Een rare vogel...
Door Jasperina Dijkstra
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om opheldering te krijgen. Waar ik bang voor was, werd gezegd:
Hoe kom je daar nou bij...? Hij is gewoon een beetje vreemd. Na
er zou nooit iets veranderen. Als een echo klonk dat en klinkt dat
veel aandringen werd er dan toch actie ondernomen. Ik denk
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“Nee... als ik in mijn tuin werk, denk ik nergens aan”. Nergens
aan denken! Dat is toch onvoorstelbaar? Ik schrijf hele brieven als
ik in de grond wroet. Ik los problemen op en bereid me voor op
moeilijke gesprekken. Maar hij...? Hij denkt niet eens na.
Ik kom er langzamerhand achter dat ik de man, met wie ik 30
jaar getrouwd ben, niet ken. Dat ik niet weet wat er in hem omgaat. Mijn ouders vonden hem, toen hij kennis met hen maakten,
een “rare vogel”. Volgens mijn moeder heeft ze dat ook wel eens
gezegd. Maar mijn weerwoord was dan altijd: als we eenmaal getrouwd zijn, verandert hij wel. Iedereen verandert. Maar Tjeerd
veranderde niet. Hij zal nooit veranderen.

maakt mij kriegel. Hij kan niet veel goeds doen op het moment en
ik besef dat ‘t voor hem ook niet leuk is. Moet ik dan toch weer in
therapie? Weer aan de bel trekken? Maar waar? Bij de huisarts die
het autisme niet ziet? Bij het Riagg in onze woonplaats waar ik alle
voorgaande jaren ook niet veel ben opgeschoten? Na lang zoeken
hoor ik goede berichten over een psychologe, die zich gespecialiseerde op het gebied van ‘volwassen autisten’. Als ik dáár toch
eens naar toe kon...?
Ik heb nu drie gesprekken achter de rug en voel me, na jaren
zoeken, eindelijk begrepen. Ik ben er nog lang niet. Mijn leven
staat op z’n kop en ik zal ‘t wéér in mijn eentje moeten klaren. ■

Aan de ene kant lucht het op dat ik weet wat er met hem is;
aan de andere kant heb ik het gevoel dat het daardoor juist erger
is geworden. Alle jaren niet precies weten waarom hij reageert,
zoals hij reageert, geeft mij het gevoel van een ongelijke strijd.
Er is iets... alleen je weet niet wat. Nu ik dat wel weet voelt dat
goed en toch ook weer niet. Ik begrijp dat hij niet anders kan.
Toch probeer ik, nog steeds, “er iets van te maken”. En dat maakt
moe. Vreselijk moe. Het is alsof ik tegen windmolens vecht. Mijn
“vijand” is niet te verslaan. Dat zal ik moeten accepteren en dat

Nieuwe brochure: Op zoek naar zorg
door Bernadette Wijnker-Holmes

In de Engagement van december 2004 werd al aangekondigd
dat er een nieuwe brochure Op zoek naar zorg zou komen. Inmiddels is deze brochure verkrijgbaar bij de NVA, en wellicht
ook al bij u bekend. De brochure biedt ouders, jongeren en volwassenen met autisme handvatten bij hun zoektocht naar een
passende leefomgeving – tijdelijk of permanent – voor henzelf
of hun kind met autisme.
Welke handvatten biedt deze brochure u?
We hopen dat deze brochure u houvast biedt bij de vaak ingewikkelde en langdurige zoektocht naar passende zorg. In de
brochure staan zes verschillende checklists met vragen die u
kunt stellen in uw onderhandelingen met een instelling over het
verkrijgen van zorg. De antwoorden op de vragen dienen als
uw persoonlijke kwaliteitstoets voor de betreffende instelling. Er
staan geen vast omschreven kwaliteitseisen in, omdat iedere
persoon met autisme weer andere behoeften heeft. Wel helpen
de vragen om een beeld te krijgen van wat u voor uzelf of voor
uw kind van belang vindt, en of de instelling dat wel of niet
biedt.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vragenlijsten gaan over:
visie, beleid en organisatie
zorg en hulpverlening
personeel
facilitaire voorzieningen en beheer
medezeggenschap en tevredenheid van cliënten
externe oriëntatie

Toekomstige brochures ‘op zoek naar....’́
Wellicht zoekt u voor uw kind of voor uzelf niet (alleen) een passende leefomgeving, maar bijvoorbeeld passend onderwijs en/of
passende begeleiding. In het najaar van 2005 zal de NVA ook
op deze terreinen vergelijkbare brochures gaan ontwikkelen:
- Op zoek naar onderwijs
- Op zoek naar (ondersteunende en activerende) begeleiding
We houden u hiervan op de hoogte!
De brochure Op zoek naar zorg is te bestellen bij de NVA, en
kost € 2,50 voor leden en € 4,00 voor niet leden. ■
De adviesgroep ‘zorg en welzijn’ is geïnteresseerd in uw oordeel en/of ervaringen met het gebruik van deze brochure.
We nodigen u uit uw reactie te sturen naar
info@autisme-nva.nl onder vermelding van ‘brochure op
zoek naar zorg’ of (na 1 juli) op een daarvoor ingerichte
plek in het Forum op de (vernieuwde!) website van de NVA.
U kunt uw reactie ook per post sturen naar het landelijk
bureau van de NVA, Professor Bronkhorstlaan 10, 3723
MB Bilthoven
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