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“Elin en Bente, een twee-eiige twee-
ling, zijn veel te vroeg geboren, al na 
23 weken. Bijzonder is dat onze beide 
dochtertjes acht jaar terug in 
Nederland precies een week te vroeg 
ter wereld kwamen om voor zorg in 
aanmerking te komen. Gelukkig 
woonden we in die tijd in Schotland, 
waar een grens van 24 weken gold. 
Aan het feit dat Bente het zo goed 
deed, is het te danken dat in 

Nederland de grens van wel of niet 
behandelen inmiddels naar 24 weken 
is gegaan.”

Vechtertje
“Bente mocht al na twee maanden 
naar huis, terwijl Elin acht maanden 
lang heeft moeten knokken. Zij heeft 
heel veel meegemaakt in haar cou-
veusetijd, waaronder een aantal 
medische missers. Gelukkig is ze een 

vechtertje, maar gevolg van die 
zware beginperiode is wel dat ze 
spastisch is aan alle ledematen: ze 
heeft cerebrale parese in de zwaar-
ste vorm, waardoor ze voor haar 
leven rolstoelgebonden is. Dat is nog 
niet alles, want door het vele gebruik 
van antibiotica is zij haar gehoor 
grotendeels verloren. Dit bleek ove-
rigens pas bij een gehoortest op de 
dag van naar huis gaan. Gaandeweg 

“Als ouder van een kind met een beperking verdwaal je heel gauw in zorgland”, 

vertelt Marie-José Schelvis-Hugen, moeder van de 8-jarige tweeling Bente en Elin. 

“Maar als je uit dat doolhof komt, besef je wel dat het in Nederland goed geregeld 

is. Alleen kost het heel veel bloed, zweet en tranen om daadwerkelijk gebruik te 

maken van alle hulp en voorzieningen.” 

Jan de Graaf

Bloed, zweet 

en tranen

Ouders aan het wOOrd
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Dit artikel is verschenen in Vakblad Vroeg (maart) nr. 1-2016, www.vakbladvroeg.nl

31vroeg maart 2016 

komen meer en meer gebreken aan 
het licht, ook omdat het een twee-
ling betreft. Bente ontwikkelde zich 
volgens het boekje, terwijl Elin alles 
steeds een beetje anders doet. 
Gaandeweg merk je dan dat de din-
gen niet helemaal kloppen. Zo kreeg 
ze eerst een gewoon gehoorappa-
raatje, maar dit haalde niets uit. 
Daarop bleek uit een MRI-scan dat 
ze hele kleine hersenbloedingen 
heeft gehad. Speldenprikjes met een 
beetje littekenweefsel zitten precies 
in de motorische banen van haar 
hersenstam. Verder zijn haar hersens 
goed ontwikkeld, alles doet het, 
maar vanuit de kern gaat het dus 
mis. Hierdoor heeft zij het motorisch 
moeilijk. Als ze bijvoorbeeld iets wil 
pakken, spant ze automatisch heel 
haar lijf. Als ze slaapt zie je niets aan 
haar, maar eenmaal wakker is er 
direct spanning. Dan is ze soms zo 
boos en blij tegelijk dat haar hele 
lijfje één brok spier is.”

domper op domper
“De thuiskomst van Elin viel samen 
met onze terugkeer in Nederland. Al 
snel volgden tal van ziekenhuisbezoe-
ken, met domper op domper. Ook de 
onzekerheden die de artsen meega-
ven werkten op onze zenuwen. Iedere 
keer was er weer iets niet goed. Ja, ze 
is spastisch, maar in welke mate? En 
wat betekent dat voor de toekomst? 

Of een MRI-scan wees uit dat de rest 
van haar hersenen in orde was, waar-
op de specialist aangaf dat het hart-
stikke goed zou komen. Niet dus. Die 
valse hoop gaf ons wel steeds even 
kracht. Maar als dan even later blijkt 
dat er toch geen vooruitgang is, komt 
de klap des te harder aan. Elin werd 
ook heel vaak wakker 's nachts. 
Uiteindelijk ben je zo kapot, dat je 
ook weleens rare dingen gaat denken. 
Zo van ik kan niet meer, hou maar op, 
stop er maar mee. Om het vol te hou-
den, had ik echt hulp van een psycho-
loog nodig. Degene waarbij ik te rade 
ging, kon zich echter absoluut niet in 
onze situatie verplaatsen. Daar had ik 
dus helemaal niets aan.”

Omslag
“De omslag kwam op het moment 
dat Elin naar de vroegbehandeling 
van Heliomare ging, een revalidatie-
centrum in Wijk aan Zee. Kindjes 
zoals de onze, ze was toen net twee, 
kunnen naar een peutergroep. 
Belangrijk voor mij persoonlijk was 
dat ik daar in contact kwam met een 
maatschappelijk werkster die me, 
ongemerkt, steeds een stapje voor 
was. Zij wist precies in welke fases 

van acceptatie ik mij bevond. Het is 
een soort rouwproces, want je hebt 
tijdens de zwangerschap een totaal 
ander levensplan in je hoofd. Mijn 
man werkte in de olie-industrie en ik 
gaf les op een internationale school. 
Opeens zit je in Nederland met een 
zwaar gehandicapt kind en zijn al je 
zekerheden weg. Stapje voor stapje 
wende ik aan de andere weg die ons 
leven is ingegaan. De maatschappe-
lijk werkster kon me ook wegwijs 
maken in de gehandicaptenwereld 
met alle voorzieningen, instanties en 
regeltjes. Die gesprekken hebben me 
heel erg geholpen. Werken is er ove-
rigens niet meer bij, dat is echt niet 
in te passen.”

Zorgtraject 
“Het Schotse ziekenhuis heeft bij 
onze terugkeer de zorgdossiers door-
gegeven aan het AMC Amsterdam. 
Dit betekende twee tot drie bezoeken 
per week, niet alleen voor de kinder-
arts en fysiotherapeut, maak ook voor 
zaken als neurologisch onderzoek en 
bezoeken aan het audiologisch cen-
trum. Dat was dus enorm veel en dan 
is het een hele opluchting als je er zelf 
bij toeval achter komt dat je fysiothe-
rapie ook aan huis kunt krijgen. Dat 
scheelt dan weer een wekelijkse rit, 
ook voor Bente, die telkens mee 
moest. Toen Elin anderhalf was, kreeg 
ze een cochleair implantaat. Sindsdien 
gaat haar cognitieve ontwikkeling er 
duidelijk op vooruit. Op haar vierde 
kreeg ze helaas waterpokken, met als 
gevolg dat ze veel last had van haar 
mond en keelholte en eten steeds 
problematischer werd. Uiteindelijk 
woog ze op een gegeven moment nog 
maar elf kilo. Daarop is besloten tijde-
lijk een sonde te plaatsen. En zo ging 
het maar door. Op haar zesde was ze 
de kinderarts in het AMC ontgroeid 
en sindsdien hebben we een nieuwe 

‘de onzekerheden die de artsen 
meegaven werkten op onze zenuwen’

 

niet gek of raar
“Rond haar vierde begon Bente te vragen wat gehandicapt is. Ik heb 
die vraag vervolgens beantwoord in een boekje, getiteld M’n zusje is 
gehendiekept. Toen ik het voorlas aan Bente moest ze vaak lachen 
en zei ze telkens 'oh ja'. Het boekje helpt om het gehandicapte kind 
uit die bijzondere positie te halen. Belangrijk, want die zijn niet gek 
of raar. Er kwamen veel vragen over wat Eline op school doet als ze 
niets kan en daarop ben ik in een tweede deel ingegaan. Via mijn 
website kan ik andere ouders van gehandicapte kinderen inspireren, 
bijvoorbeeld met de vele sportieve activiteiten die we met Elin 
ondernemen. Je kunt kinderen namelijk gewoon betrekken in fietsen 
en hardlopen, je hoeft niet met ze binnen te zitten.”
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arts in Zaandam. Verder is er een 
revalidatiearts in de VU. Het AMC 
bezoeken we eigenlijk alleen nog voor 
haar cochleair implantaat dat regelma-
tig moet worden doorgemeten. Wat 
heel fijn is, is dat ze nog steeds in 
Heliomare op school zit. Dat is rede-
lijk dichtbij, want wij wonen in 
IJmuiden.” 

Frustrerend
“Terugkijkend hebben we binnen de 
hulpverlening, naast de onduidelijk-
heid rond diagnoses, vooral het weg-
wijs maken gemist in waar je terecht 
kunt voor de noodzakelijke hulp. Het 
zou fijn zijn geweest wanneer er 
iemand was geweest die je kon ver-
tellen waar je wat kunt halen, wie je 
aan kunt spreken en wat je rechten 
zijn. Alles moesten we telkens weer 
stap voor stap uitzoeken. Dat heb ik 
als heel frustrerend ervaren. Ik had 
het fijn gevonden als er iemand was 
geweest die had gezegd: ‘ik weet 
precies wat je meemaakt, ik ga je 
helpen, bel me als je iets nodig 
hebt’. Het allemaal zelf uitzoeken met 
zo'n zware thuissituatie vergt gewoon 
veel van je. Bovendien is het erger-
lijk als er voor de zoveelste keer 
iemand van de gemeente komt chec-
ken of Elin echt wel gehandicapt is. 
Lees toch even het dossier, denk je 
dan. Als zij kan lopen, vraag je toch 
geen rolstoel aan? Dat is zo heftig. 
Met het aanvragen van een aange-
past bed of andere noodzakelijke 

voorzieningen gaat het precies het-
zelfde. Telkens weer moet je je hand 
ophouden en word je van het kastje 
naar de muur verwezen. Al die zaken 
regelen is zo vermoeiend.”

niet klagen
“Toch mag ik uiteindelijk niet kla-
gen. Ik heb nu mijn hele huis aange-
past en Elin kan tot haar achttiende 
thuis wonen. Dankzij het persoons-
gebonden budget kunnen we boven-
dien rondkomen. Dat is allemaal 
heel fijn. Als je ook ziet wat voor 
voorzieningen er allemaal beschik-
baar zijn voor onze dochter, dan 
mag je jezelf bovendien gelukkig 
prijzen dat je hier woont. Tijdens 
een vakantie in Frankrijk merkten 
we dat het zelfs zo dichtbij al totaal 
anders ligt. Hier is het allemaal 
zoveel beter geregeld. Jammer is wel 
dat het ook in ons land lang niet 
iedereen lukt om het zo goed voor 
elkaar te krijgen. Wat ons geholpen 
heeft, is dat Elin echt zwaar beperkt 
is. Dat opent wel deuren.”

Verschillen
“Het feit dat Bente direct vanaf haar 
geboorte zo goed ging, heeft ons er 
overigens wel doorheen gesleept. 
Daardoor kon ik ook normale moe-
derdingen doen. Ze gaan bovendien 
geweldig met elkaar om. Bente is de 
beste therapeut voor Elin. De meeste 
vriendjes en vriendinnetjes van 
Bente doen heel gewoon, maar som-

migen vinden het wel raar. En Elin 
heeft zelf vriendinnetjes, maar die 
wonen helaas ver weg. Echt spelen 
kan ze overigens niet, daar is ze te 
beperkt voor. Wel kan ze inmiddels 
veel verstaan en een beetje praten, 
enkel niet genoeg om een gesprek 
aan te gaan. Het is vooralsnog 
gebrabbel. We zijn nu bezig met een 
door haar tong te besturen spraak-
computer. Ook begint ze nu woordjes 
te lezen. Verstandelijk zit ze op een 
IQ rond de 93, dus net iets onder het 
gemiddelde. Elin is nu acht, maar 
functioneert door alles wat ze heeft 
meegemaakt op het niveau van een 
kind van rond de zes. Bijzonder vind 
ik dat Elin, ondanks alles, een heel 
blij en vrolijk grietje is.” 

Kijk voor meer informatie 
op ‘www.bentelin.nl’ en 

‘www.rennenvoortwee.nl’


