nadelen van regulier 
en speciaal onderwijs die vaak genoemd worden, 
tegen elkaar afwegen. Overigens is het ook best 
mogelijk dat wat andere ouders als een voordeel 
beschouwen, in jouw ogen juist een nadeel is en 
vice versa.

‘Veel kinderen met een handicap trekken 
zich op aan kinderen die meer kunnen dan 

zij. Boris ook. Hij wil uitgedaagd worden 
door sterkere en slimmere vriendjes. 

Op de mytylschool echter heeft hij de kans 
gekregen zijn zelfvertrouwen te 

ontwikkelen. Daar leerde hij dat iedereen 
wel wát heeft. De een kan niet lopen, de 

ander amper praten, de derde kan niet 
zitten en de vierde heeft maar één arm. 

En het is daar allemaal even normaal.’ 
(Lena, moeder van Boris, 9 jaar, SMA)

Het regulier onderwijs
Samen met kinderen uit de buurt naar school 
gaan is belangrijk voor de sociale ontwikkeling 
van een kind met een spierziekte. Daardoor krijgt 
hij de gelegenheid om vriendschappen op te bou-
wen met kinderen zonder handicap en leert hij 
zich te redden in een gewone omgeving, ook als 
hij in een rolstoel zit of andere hulp of hulpmid-
delen nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat kin-
deren met een beperking zonodig speciale bege-
leiding op de reguliere basisschool kunnen krij-
gen, heeft de overheid het zogeheten ‘rugzakje’ 
ingevoerd. Dat is een budget voor een individueel 
kind waarmee de ambulante begeleiding kan 
worden betaald die het vanuit het speciaal onder-
wijs nodig heeft. Om voor die begeleiding in aan-
merking te komen moet een Regionaal Expertise 
Centrum (REC) je kind beoordelen. In principe is 
daarmee alles geregeld, maar in de praktijk zul je 
als ouder vaak nog flink aan de slag moeten om 
een school te vinden die echt rekening houdt met 
de spierziekte van je kind.

‘Haar fysiotherapeut die haar ook van haver 
tot gort kent, denkt dat ze het wel redt 

omdat ze een doorzetster is en geen 

cognitieve handicap heeft. Als het niet nodig 
is, willen we haar niet tot haar achttiende in 

een beschermde omgeving laten leven, 
want daarna moet ze toch haar eigen 

boontjes kunnen doppen.’
(Annemieke, moeder van Maartje, 4 jaar, AMC)

De voordelen van het regulier onderwijs die vaak 
genoemd worden zijn:
• de school is dichtbij huis, dus je kind groeit op 

in zijn eigen buurt, went aan de buitenwereld, 
raakt niet geïsoleerd of ‘verbannen’ naar de 
wereld van de gehandicapten;

• je kind krijgt gemakkelijker vriendjes die in de 
buurt wonen;

• je kind volgt hetzelfde type onderwijs als leef-
tijdgenootjes zonder spierziekte en heeft daar-
door betere kansen in het voortgezet onderwijs;

• je kind kan zelf naar school gaan of door jou 
gebracht worden;

• het is gemakkelijker om met de leerkracht te 
overleggen;

• de school kan advies en ambulante begeleiding 
krijgen van het speciaal onderwijs.

‘Hij hoort erbij. Hij heeft een gewoon 
sociaal leven in de buurt, net als ieder ander 

kind. Voor ons is dat het belangrijkste.’ 
(Hassan, vader van Karim, 9 jaar, SMA)

Als nadelen van het regulier onderwijs worden 
vaak beschouwd:
• je bent afhankelijk van de moeite die een 

school wil doen voor aanpassingen van het 
gebouw en het lesprogramma of voor 
hulpmiddelen;

• je kind heeft door zijn spierziekte toch een 
uitzonderingspositie op school omdat hij niet 
overal aan mee kan doen;

• de kans bestaat dat je kind eerder gepest wordt 
dan niet-gehandicapte kinderen;

• de combinatie met therapieën en medische 
controles kan lastig zijn omdat die niet op 
school plaatsvinden en je die dus zelf moet 
regelen;

• als ouder moet je zelf veel doen: op de school 
actief meedenken over oplossingen, mensen 
blijven informeren over de gezondheid en het 
welzijn van je kind en alert blijven op dingen 
die misgaan.
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Het speciaal onderwijs
De kenmerken van het speciaal onderwijs kunnen 
voor ouders ook juist een reden zijn om hun kind 
niet of niet langer in het regulier onderwijs te 
laten blijven. Ze maken dan een andere afweging 
tussen de voor- en nadelen.

‘Felix voelde zich op de reguliere basisschool 
niet prettig omdat hij veel problemen had met 

rekenen en lezen. Toen hij de diagnose MD 
kreeg, heeft de neuroloog geregeld dat hij 

meteen naar de mytylschool kon. Daar ging 
een wereld voor hem open en bloeide hij 

helemaal op. Ik denk daarom dat het 
verstandig is om te onderzoeken of een kind 

met MD het wel aankan op een reguliere 
basisschool, want anders werkt het averechts.’ 

(Liesbeth, moeder van Felix, 11 jaar, myotone dystrofie)

De voordelen van het speciaal onderwijs zijn:
• de leerkrachten hebben veel ervaring en des-

kundigheid rond kinderen met een handicap en 
daarom kun je veel aan hen overlaten;

• de klassen zijn klein en je kind krijgt veel aan-
dacht, vooral ook op het gebied van zijn soci-
aal-emotionele ontwikkeling;

• je kind groeit op tussen andere kinderen met 
een handicap en is daarom geen uitzondering 
op de andere kinderen op school. Dat is goed 
voor zijn zelfvertrouwen;

• de schoolgebouwen zijn helemaal afgestemd 
op kinderen met een handicap en hebben alle 
voorzieningen en hulpmiddelen die je kind 
nodig heeft bij de hand;

• door de intensieve samenwerking met revalida-
tiecentra kan het onderwijs goed gecombineerd 
worden met therapie en medische controles 
zodat je niet zelf steeds buiten school met je 
kind naar allerlei afspraken moet.

Mogelijke nadelen van het speciaal onderwijs zijn:
• de school ligt vaak ver van huis zodat je kind 

met een busje moet worden opgehaald of zelfs 
naar een internaat moet verhuizen. Dat maakt 
het lastig om vriendjes in de buurt te houden;

• het bezoeken van een speciale school kan je 
kind in de woonomgeving een negatief stempel 
geven en kan tot pesten leiden;

• de schoolprestaties van je kind zouden kunnen 
achterblijven door de aandacht voor therapie en 
de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikke-
ling;

• het speciaal basisonderwijs bereidt kinderen 
meestal alleen voor op voorgezet onderwijs op 
vmbo-niveau. Als je kind een hogere opleiding 
wil volgen, kan hij problemen krijgen met de 
aansluiting op het vervolgonderwijs;

• de beschermde wereld van de school kan het 
voor je kind moeilijker maken om zich later te 
leren handhaven in de buitenwereld waar har-
dere regels gelden;

• de kans bestaat dat ouders alleen al door de 
afstand minder betrokken zijn bij wat er op 
school gebeurt en minder mogelijkheden heb-
ben om met de leerkrachten te overleggen dan 
bij een reguliere school in de buurt.

Als je kind eenmaal op een school voor speciaal 
onderwijs zit, hoeft hij daar niet altijd en niet de 
hele week te blijven. Er zijn voorbeelden bekend 
van kinderen met een spierziekte die na een paar 
jaar speciaal onderwijs terechtkonden op een 
reguliere basisschool in hun eigen omgeving. Ze 
zijn dan bijvoorbeeld begonnen met een proefpe-
riode waarin ze een dag per week naar de regu-
liere basisschool gingen. Een ambulante begelei-
der kan er dan voor zorgen dat de overgang 
goed verloopt en kan ‘stand-by’ blijven voor de 
reguliere school.

‘Voor ons als ouders is alles bedrijviger 
geworden: bezoeken aan de fysiotherapie, 

meedenken en meegaan met uitstapjes, 
meer zorgen en verantwoordelijkheid, maar 
we krijgen er veel voor terug. Wie had ooit 

kunnen denken dat hij de plaatselijke 
wandelvierdaagse zou ‘lopen’? We zien dat 

Matthijs goed in zijn vel zit en veel vrienden 
heeft op school, die ook bij ons over de vloer 

komen. Waarschijnlijk is het nu makkelijker 
om de overstap naar het reguliere 

voortgezet onderwijs te maken.’
(Hannie, moeder van Matthijs, 10 jaar, HMSN, 

die na jaren in het speciaal onderwijs op een 

reguliere basisschool in zijn woonplaats zit.)

Een reguliere basisschool kiezen
Als je besloten hebt dat je kind op een reguliere 
basisschool het meest op zijn plaats is, moet je er 
rekening mee houden dat niet iedere school in je 
omgeving daarvoor ook geschikt is. Ken je een 
basisschool al via een ouder kind, dan kun je 
waarschijnlijk wel inschatten of ze bereid zijn 
maatregelen te treffen voor de komst van je kind 
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met de spierziekte. Als je nog geen contact hebt 
met een basisschool, dan is het verstandig om je 
goed op het kiezen van de school voor te berei-
den. Het kan handig zijn om van te voren in over-
leg met een (revalidatie)arts een lijst te maken van 
zaken die geregeld moeten worden in het belang 
van de gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld:
• wat je kind gedurende de dag nodig heeft aan 

eten en drinken, medicijnen, hulpmiddelen om 
zich te bewegen, te lezen en schrijven of te 
spelen;

• hoe je het schoolprogramma het beste kunt 
combineren met de afspraken van je kind voor 
fysio- en ergotherapie, logopedie en dergelijke 
en met medische controles;

• of je kind kan meedoen met gymles en spelen 
in de pauze en zo niet, welke alternatieven er 
dan te bedenken zijn;

• wat de juf of meester moet weten en doen om 
te zorgen dat je kind het in de klas naar zijn zin 
heeft;

• met welke zaken de school rekening moet hou-
den in organisatorische en technische zin, bij-
voorbeeld bij gebruik van een rolstoel;

• welke aanpassingen aan het gebouw nodig 
zijn, bijvoorbeeld aan de toiletten of in de vorm 
van een (trap)lift.

Met zo’n lijst in de hand kun je je beter oriënte-
ren op de praktische mogelijkheden van de scho-
len in je omgeving. Bovendien merk je snel 
genoeg of een school bereid is met je mee te 
denken en actie te ondernemen. Scholen kunnen 
aanpassingen vergoed krijgen bij de gemeente 
maar moeten daar wel zelf moeite voor doen.
Natuurlijk moeten ook de leerkrachten van je kind 
extra moeite doen om het onderwijs op je kind af 
te stemmen en bereid zijn met de ambulante 
begeleider te overleggen. Wanneer ze opzien 
tegen de extra werkbelasting die dat meebrengt, 
kan het soms een oplossing zijn om zelf een per-
soonlijk begeleider voor je kind aan te stellen, bij-
voorbeeld met behulp van een persoonsgebon-
den budget (zie hoofdstuk 5).

De klas inlichten
Bij het informeren van de klasgenootjes van je kind 
en hun ouders kun je de boodschap uitdragen dat 
je kind door zijn ziekte in bepaalde opzichten wel 
anders is dan de rest, maar verder ook hetzelfde 
als andere kinderen. Als de kinderen nog klein zijn, 
kun je het beste hun ouders per brief uitleggen 

wat de spierziekte van je kind op dat moment 
inhoudt. Vaak kun je zelf of samen met de leer-
kracht aan de kinderen in simpele bewoordingen 
uitleggen wat je kind wel en niet kan en hoe daar 
rekening mee kan worden gehouden.

‘Als ik merk dat ze daar op school te 
weinig rekening mee houden, meld ik dat 

en wordt er in de klas over gepraat.’
(Anna, moeder van Stan, 8 jaar, Duchenne spierdystrofie)

Uit de ervaringen van ouders blijkt dat het ver-
standig is om in elke volgende klas opnieuw te 
bekijken of je weer uitleg over de ziekte moet 
geven. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat je 
kind als gevolg van de ziekte minder kan dan eer-
der. Ook als je bang bent dat je kind gepest gaat 
worden door kinderen die hem niet kennen, is 
dat een goede reden om de klas weer uitleg te 
geven. Als je kind wat ouder is, kun je bekijken of 
hij zelf een spreekbeurt wil houden over zijn ziek-
te. Het kan ook zijn dat een oudere broer of zus 
dat graag wil doen omdat die er vaak vragen of 
opmerkingen van andere kinderen over krijgt.
De VSN heeft een speciaal lespakket met de titel 
Spieren gemaakt dat bestaat uit een video, leer-
lingenboekjes voor de midden- en de bovenbouw 
en een docentenhandleiding. 
Meer informatie over dat lespakket is te vinden 
op www.vsn.nl/publicaties.

Keuzes in het voortgezet onderwijs

Hoe ouder je kind wordt, hoe meer hij zelf te 
zeggen moet krijgen over de schoolkeuze. De 
overgang naar het voortgezet onderwijs is een 
goed moment om opnieuw te bekijken of het 
regulier of het speciaal onderwijs de beste moge-
lijkheden voor je kind biedt. Misschien is je kind 
na het reguliere basisonderwijs wel erg toe aan 
een aantal jaren tussen andere kinderen met een 
handicap. Maar omgekeerd kan je kind ook 
genoeg hebben van het speciaal onderwijs en lie-
ver naar een reguliere school voor voortgezet 
onderwijs gaan. De emotionele, lichamelijke en 
intellectuele behoeften van je kind spelen dus een 
belangrijke rol bij deze keuze.

Het reguliere voortgezet onderwijs
Net als voor het reguliere basisonderwijs geldt dat 
je je - samen met je kind - goed moet oriënteren 
op de praktische mogelijkheden in het reguliere 
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voortgezet onderwijs. Betrekkelijk kleine scholen 
zijn meestal gezellig en gemoedelijk, maar zitten 
vaak ook nog in oudere gebouwen met trappen 
en drempels. Zijn zij bereid tot bouwkundige en 
organisatorische aanpassingen? Kunnen ze bij-
voorbeeld regelen dat je kind altijd op de begane 
grond les krijgt? Kan het toilet zonodig worden 
aangepast? Voor scholen geldt een acceptatie-
plicht voor jongeren met een lichamelijke beper-
king. Je kunt je daar op beroepen als een school 
niet meewerkt, maar moet er dan in het ergste 
geval wel rekening mee houden dat het een lang-
durig juridisch gevecht kan worden. 
Grote scholengemeenschappen in nieuwe gebou-
wen hebben vaak wel een lift en aangepaste toi-
letten en zijn goed toegankelijk met een rolstoel, 
maar zijn door hun omvang onpersoonlijk en lig-
gen ook niet altijd naast de deur. Krijgt je kind 
daar wel voldoende aandacht? Kan hij er zelf 
komen of heeft hij vanwege zijn rolstoel speciaal 
vervoer nodig? Zijn er voldoende ICT-voorzienin-
gen waardoor hij makkelijk met een laptop kan 
werken en geen boeken hoeft mee te sjouwen?
Voor het vervoer naar school bestaan gemeente-
lijke regelingen, maar gelden ook allerlei voor-
waarden. Kun je daarmee uit de voeten? Is er 
altijd iemand in de school aanwezig die kan hel-
pen met het aan- en uittrekken van kleding en 
naar het toilet gaan als dat nodig is? De school 
mag zulke zorgtaken niet aan willekeurige mede-
leerlingen of docenten overlaten.
Een andere overweging is wat het voor je kind 
betekent om als enige in een massa leerlingen 
slecht te kunnen lopen of in een rolstoel te zitten. 
Vaak is een praktische test de beste oplossing. 
Kijk hoe leerlingen, docenten en conciërges rea-
geren als je met je kind binnenkomt. Let er op of 
er andere kinderen met een handicap zijn en 
vraag hen eventueel hoe zij zich redden.

‘Hij liep nog wel, maar ze zorgden er op die 
school voor dat hij zo weinig mogelijk 

trappen hoefde te lopen en dat zijn tas werd 
gedragen. De lessen vonden zoveel mogelijk 
plaats op dezelfde verdieping. Hij wilde zelf 

niet op een plateauliftje dat speciaal 
voor hem gemaakt was van de ene naar 
de andere verdieping gaan en bekeken 

worden door de hele school.’ 
(Dick, vader van Leon, 21 jaar, Becker spierdystrofie; 

heeft na de reguliere basisschool op een reguliere 

school voor voortgezet onderwijs gezeten.)

In het reguliere voortgezet onderwijs met wisse-
lende docenten is het ook belangrijk om ervan 
verzekerd te zijn dat je kind een mentor heeft die 
ook voor jou altijd bereikbaar en aanspreekbaar 
is. Een goede samenwerking met een mentor is 
goud waard.

Het voortgezet speciaal onderwijs
Als je samen met je kind kiest voor het voortgezet 
speciaal onderwijs en je woont niet in de buurt 
van zo’n school, dan kan de vraag gaan spelen of 
je kind door de week in een internaat gaat 
wonen. Een kind van twaalf jaar dat altijd thuis 
gewoond heeft en naar een reguliere basisschool 
is gegaan, is misschien nog te jong voor zo’n 
grote overgang. Een kind dat al gewend is aan 
het speciaal onderwijs, wil misschien juist wel met 
zijn vrienden mee naar het internaat. Het voort-
gezet speciaal onderwijs bereidt jongeren vaak via 
kamertrainingsprojecten voor op een zelfstandig 
leven en biedt vervolgopleidingen in verschillende 
beroepssectoren. Dat mist een jongere die naar 
een reguliere school voor voortgezet onderwijs 
gaat, maar die heeft in principe weer meer keu-
zemogelijkheden voor een vervolgopleiding, bij-
voorbeeld op een hogeschool of universiteit. Dat 
komt doordat veel scholen voor voortgezet speci-
aal onderwijs niet hoger opleiden dan vmbo-
niveau. Alleen op de scholen voor voortgezet spe-
ciaal onderwijs in Arnhem (Mariëndael) en 
Nijmegen (Werkenrode) is het mogelijk een oplei-
ding op havo- of vwo-niveau te volgen.

Contact met school op afstand

Als je kind langere tijd niet naar school kan 
omdat hij opgenomen is in een ziekenhuis of in 
een revalidatiecentrum of omdat hij ziek thuis is, 
kan hij een leerachterstand oplopen en de con-
tacten met klasgenoten gaan missen. Sinds een 
aantal jaren ligt de verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs aan zieke kinderen bij de thuisscholen. 
Dat houdt in dat de school waarop je kind zit, 
moet regelen dat het kind onderwijs krijgt. De 
school kan daarbij ondersteuning krijgen van een 
regionale onderwijsbegeleidingsdienst. Nog lang 
niet alle scholen hebben ervaring met deze vorm 
van onderwijs. Als je merkt dat de school van je 
kind de weg niet weet, kun je ook als ouder con-
tact opnemen met ZIEZON, het landelijk netwerk 
ziek zijn&onderwijs (www.ziezon.nl). Dat netwerk 
houdt zich bezig met de samenwerking tussen 
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verschillende onderwijsvoorzieningen. Via ZIEZON 
kun je een regionale consulent vinden die de 
school van je kind kan adviseren en kan zorgen 
voor continuïteit in het onderwijs als je kind lang-
durig ziek is.
In een aantal regio’s zijn speciale digitale projec-
ten opgezet om het contact tussen school en kind 
te onderhouden. De regionale consulenten van 
ZIEZON weten waar die projecten te vinden zijn. 
Daarnaast bestaat sinds een paar jaar ook de 
digitale wereldschool die te vinden is op 
www.wereldschool.nl.
De academische kinderziekenhuizen hebben nog 
wel eigen onderwijsvoorzieningen. Om ervoor te 
zorgen dat kinderen in een academisch zieken-
huis het contact met hun thuisschool niet verlie-
zen, bestaat de webschool die te vinden is op 
www.webschool.nl.
Via de webschool en andere digitale initiatieven 
kunnen de onderwijzers van de thuisscholen in 
heel Nederland samen met de onderwijzers van 
de kinderziekenhuizen de lesplannen voor zieke 
kinderen maken. De kinderen kunnen niet alleen 
rekenen of taalspelletjes doen, maar ook tekenen 
of naar de virtuele speelplaats gaan. Ze kunnen 
zelfs met een webcam in hun klas kijken. Zo hoe-
ven ze hun eigen school geen dag te missen. 
Inschrijven kan via internet met de computer thuis 
of op school.

Studie- en beroepskeuze

Een kind met een spierziekte kan op jonge leeftijd 
best fantaseren over ‘droomberoepen’ als piloot, 
brandweerman of danseres. Hij begrijpt meestal 
nog niet waarom dat niet zou kunnen. Ook op 
latere leeftijd, als een kind donders goed begrijpt 
dat de ziekte beperkingen meebrengt, hoef je 
hem niet bij voorbaat af te remmen in zijn ambi-
ties. Op het gebied van studie en werk kan vaak 
veel meer dan kinderen, ouders, docenten of 
schooldecanen denken.
Jongeren die pas in het voortgezet onderwijs de 
eerste verschijnselen van de spierziekte ondervin-
den, zullen hun toekomstplannen na verloop van 
tijd een bepaalde draai moeten geven. Met een 
spierziekte zijn veel studies te doen en beroepen 
uit te oefenen, zeker in de ICT, de communicatie 
en de hulp- en dienstverlening. Daarvan zijn bin-
nen de VSN inmiddels genoeg voorbeelden 
bekend. Voor een jongere die altijd heeft 
gedroomd van een beroep waar veel beweging of 

kracht aan te pas komt, bijvoorbeeld sportleraar 
of vrachtwagenchauffeur, kan het moeilijker te 
accepteren zijn om dat ideaal op te geven. In het 
proces van aanpassing van zijn toekomstplannen 
kan persoonlijke begeleiding door een mentor of 
schoolmaatschappelijk werker daarom minstens 
zo belangrijk zijn als de uiteindelijke studiekeuze.

Het belang van opleiding
Een goed opleidingsniveau vergroot de kansen 
van je kind op een baan. Uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2006 blijkt 
dat het voor gehandicapte jongeren met een 
hogere opleiding bijna net zo gemakkelijk is als 
voor leeftijdgenoten zonder handicap om een 
leuke baan te vinden. Dat komt onder andere 
doordat de arbeidsmarkt steeds meer behoefte 
heeft aan mensen die goed zijn in werk waar 
weinig spierkracht maar wel veel denkwerk en 
creativiteit aan te pas komt.
Maar ook jongeren met een middelbare beroeps-
opleiding hebben recht op leuk en interessant 
werk dat is aangepast aan hun lichamelijke 
mogelijkheden. Vooral in de dienstverlenende sec-
tor liggen daarvoor allerlei kansen, al zullen ook 
daar wel wat drempels genomen moeten worden 
voordat alle Regionale Opleidings Centra (ROC’s) 
en werkgevers daarvan overtuigd zijn.

Voorzieningen en regelingen
Om voor jongeren met een spierziekte of een 
andere fysieke beperking het volgen van oplei-
dingen na het voortgezet onderwijs mogelijk te 
maken, bestaan allerlei regelingen en voorzie-
ningen zoals extra studiefinanciering, behoud van 
de Wajong-uitkering, aangepaste examens en 
afstudeerregelingen, een aangepast studierooster, 
individuele regelingen met docenten en decanen 
en speciale communicatievoorzieningen 
(zie www.vsn.nl/wetrecht).
De meeste universiteiten en hogescholen hebben 
een speciale decaan voor studenten met een han-
dicap of chronische ziekte.
Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle studenten 
met een handicap die recht hebben op die voor-
zieningen daar ook gebruik van maken. Soms 
komt dat door onbekendheid, maar het kan ook 
zijn dat ze niet in een uitzonderingspositie willen 
zitten. Duidelijk is dat het gebruik van dergelijke 
voorzieningen vaak hard nodig is om opleidingen 
toegankelijker te maken voor jongeren met een 
lichamelijke beperking.
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Beroepskeuzetest
Als je kind in het voortgezet onderwijs nog niet 
weet wat hij wil worden of twijfelt over de haal-
baarheid van zijn keuze, kan hij via de school een 
beroepskeuzetest doen. Daaruit wordt meestal 
wel duidelijk welke opleiding geschikt is of nodig 
is om een bepaald beroep uit te oefenen. 
De stichting Handicap + Studie 
(www.handicap-studie.nl) heeft een speciale 
beroepentest gemaakt voor jongeren met een 
handicap. Die test wordt gratis beschikbaar 
gesteld aan decanen, trajectbegeleiders en studie-
adviseurs uit het voortgezet onderwijs (VO), het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger 
beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk 
Onderwijs (WO).
In het voortgezet speciaal onderwijs adviseert de 
school meestal over mogelijke vervolgopleidingen. 
Speciaal beroepsonderwijs is te volgen aan het 
REA College Nederland dat vier vestigingen in het 
land heeft. Deze opleidingen hebben meestal 
internaten voor leerlingen die te ver weg wonen. 
Omdat speciaal hoger onderwijs in Nederland niet 
bestaat, zijn studenten aangewezen op de regu-
liere universiteiten en hogescholen.

Werk

Werk vinden en aan het werk blijven met een 
spierziekte zou volgens de wet en het overheids-
beleid de gewoonste zaak van de wereld moeten 
zijn. Helaas is dat in de praktijk een stuk minder 
vanzelfsprekend. Dat is geen reden om je kind bij 
voorbaat te ontmoedigen en af te remmen in zijn 
ambities. Door de nadruk niet op zijn beperkin-
gen te leggen, maar op zijn talenten, kun je hem 
zo nodig steunen zolang hij nog thuis woont.
Bij het feitelijke zoeken naar werk is je kind 
meestal zo zelfstandig dat hij geen beroep meer 
op je doet. Met een realistische instelling en 
zonodig wat extra ondersteuning in de vorm van 
aanpassingen, hulpmiddelen of financiële com-
pensaties, kan hij werk vinden waarin hij zich in 
zijn element voelt.
Werk is niet alleen belangrijk vanwege het inko-
men, maar vooral ook als vorm van zelfontplooi-
ing en als middel om contacten te onderhouden 
en middenin de samenleving te functioneren. Als 
zo’n baan niet haalbaar is op de reguliere arbeids-
markt, kunnen de sociale werkvoorziening of het 
vrijwilligerswerk soms uitkomst bieden.

De spieren van Eva (10 jaar) zijn niet zo sterk. Zwemmen is fijn. Ze wil daarom graag dolfijntrainer worden.
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Solliciteren
Het is verboden om mensen met een handicap of 
chronische ziekte bij sollicitatieprocedures te dis-
crimineren. De Commissie Gelijke Behandeling 
onderzoekt klachten en doet publieke uitspraken 
tegen werkgevers die zich schuldig maken aan 
discriminatie. In principe zou je met een handicap 
dus open kaart moeten kunnen spelen zonder dat 
het nadelig is voor je loopbaan. De realiteit is 
helaas weerbarstiger.
Jongeren met een spierziekte die voor het eerst 
gaan solliciteren staan vaak voor het dilemma wat 
ze wel en niet zullen zeggen over het karakter 
van hun ziekte en hun beperkingen. Zolang een 
jongere geen zichtbare beperking heeft, kan het 
voordeel van niets zeggen zijn dat hij eerder 
wordt aangenomen en niet anders dan anderen 
wordt behandeld. Dat kan goed zijn voor het zelf-
respect, maar het nadeel daarvan is echter dat 
niemand rekening houdt met zijn belastbaarheid 
en met klachten die tijdens het werk kunnen 
optreden.

‘Op de middelbare school heb ik een 
bijbaantje gehad in een bedrijf waar de 

cultuur mij niet geschikt leek om iets over 
mijn ziekte te vertellen. Als er daar iets met 

je was, hoefden ze je niet. Ze hebben er 
nooit wat van gemerkt dat ik een spierziekte 

heb. Het heeft wel een paar jaar geduurd 
voordat ik door had dat ik verkeerd bezig 
was. Ik nam steeds overwerk aan als het 
druk was en werkte soms twaalf uur op 

een dag. Zij wisten niets van mijn ziekte, 
dus ik had mezelf ermee. Dat besefte ik pas 

nadat ik een paar keer heel erg moe 
was geweest. Zo leerde ik er beter op te 

letten hoe ver ik kon gaan.’
(Roel, 24 jaar, Becker spierdystrofie)

Als een jongere in een rolstoel zit of op een ande-
re manier een zichtbare beperking heeft, hoeft hij 
dat op zich niet in zijn brief te melden. Wel is het 
dan verstandig om bij een uitnodiging voor een 
sollicitatiegesprek te informeren naar de toegan-
kelijkheid van het bedrijf of de instelling. 
Belangrijk is om in het gesprek de nadruk te leg-
gen op wat de sollicitant allemaal wél kan.
De sollicitant kan een werkgever die aarzelt over 
de haalbaarheid van de nodige fysieke aanpassin-
gen en hulpmiddelen, wijzen op de regelingen 
waarmee die vergoed kunnen worden. Via het 

UWV kan een werkgever ook vergoedingen en 
compensaties krijgen voor het in dienst nemen 
van iemand met een zogeheten arbeidshandicap.
Het is begrijpelijk dat een jongere niet graag zelf 
naar die voordelen voor de werkgever verwijst 
omdat dat hem het gevoel geeft dat hij niet voor 
vol wordt aangezien, maar ‘voor spek en bonen’ 
wordt aangenomen.

‘Ik wil aangenomen worden omdat ik 
het kan. Gelukkig is mijn school bereid 

werkgevers informatie te geven over allerlei 
regelingen in verband met mijn handicap. 
Als ze daarnaar vragen verwijs ik ze door 

zodat ik zelf niet te koop hoef te lopen 
met de financiële voordelen die ze 

hebben als ze mij aannemen.’
(Emma, 19 jaar, AMC, heeft een opleiding 

gevolgd in een REA-vestiging)

Jongeren met een handicap zoeken graag hun 
eigen weg. Om je kind weerbaar te maken, kun 
je hem het beste zelf laten uitzoeken welke aan-
passingen hij op het werk nodig heeft en van 
welke regelingen een werkgever gebruik kan 
maken. Het is niet altijd verstandig om als ouder 
je eigen netwerk te gebruiken om je kind aan 
werk te helpen, want je kind wil gevraagd wor-
den vanwege zijn eigen capaciteiten. Als een 
werkgever om die reden in hem geïnteresseerd is, 
dan is het ook veel makkelijker om over de spier-
ziekte te beginnen. 

‘Sinds een paar maanden heb ik een baan 
in de IT-sector bij een bedrijf waarvan ik 

gehoord had dat ze heel sociaal waren en 
ook mensen met een rolstoel in dienst 
namen. Bovendien hebben ze mij zelf 

gevraagd te solliciteren toen ze iets van 
mijn werk gezien hadden. Ik heb een 

contract voor drie jaar en vond daarom dat 
ik het meteen moest vertellen dat ik Becker 
heb. Hun reactie was dat ik het vooral moet 
zeggen als ik ooit aanpassingen nodig heb.’

(Roel, 24 jaar, Becker spierdystrofie)

Bijbaantjes en vakantiewerk
Om te wennen aan het werken in een bedrijf of 
instelling, kan het voor jongeren met een spier-
ziekte een goede ervaring zijn om in de vakantie 
of in de vrije tijd werkervaring op te doen. In de 
dienstverlening is tegenwoordig veel tijdelijk werk 
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beschikbaar dat weinig spierkracht of mobiliteit 
vraagt, bijvoorbeeld omdat het telefonisch of met 
de computer kan worden gedaan. Een jongere 
kan natuurlijk ook een vakantiebaantje zoeken 
dat in het verlengde van zijn opleiding ligt. Hulp 
bij het vinden van vakantiewerk en bijbaantjes 
met een chronische ziekte is te vinden op: 
www.emma-at-work.nl.

Sollicitatietraining
Stichting Handicap + Studie organiseert jaarlijks 
op verschillende plaatsen in het land sollicitatie-
trainingen van vijf bijeenkomsten voor mensen 
met een functiebeperking. De titel van die trainin-
gen is Aan het werk! Aan bod komen onderwer-
pen als wanneer en hoe je moet vertellen dat je 
een functiebeperking hebt en oplossingen voor 
allerlei knelpunten die je op je weg naar een baan 
kunt tegenkomen. Meer informatie is te vinden 
op www.handicap-studie.nl.

Aanpassingen op het werk
Jongeren met een spierziekte komen zonodig in 
aanmerking voor aanpassingen in hun werksitua-
tie, variërend van aangepast vervoer, speciaal 
meubilair, aangepaste communicatieapparatuur 
en persoonlijke begeleiding door een jobcoach. 
Deze aanpassingen en de persoonlijke begelei-
ding moeten aangevraagd worden bij het UWV.
Daarnaast kan de werkgever profiteren van pre-
miekorting en hoeft hij de eerste vijf jaar niet op 
te draaien voor de kosten bij ziekte.
Wanneer een jongere als gevolg van de ziekte van 
werkkring moet veranderen, kan hij bij de UWV 
een individueel reïntegratiebudget (IRO) aanvra-
gen. Met dat budget kan hij individuele begelei-
ding inhuren bij een erkend reïntegratiebedrijf. 
Zie www.iro-plein.nl.

Sociale Werkvoorziening
Als iemand als gevolg van een ziekte of handicap 
alleen onder aangepaste omstandigheden en in 
zijn eigen tempo kan werken, kan hij een beroep 
doen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 
Het Centrum voor Werk en Inkomen bekijkt of 
iemand daarvoor in aanmerking komt. De WSW 
biedt twee mogelijkheden: begeleid werken bij 
een gewone werkgever of aan de slag in een 
zogeheten SW-bedrijf. In het eerste geval krijgt 
iemand een salaris volgens de normale CAO, ter-
wijl de werkgever gecompenseerd wordt voor het 
verlies aan productiviteit. Als iemand liever in een 

SW-bedrijf wil werken omdat dat een veilige en 
aangepaste omgeving is, moet hij wel rekening 
houden met wachtlijsten. SW-bedrijven doen niet 
alleen eenvoudig productie- en tuinwerk, maar 
ook abstracter werk, bijvoorbeeld in de ICT. Het 
kan voor ouders en kind een hele zoektocht zijn 
voordat een geschikte plek is gevonden.

‘Door de verstandelijke beperking die 
bij deze vorm van MD hoort, heeft ze meer 

sturing nodig. Maar het is ook niet goed 
voor haar om helemaal onder aan de ladder 

te zitten. Een kenmerk van haar ziekte is ook 
dat ze niet gauw het initiatief neemt, maar 

ze kan eigenlijk best veel.’
(Martin, vader van Marieke, 24 jaar, myotone dystrofie)

Een WSW-baan is niet verplicht. Als je kind er een 
krijgt aangeboden die in zijn ogen niet bij hem 
past, heeft dat geen gevolgen voor zijn uitkering. 

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk kan voor een jongere met een 
spierziekte een goede mogelijkheid zijn om erva-
ring en contacten op te doen op een gebied dat 
hem interesseert. Dat kan bijvoorbeeld bij non-
profitorganisaties of bij patiënten- en cliëntenor-
ganisaties zoals de VSN. Dankzij internet kan veel 
vrijwilligerswerk ook gewoon thuis achter de 
computer gedaan worden.
Het voordeel van vrijwilligerswerk is dat de tijdsin-
vestering aangepast kan worden aan het verloop 
van de ziekte. Als iemand snel moe is, kan een 
paar uur per week al genoeg zijn.
Bij vrijwilligerswerk voor een vaste organisatie is 
het belangrijk om de afspraken over de werk-
tijden, eventuele onkostenvergoeding en de 
WA-verzekering vast te leggen in een vrijwilligers-
contract. 
Een mogelijk nadeel van vrijwilligerswerk is dat 
aanpassingen op de werkplek niet vergoed wor-
den. De organisatie moet die aanpassingen dus in 
principe zelf betalen.



4 Spelen en vrijetijdsbesteding
Als je kind zich al op jonge leeftijd door een spierziekte minder goed kan 

bewegen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor zijn ontwikkeling. Spelen is 

een manier om zich te uiten, de wereld te ontdekken, zich te ontspannen en 

vriendschappen te sluiten. Als je kind door de spierziekte niet makkelijk uit 

zichzelf gaat spelen, zul je samen met je kind op zoek moeten naar hulp-

middelen en alternatieven die zijn ontwikkeling bevorderen en hem in contact 

brengen met leeftijdgenoten.

Spelen

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ‘senso-
motorische’ ontwikkeling van een kind. Daarbij 
gaat het om de ontwikkeling van zijn zintuigen, 
zijn fijne motoriek die hij later nodig heeft voor 
schrijven en tekenen, zijn ruimtelijk inzicht en 
zelfs zijn woordenschat. Spelen is niet alleen een 
manier om de wereld te ontdekken, maar ook om 
contact met anderen te leggen, ervaringen te ver-
werken en gevoelens te uiten. Wat kinderen niet 
in woorden kunnen uitdrukken, vertellen ze vaak 
in hun spel. Soms doen ze dat ook bewust niet 
waar jij als ouder bij bent, maar wel tegenover 
anderen.

‘Laatst had hij bij de oppas een dierentuin 
gemaakt met dieren die allemaal lagen. 

Hij vertelde dat die dieren allemaal zieke 
spieren hadden. Hij had ook een zwembad 

gemaakt waar ze af en toe gaan zwemmen 
en waar ze dan met een speciale 

vrachtwagen in gehesen worden. 
Het is goed dat ik daar niet bij ben, 

want hij is geneigd mij te sparen.’
(Maaike, moeder van Tom, 8 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)

Als je het spelen van je kind wilt stimuleren, kun 
je op zoek gaan naar aangepaste spelletjes en 
speelgoed. Je kunt ook zelf iets maken of laten 
maken waarbij rekening wordt gehouden met de 
beperkte kracht, de snel optredende vermoeid-
heid of de bewegingsmogelijkheden van je kind. 
Niet al het speelgoed is geschikt voor kleuters of 
oudere kinderen met een spierziekte. Je kind kan 
het beste zelf uitproberen met welk speelgoed 

het wel en niet overweg kan. Daarvoor hoef je 
niet meteen naar de winkel, maar kun je ook 
tegen een kleine vergoeding speelgoed lenen bij 
een speelotheek. Om een speelotheek te vinden 
die gespecialiseerd is in speelgoed voor kinderen 
met een handicap kun je kijken op internet of in 
de Kids Gids Speciaal die in de boekhandel of via 
internet verkrijgbaar is. Ook in het revalidatiecen-
trum kun je advies vragen over speelgoed aan 
een ergotherapeut of orthopedagoog. 
Leveranciers van aangepast speelgoed zijn te vin-
den op www.barryemons.nl; www.jolietoys.nl, 
www.prospecial.nl, www.edupro.nl, 
www.booksandboxes.nl en www.apogeekits.com.
Kinderen kunnen het beste zelf en met elkaar uit-
vinden hoe ze gangbare vormen van spelen kun-
nen uitvoeren of aanpassen. Zonodig kun je 
samen op zoek gaan naar alternatieven, bijvoor-
beeld lichtgewicht varianten van sport- en spel-
materiaal of makkelijke manieren om apparaten 
te bedienen.

Clubs en verenigingen

Welke activiteiten die in club- of verenigingsver-
band worden gedaan geschikt zijn, hangt erg af 
van wat je kind leuk vindt. Met een beetje geduld 
en doorzettingsvermogen lukt het vaak wel om 
voor je kind een eigen manier te vinden om mee 
te doen aan iets wat het leuk vindt, ook al legt de 
spierziekte hem beperkingen op.
Daarnaast zijn aangepaste sporten natuurlijk een 
optie. Met name het aanbod van aangepaste 
sporten als zwemmen, rolstoelhockey, -tennis en 
-dansen zijn de laatste jaren sterk ontwikkeld. 
Voor meer informatie over aangepast sporten zie 
www.nebas.nl. Bij een aangepaste sportclub ont-
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moet je kind andere kinderen met een lichamelij-
ke beperking. Samen iets leuks doen kan een 
belangrijke vorm van lotgenotencontact zijn.
Als het vervoer en de begeleiding ingewikkeld of 
veeleisend zijn, is het aan te bevelen om iemand 
te zoeken die, al dan niet tegen betaling, speciaal 
met je kind naar een club gaat, met hem gaat 
zwemmen of een andere sport gaat beoefenen.

Aanmelden en informeren
Het is verstandig om de leiding of het bestuur van 
een club of vereniging op de hoogte te brengen 
van de spierziekte en de gevolgen daarvan als je 
je kind als lid wilt aanmelden.
Samen met je kind kun je de begeleider, docent 
of coach uitleggen waar ze eventueel op moeten 
letten. Het belangrijkste is natuurlijk dat je kind 
zich thuis voelt in de groep en zich kan vinden in 
de rol die hij krijgt toebedeeld.
Net als op school kan het ook goed zijn om ande-
re kinderen en hun ouders te informeren over de 
spierziekte (zie hoofdstuk 3). Belangrijk is ook om 
aan een club uit te leggen dat je kind als gevolg 
van zijn ziekte misschien niet altijd kan komen. 
Dan begrijpen mensen beter dat het geen kwestie 
van luiheid is als je kind te moe is om mee te 
doen. Als je kind tijdelijk niet mee kan doen, is 
het wel leuk om contact te houden met de club-
genoten via e-mail, msn of telefoon. Natuurlijk 
kun je ook kinderen bij je thuis uitnodigen zodat 
zij en je kind elkaar kunnen zien en spreken.

Alternatieven
‘We hebben het geprobeerd op een judoclub, 
maar dat ging gewoon niet omdat ze te veel 

rekening met hem moesten houden.’
(Josette, moeder van Sam, 11 jaar, myotone dystrofie)

Het meedoen aan een reguliere club of vereniging 
kan een teleurstelling worden als de conditie van je 
kind in de loop van de tijd sterk achteruitgaat en 
hij niet meer mee kan met het tempo van de 
groep. Misschien is het dan verstandiger om in 
overleg met je kind het lidmaatschap op te geven 
en een andere activiteit te zoeken of bijvoorbeeld 
een aangepaste vorm van sport of muziek. Soms is 
het een oplossing om iemand in te schakelen die je 
kind helpt en stimuleert om een bepaalde activiteit 
te ondernemen. Een moeder van twee zonen met 
MD en een dochter zonder MD betaalt uit het per-
soonsgebonden budget een buurmeisje dat om de 
beurt met de jongens na schooltijd iets gaat doen.

‘Daardoor komen ze nog eens na school de 
deur uit, want ze gaan met haar zwemmen 
of  computeren bij haar thuis. Ik heb altijd 

geprobeerd hun wereld groter te maken en 
hun isolement te voorkomen, maar ze 

hebben nooit zin om met andere kinderen 
samen iets te doen. Daarom is dit een goede 

oplossing. En het geeft mij de tijd om eens 
iets met mijn dochter te doen.’

(Denise, moeder van Jasper, 8 jaar en Rogier, 

6 jaar, myotone dystrofie)

Voor een kind met een spierziekte kan de compu-
ter uitkomst bieden om te spelen en contacten te 
onderhouden. Nog meer dan voor andere kinde-
ren zit er echter ook een risico aan computerge-
bruik, omdat het verleidelijk is om weinig te 
bewegen en niets meer samen met andere kinde-
ren te doen, binnenshuis of buitenshuis. Ondanks 
de uitstekende mogelijkheden die de computer 
biedt, geldt daarom de waarschuwing tegen het 
‘vluchten achter de computer’ bij een spierziekte 
des te meer.

Iris (10 jaar) is gek op skiën in haar zit-ski.
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Uitstapjes

Regelmatig op stap met je kind of met het hele 
gezin lijkt misschien niet meer zo vanzelfsprekend 
als je kind een spierziekte heeft en niet meer zo 
mobiel is. Toch is het belangrijk om nieuwe erva-
ringen op te doen en samen plezier te hebben 
door een bezoek aan een bioscoop, theater, pret-
park, dierentuin of museum. Je ontdekt samen 
interessante of mooie dingen, lacht met elkaar en 
vergeet je dagelijkse zorgen even. Die afleiding en 
ontspanning kan het hele gezin meestal goed 
gebruiken.
Het is begrijpelijk dat je in het begin tegen zo’n 
uitstapje opziet als je kind zich moeilijk beweegt 
of zichtbare lichamelijke afwijkingen heeft. Toch is 
het belangrijk om die drempel te nemen. Het ple-
zier dat je kind en jijzelf eraan beleven, weegt 
meestal ruimschoots op tegen alle moeite. Wel 
heb je vaak informatie nodig om je uitstapjes iets 
gerichter voor te bereiden en daarbij zoveel 
mogelijk uit te gaan van wat je kind wél kan. Je 
kunt jezelf en je kind daardoor heel wat ergernis 

en teleurstelling besparen. Internet en telefoon 
bieden bij die voorbereiding vaak uitkomst.
Sommige bioscopen, theaters, pretparken, dieren-
tuinen en musea hebben speciale toegangsrege-
lingen voor rolstoelgebruikers en hun familie. Je 
hoeft je echt niet bezwaard te voelen om daarvan 
gebruik te maken want ze zijn er juist voor jou en 
je kind. En je kind en eventuele broertjes en zus-
jes vinden het vaak geweldig dat ze een keertje 
‘profijt’ hebben van de spierziekte.
Als je erg opziet tegen een uitstapje met je kind, 
kun je ook familie en vrienden inschakelen om je 
te helpen of het zelfs van je over te nemen. Zij 
vinden het vaak leuk als ze zich nuttig kunnen 
maken en iets met je kind kunnen ondernemen. 
Hoe ouder je kind wordt, hoe beter hij zelf kan 
organiseren en bedenken wat er allemaal mee 
moet als hij op stap gaat.

Stefan (10 jaar) zou graag een ritje in een Ferrari willen maken.
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Vakantie

Net als uitstapjes vragen vakanties met een kind 
met een spierziekte voorbereiding, vindingrijk-
heid, creativiteit en flexibiliteit. Je kunt ideeën 
opdoen voor aangepaste vakanties via de website 
van de VSN met de zoekterm vakanties. Volledig 
aangepaste vakanties zijn niet altijd nodig. Je 
kunt een middenweg vinden tussen je aanpassen 
aan de spierziekte en doen wat je het liefste doet 
in de vakantie, op een manier die bij jou past. 
Soms komt dat neer op het aannemen van een 
ontspannen houding.

‘We zijn op de bonnefooi naar Parijs gegaan, 
met de TGV. Niet met duizend-en-een 

hulpmiddelen, maar alleen met een zak 
kleren, de rolstoel, de plasfles en een 

wc-bril-verkleiner voor in het hotel. We 
hebben genoten! Gewoon in de Parijse 

metro gestapt en met Tim op de arm de 
roltrappen op en af, omdat we even geen 

zin hadden in zoeken naar een 
rolstoeltoegankelijke lift. In een adem 

door hebben we een tent gekocht en zijn we 
naar Italië gereden. Naar Umbrië, 

het ruige gebied onder Toscane. 
Het was helemaal te gek.’

(Monique, moeder van Tim, 4 jaar, SMA)

Als je liever wat beter voorbereid op vakantie 
gaat, kun je van te voren bepaalde aanpassingen 
uitproberen, bijvoorbeeld in je eigen achtertuin, in 
een weekend bij familie of vrienden of door bij 
anderen je licht op te steken. Kant-en-klare oplos-
singen zijn niet altijd voorhanden, dus eigen initi-
atief en een avontuurlijke instelling zijn welkom. 
Kamperen met een rolstoel kan soms bijvoorbeeld 
wel als je rubberen matten gebruikt om het 
grondzeil van de tent te beschermen. En als dat 
niet meer gaat, kun je met een vouwwagen of 
een aangepaste camper vaak nog wel uit de voe-
ten. Wil je een vliegreis maken met een kind in 
een rolstoel, dan kun je van te voren regelen dat 
je geholpen wordt bij in-, uit- en overstappen. 
Meestal is dat een service die bij de prijs van het 
ticket is inbegrepen, behalve bij de zogenaamde 
‘prijsknallers’. Kijk voor adviezen over reizen met 
beademing op www.vsca.nl. Over de mogelijkhe-
den om thuiszorg te regelen op je vakantieadres 
kun je contact opnemen met de thuiszorgorgani-
satie.

Voor jongeren met een spierziekte die zonder hun 
ouders op vakantie willen, organiseert de VSN 
speciale vakanties in het Tesselhuus, een aange-
paste voorziening op Texel. 
Maar er zijn ook voorbeelden bekend van jonge-
ren met een spierziekte die samen met een vriend 
of vriendin op vakantie gaan. Hun verhalen zijn te 
vinden op www.jackies.nl.

Jeroen wil op safari naar Afrika, gewoon in zijn rolstoel.



5 Zorg en ondersteuning
Door de spierziekte van hun kind komen ouders in een wereld van gezond-

heidszorg en hulpverlening terecht die zij waarschijnlijk nog niet kenden.

Artsen, verpleegkundigen en therapeuten houden zich ineens met jou en je 

kind bezig en geven je allerlei informatie en adviezen waarmee je in het dage-

lijks leven niet altijd zomaar uit de voeten kunt. Je wilt verantwoorde keuzes 

maken voor je kind, maar wat is wijsheid?

Voor hulp en begeleiding in of dichtbij huis bestaan allerlei mogelijkheden, 

maar wat heb je daaraan en wanneer schakel je die hulp in? En hoe krijg je 

financieel alles rond met al die extra kosten?

Professionele zorg buitenshuis

Door een spierziekte beland je vaak al snel in een 
gespecialiseerd medisch circuit voor diagnosestel-
ling, behandeling onderzoek en revalidatie. Terwijl 
je zelf nog amper weet wat er allemaal gaat 
gebeuren, wil je je kind geruststellen als het bang 
of onzeker is en het zo goed mogelijk voorberei-
den op onderzoek en controles, therapie en even-
tuele opnames.

Onderzoek en controle
Kinderen zijn meestal minder bang voor onder-
zoek en controles als ze weten wat er ongeveer 
gaat gebeuren. En als een kind minder gespan-
nen is, doet onderzoek over het algemeen ook 
minder pijn. Bovendien geef je door je kind uit te 
leggen wat het te wachten staat in het ziekenhuis 
of het revalidatiecentrum ook meer vertrouwen in 
jou. De meeste revalidatiecentra en ziekenhuizen 
hebben voorlichtingsmateriaal op hun website 
staan.
Het kan gebeuren dat een medisch onderzoek 
wordt uitgesteld. Dat is vervelend voor je kind als 
het er helemaal naartoe geleefd heeft. Door zijn 
gevoelens serieus te nemen en erover te praten, 
kun je proberen te voorkomen dat je kind er de 
volgende keer dat je het onderzoek aankondigt, 
niets van wil weten.
Tijdens het onderzoek zelf is het belangrijk dat de 
arts of verpleegkundige je kind uitlegt wat er gaat 
gebeuren. Als je kind bang is, kun je proberen 
zijn aandacht af te leiden of in overleg met de 
arts of verpleegkundige een pauze in te lassen 

zodat je kind even kan bijkomen. 
Ontspanningsoefeningen waarbij je bijvoorbeeld 
je kind diep door zijn buik laat ademen en laat 
fantaseren over een mooie plek kunnen dan ook 
helpen.

Ziekenhuisopnames
Het hangt sterk af van het type spierziekte van je 
kind of het al op jonge leeftijd in het ziekenhuis 
moet worden opgenomen. Als dat niet nodig is, 
kan je kind wel voor andere aandoeningen of 
ziektes moeten worden opgenomen. In dat geval 
is het belangrijk dat je goed met de artsen over-
legt over de gevolgen van een ingreep en van 
medicatie voor de spierziekte. Narcose is altijd 
een aandachtspunt bij spierziekten. De anesthe-
sist moet weten dat iemand die hij gaat verdoven 
een spierziekte heeft.
Bij een ziekenhuisopname is het altijd belangrijk 
ervoor te zorgen dat je naast de behandelend arts 
één contactpersoon hebt onder het verplegend 
personeel met wie je alle bijzonderheden van de 
spierziekte kunt bespreken.

Revalidatie en therapie
Meestal krijgt een kind met een spierziekte veel 
te maken met revalidatie en ergo- of fysiotherapie 
en soms met logopedie. In revalidatieadviescentra 
(RAC’s, te vinden op www.vsn.nl) hebben teams 
die zich met spierziekten bezighouden en die veel 
ervaring hebben in het omgaan met kinderen en 
ouders. Je kunt bij hen terecht voor uitgebreide 
informatie en advies over de lichamelijke ontwik-
keling van je kind, nut en noodzaak van een 
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bepaalde therapie, hulpmiddelen en het thuis 
oefenen met je kind. De revalidatieadviescentra 
hebben meestal ook een maatschappelijk werker 
of psychosociale hulpverlener in dienst die je kan 
adviseren over het omgaan met de spierziekte 
van je kind, de gevolgen voor je relatie, de rest 
van je gezin en je sociale leven of je werk. 
Zonodig kunnen zij je ook verwijzen naar thera-
peuten en hulpverleners in je eigen omgeving. 
Je vervult een belangrijke rol in de therapie van je 
kind omdat je je kind uitleg kunt geven en kunt 
steunen en omdat je de revalidatiearts of de the-
rapeut zonodig informatie kunt geven over wat je 
kind wel en niet kan. Tegelijkertijd ben je er ook 
om te bepalen wat je kind echt nodig heeft en 
ervoor te zorgen dat het niet overbelast raakt 
door alle bemoeienis van de medische wereld. Je 
wilt waarschijnlijk de regie in de zorg zoveel 
mogelijk zelf in handen houden, maar je doet er 
goed aan je kind daarvoor zelf ook steeds meer 
verantwoordelijkheid te geven. Vanaf de puberteit 
zou het niet meer vanzelfsprekend moeten zijn 
dat je altijd mee gaat naar artsen en therapeuten, 

tenzij het gaat om ingrijpende beslissingen. Om 
zijn zelfstandigheid te stimuleren is het aan te 
raden om je kind vanaf een jaar of twaalf te vra-
gen of hij alleen wil gaan of iemand mee wil 
nemen. In plaats van jou kan hij bijvoorbeeld ook 
een vriend, begeleider of een ander familielid wil-
len meenemen.

Grote ingrepen en veranderingen
Afhankelijk van de spierziekte en het verloop 
daarvan bij je kind, kan een ingreep nodig zijn die 
het leven van jou en je kind sterk beïnvloedt. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan een operatie aan de 
gewrichten bij een baby of peuter, aan een pred-
nisonkuur bij een schoolgaand kind of een scolio-
seoperatie in de puberteit. Ook behandeling in 
verband met hartklachten kan al op jonge leeftijd 
nodig zijn. En wat te denken van het moment 
waarop je kind van een rolstoel afhankelijk wordt 
en daarmee moet leren omgaan? Of wanneer 
ademhalingsondersteuning of sondevoeding aan 
de orde is omdat de conditie van je kind snel ach-
teruitgaat?

De hulphond van Daan doet alles wat hij niet kan.
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Dat zijn stuk voor stuk ingrepen die het leven van 
jou en je kind op zijn kop kunnen zetten en veel 
angst en onzekerheid teweeg kunnen brengen. 
Voor dergelijke ingrepen en behandelingen geldt 
in verhevigde mate wat hiervoor gezegd is over 
onderzoek en opname. Zowel jij als je kind heb-
ben veel informatie en tijd nodig om je er op voor 
te bereiden en de gebeurtenis te verwerken. Als 
een arts voor je gevoel te snel gaat of te weinig 
rekening houdt met de vragen en gevoelens die 
de ingreep oproept, is het belangrijk op de rem te 
gaan staan. Jij bent eindverantwoordelijk voor 
beslissingen over je kind en je moet die goed 
afgewogen kunnen nemen. Bij twijfel kun je een 
second opinion - tweede mening - vragen bij een 
andere arts, zelf op onderzoek uitgaan of contact 
opnemen met lotgenoten en met deskundigen 
via de VSN.

‘De eerste jaren waren tropenjaren. 
We hebben steeds meegedacht over wat er 

moest gaan gebeuren en zijn ook steeds zelf 
met voorstellen bij de artsen gekomen. Eerst 

had Milan bijvoorbeeld beenbeugels voor 
het lopen waarvan het kniescharnier was 

vastgezet en dat leek ons niet goed voor de 
beweeglijkheid. Op ons verzoek zijn de 

scharnieren losgemaakt en dat bleek heel 
goed te kunnen. Onze benadering is steeds 

geweest om over dingen waarvan wij 
dachten dat die haalbaar waren te vragen 
of er medische bezwaren waren om die te 
doen. We wilden ook dat alles zo normaal 
mogelijk zou worden voor hem, dus toen 

ze voorstelden om beugels aan zijn 
schoenen vast te maken, hebben we losse 

beugels gevraagd. Daardoor kon hij 
gewone schoenen aan en zag je die 

beugels niet onder zijn broek.’
(Ellen, moeder van Milan, 11 jaar, AMC)

Als je kind oud genoeg is om te begrijpen wat er 
op het spel staat, is het verstandig hem zoveel 
mogelijk bij het besluitvormingsproces te betrek-
ken. Dat maakt de uiteindelijke beslissing voor 
iedereen beter te verwerken. Bovendien zien 
ouders soms meer tegen bepaalde ingrepen op 
dan kinderen omdat die er eerder de voordelen 
voor hun functioneren van inzien. Dat kan bij-
voorbeeld ook gelden voor het gebruik van hulp-
middelen.

‘Ik zag het helemaal niet zitten om met die 
rolstoel naar het winkelcentrum te rijden. 

Maar toen het zover was, vond Bart het 
geweldig omdat hij ineens een heleboel 

energie over had. Dat is een totaal ander 
perspectief en het duurt een tijdje 

voordat je dat als ouders door hebt.’ 
(Theo, vader van Bart, 16 jaar, Duchenne spierdystrofie)

Wetenschappelijk onderzoek
Een bijzonder fenomeen in de gezondheidszorg 
voor kinderen met een spierziekte is experimen-
teel onderzoek naar de werking van nieuwe 
medicijnen en andere manieren om het verloop 
van de ziekte te vertragen. Je kunt het verzoek 
krijgen om je kind te laten meedoen aan een 
proef met zo’n nieuw middel. Daarvoor moet je 
dan regelmatig naar het ziekenhuis voor controle 
en onderzoek. Ook moet je zorgen dat je kind 
een bepaald medicijn neemt. Het voordeel van 
meedoen aan een proef kan zijn dat je kind als 
een van de eersten een middel krijgt dat de ver-
zwakking van zijn spieren kan vertragen. Het 
nadeel kan zijn dat je teleurgesteld raakt omdat 
het nieuwe medicijn niet doet waar je op 
gehoopt had. Ook kan het bezwaarlijk zijn dat je 
door het onderzoek veel tijd en energie kwijt bent 
in het medische circuit en niet meer aan andere 
dingen toekomt.
Ook hierin zul je een afweging moeten maken op 
basis van informatie van artsen en lotgenoten en 
rekening houdend met de gevolgen voor je kind 
en je gezin. Natuurlijk geldt ook hier dat je je kind 
vanaf een bepaalde leeftijd zoveel mogelijk kunt 
laten meebeslissen.

De huisarts informeren
Nadat de diagnose bij je kind is gesteld, weet je 
al gauw meer dan je eigen huisarts. Spierziekten 
zijn zo zeldzaam dat de meeste huisartsen niet 
precies weten wat ze inhouden en waar zij reke-
ning mee moeten houden. Daarom heeft de VSN 
het initiatief genomen om samen met het 
Nederlands Huisartsen Genootschap informatie-
materiaal over verschillende spierziekten te maken 
voor huisartsen. Een belangrijk doel daarvan is 
dat je huisarts zich realiseert met welke gevolgen 
van de spierziekte voor je kind en voor jou en je 
gezin hij rekening moet houden. Die informatie 
kan voorkomen dat je huisarts voor een andere 
klacht of ziekte een minder geschikt medicijn 
voorschrijft of dingen over het hoofd ziet. Je kunt 
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je huisarts zo’n brochure bezorgen. Je doet er wel 
verstandig aan je huisarts te blijven wijzen op de 
mogelijke gevolgen van de spierziekte die hij 
makkelijk over het hoofd kan zien of juist voor 
iets anders kan aanzien. Daarnaast moet de huis-
arts zich er ook bewust van zijn dat je kind ook 
andere aandoeningen dan de spierziekte kan krij-
gen en dat dus niet alle gezondheidsklachten aan 
de spierziekte te wijten zijn.

Hulp thuis

Als je merkt dat je door de spierziekte van je kind 
te zwaar belast raakt, is het goed om voor 
bepaalde onderdelen van de zorg hulp van buiten 
in te schakelen. Die hulp kunnen familieleden of 
vrienden geven, maar je kunt ook een beroep 
doen op professionele hulp in je eigen omgeving. 
Het algemeen maatschappelijk werk kan je hel-
pen allerlei praktische zaken op orde te krijgen. 
Een pedagogisch geschoolde medewerker van 
ondersteuningsorganisatie MEE of van het revali-
datiecentrum kan jou en je kind ondersteunen bij 

specifieke opvoedings-, leer- of gedragsproble-
men die niet op school worden aangepakt.
Een eerstelijnspsycholoog kan je ondersteunen op 
psychisch en relationeel gebied. Een gezinsthera-
peut kan helpen ervoor te zorgen dat iedereen in 
je gezin voldoende aandacht krijgt.
Als je zelf ook een spierziekte of andere gezond-
heidsklachten hebt, dan kom je meestal in aan-
merking voor een vorm van thuiszorg, bijvoor-
beeld huishoudelijke hulp of ondersteunende 
begeleiding. Is dat niet het geval en wordt de 
zorg je te veel, dan is het verstandig om contact 
op te nemen met lotgenoten via de VSN of via 
een steunpunt mantelzorg. Daar vind je ook 
informatie over allerlei voorzieningen zoals vrijwil-
ligers die je kunt inschakelen en plaatsen waar je 
respijthulp kunt krijgen. Respijthulp houdt in dat 
je de zorg voor je kind aan anderen kunt overla-
ten zodat je zelf vrij hebt om ‘bij te tanken’. Het 
gaat meestal om opvang van je kind in een gast-
gezin of in een logeerhuis (zie bijvoorbeeld 
www.kinderhospicedeglind.nl, mantelzorg.vsn.nl 
of www.mantelzorg.nl) dat is ingesteld op kinde-

Met wat extra hulp kunnen de ouders van Nathan (8 jaar) even uitrusten.
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ren met een lichamelijke beperking. Als je aarzelt 
om van zo’n voorziening gebruik te maken, 
bedenk dan dat het voor je kind vaak heel goed 
is om zonder jou ergens te logeren. Als je regel-
matig gebruikmaakt van een respijtvoorziening 
kan dat de zelfstandigheid van je kind bevorderen 
en houd je het zelf langer vol.

‘Toen wij het advies kregen onze zoon met 
Duchenne een keer per maand een weekend 
naar een logeerhuis te brengen, hadden we 

eerst grote twijfels en veel schuldgevoelens. 
We vonden dat we het zelf moesten kunnen 

en waren bang dat hij het ons later kwalijk 
zou nemen dat we hem de deur uit hadden 

gedaan. Maar met een eigen bedrijf en de 
opvoeding van zijn twee zusjes erbij werd 
het ons gewoon te veel. Dat ik door mijn 
rug ging, was de bekende druppel. En tot 

onze verbazing bleek Jonathan het heel 
leuk te vinden om regelmatig een weekend 

bij andere kinderen met een handicap te 
logeren. Hij had daar meteen vriendjes. 

De begeleiding was ook zo professioneel 
en hartelijk dat ik hem er de tweede keer 
met een gerust hart achterliet. Nu hebben 
we weer tijd om bij te komen en iets met 

onze dochters te doen.’
(Jessica, moeder van Jonathan, 9 jaar, 

Duchenne spierdystrofie)

Extra geld

Het opvoeden van een kind met een spierziekte 
kost vaak extra geld door alle aanpassingen die 
nodig zijn in het dagelijks leven. Een deel van die 
kosten kun je via de overheid en ziektekostenver-
zekering vergoed krijgen, maar soms moet je een 
beroep doen op speciale particuliere fondsen om 
het financieel te redden. Omdat de regelingen 
vaak veranderen, noemen we er een aantal en 
verwijzen we naar de website van de VSN voor de 
meest actuele informatie. 
Waarschijnlijk heb je recht op een tegemoetko-
ming onderhoudskosten gehandicapte kinderen 
(TOG). Informatie daarover is te vinden bij de 
Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl.
Daarnaast mag je een vast bedrag aftrekken bij je 
belastingaangifte in verband met uitgaven 
wegens chronische ziekte wanneer je daaraan 
meer dan een bepaald bedrag uitgegeven hebt. 
Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.

Woningaanpassing, vervoersmiddelen en huishou-
delijke hulp vallen sinds 1 januari 2007 onder de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die 
uitgevoerd wordt door de gemeente. De meeste 
gemeenten hebben daarvoor een speciaal WMO-
loket ingericht waar je informatie kunt krijgen 
over hoe deze zaken geregeld zijn. Vooral rond 
woningaanpassing en aangepast vervoer bestaan 
grote verschillen tussen gemeenten. Daarom is 
het belangrijk van te voren informatie te verzame-
len voordat je beslissingen neemt over het ver-
bouwen van je huis, het vervoer naar school of de 
aanschaf van een rolstoelbus. De regionaal consu-
lent van de VSN kan je daarbij helpen. Kijk daar-
voor op www.vsn.nl of achterin het verenigings-
blad Contact.
Het kan per ziektekostenverzekeraar verschillen 
welke hulpmiddelen vergoed worden. Daarom is 
het belangrijk uit te zoeken wat je verzekering 
wel en niet dekt, voordat je tot de aanschaf over-
gaat. Via je huisarts kun je een indicatie voor 
thuiszorg en andere vormen van hulp en begelei-
ding aanvragen als je die nodig hebt. Die indicatie 
wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ).

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het kan prettig zijn om de zorg die je kind nodig 
heeft in de vorm van een persoonsgebonden 
budget te krijgen in plaats van in natura. Bij een 
persoonsgebonden budget (PGB) kun je zelf 
bepalen wie je voor een bepaalde taak inschakelt. 
Dat geeft wel extra administratief werk, maar ook 
vrijheid. Vanaf een bepaalde leeftijd kan je kind 
zo’n budget ook zelf beheren.
Meer informatie over het PGB is te vinden op de 
website van de VSN en bij de vereniging voor 
budgethouders Per Saldo: www.pgb.nl.

Particuliere fondsen
Soms kun je een eenmalige bijdrage krijgen uit 
een particulier fonds voor kosten die niet via de 
gezondheidszorg of de sociale zekerheid worden 
vergoed zoals vakantie, recreatie, vervoer, 
woningaanpassing en -inrichting of computerge-
bruik. De meeste fondsen krijgen hun geld uit 
collectes en particuliere giften en zijn bedoeld 
voor mensen met een bepaalde ziekte of handi-
cap. Voor mensen met een spierziekte is dat het 
Prinses Beatrix Fonds.
De schenkingen van fondsen aan individuele per-
sonen lopen via het ANGO Fonds. Daar kun je 
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niet zelf terecht met een aanvraag. Je hebt een 
erkende onafhankelijke hulpverlener zoals een 
maatschappelijk werker of iemand van MEE 
nodig, die via een speciaal aanvraagformulier van 
het ANGO Fonds een aanvraag doet bij het 
Prinses Beatrix Fonds. Daarvoor moet die hulpver-
lener ook een rapport schrijven over je situatie. 
De ANGO handelt je aanvraag af en stuurt je zelf 
bericht.



6 Praktische informatie

Website voor ouders – ouders.vsn.nl

De website ouders.vsn.nl is bedoeld voor ouders van kinderen met een spierziekte in de leeftijd van nul 
tot achttien jaar. Belangrijke onderdelen van de site zijn ervaringsverhalen van ouders en een forum dat 
gelegenheid biedt voor digitaal lotgenotencontact. Daarnaast is er veel informatie te vinden over opvoe-
den, onderwijs, zorg en zijn er veel verwijzingen naar belangrijke websites. Onderwerpen uit de brochure 
komen ook op de website aan de orde en daarbij vindt u talloze persoonlijke ervaringen van andere 
ouders. De website wordt - in samenwerking met de VSN - onderhouden door een groep ouders met 
veel ervaring rondom het leven met een kind met een spierziekte.

Links

Over het opgroeien van kinderen met een handicap is op veel websites informatie te vinden. Op de web-
site speciaal voor ouders van kinderen met een spierziekte, ouders.vsn.nl, worden deze links verzameld 
en actueel gehouden. Een klein aantal belangrijke websites noemen we hieronder.

Opvoeden en onderwijs

Broer of zus - www.broerofzus.nl
Deze site gaat over broers en zussen van kinderen met een handicap, ziekte of beperking. Op de website 
kun je in contact komen met andere ouders, leerkrachten of professionals. De site www.brusjes.nl is 
bedoeld voor de broers en zussen zelf.

Onderwijs - www.onderwijsenhandicap.nl
Alle informatie over naar school gaan en studeren mét een zichtbare of onzichtbare (dus ook dyslexie) 
beperking, handicap of chronische ziekte vind je op websites hieronder: van basisonderwijs tot en met 
universiteit.

Onderwijsconsulenten - www.onderwijsconsulenten.nl
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van 
onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis, zowel binnen het reguliere onderwijs als 
binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Ouders en rugzak - www.oudersenrugzak.nl
Zeer volledige informatie over 'het rugzakje', het leerlinggebonden budget.

Zorg en ondersteuning

Ja dokter nee dokter - www.jadokterneedokter.nl
Op de site 'Ja dokter nee dokter' wordt aan minderjarigen uitgelegd hoe het staat met het recht op 
informatie en het geven van toestemming. De informatie wordt gepresenteerd in de speels weergegeven 
entourage van een ziekenhuis. Daarbij is de leeftijdsindeling van de WGBO gevolgd. Voor elke leeftijdsca-
tegorie is er een 'eigen' verdieping in het virtuele ziekenhuis, die de bezoeker vanuit de centrale hal kan 
bereiken via de lift.
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Samenwerkende Kinderhospices in Nederland -  www.kinderhospice.nl
Een kinderhospice is een tweede thuis voor kinderen die een ernstige ziekte of handicap hebben waarbij 
specialistische zorg nodig is. Om ouders enkele weken te ontlasten of voor terminale zorg.

Per Saldo, persoonsgebonden budget - www.pgb.nl
Uitgebreide informatie over thuiszorg en het persoonsgebonden budget. Per Saldo is de vereniging van 
gebruikers van een PGB. Overweegt u een PGB, kijk dan hier.

Vrije tijd en sport

NebasNsg - www.nebas.nl
NebasNsg is de Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking. Hier is informatie te vin-
den over de mogelijkheden van aangepaste sporten.

WigWam kindervakanties - www.wigwamvallei.nl
Vier goed aangepaste campings verspreid door Nederland met veel leuke activiteiten voor kinderen.

Access Wise - www.accesswise.org
AccessWise is er voor iedereen met een handicap die informatie zoekt over toegankelijk reizen. Als indivi-
du of als groep, in eigen land of in het buitenland. U kunt bij hen terecht voor informatie over toeganke-
lijke accommodaties, vervoersmogelijkheden, gespecialiseerde reisorganisaties, subsidiemogelijkheden en 
over vakantievrijwilligers.

Websites voor kinderen en jongeren met een spierziekte

Kidsplace - kids.vsn.nl
Deze website - bedoeld voor kinderen van zes tot twaalf jaar - wordt binnenkort ontwikkeld en zal in het 
voorjaar van 2008 gereed zijn. Een belangrijk deel van deze website zal gevuld worden door de kinderen 
zelf. De site krijgt onderwerpen als: mijn droom, wat wil ik worden, brieven aan spiertje (mascotte VSN), 
omgaan met je ouders, spreekbeurten en werkstukken.

Moov - www.moov.nl
Moov.nl is in 2001 gestart om jongeren van twaalf tot achttien jaar met een spierziekte uit te dagen, te 
prikkelen en in beweging te zetten: You gotta moov! Maaike gaat naar een popconcert: wanneer ga jij? 
Doreen heeft een heel gave slaapkamer: waarom heb jij die niet? Alex wil schrijver en journalist worden: 
wat wil jij worden? Moov.nl biedt ook een veelheid van informatie over: leuke mobieltjes, hippe hulpmid-
delen, gave spelletjes.

Jackies - www.jackies.nl 
Jackies.nl is een digitale kroeg waar je gezellig kan kletsen en een stevige discussie kan voeren. 
Erg gezellig dus en bedoeld als informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren met een spierziekte van 
18+. De site wordt beheerd door een team van jongeren.

Spierziekten Informatielijn
Bij de Spierziekten Infolijn (0900 548 04 80, € 0,15 per minuut) kunnen leden en niet-leden van 
de VSN informatie krijgen over uiteenlopende zaken op het gebied van spierziekten en de 
gevolgen ervan, ook over het lotgenotencontact van de VSN.
Medewerkers van de Spierziekten Infolijn geven geen advies over persoonlijke medische zaken. 
Daarvoor moet u bij uw arts zijn. U kunt er wel terecht wanneer u ergens met uw eigen arts niet 
uitkomt.
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