human interest

Sophie Bot (10) heeft ESM:

Rugzakbegeleiding met een gouden randje
Het gezin Bot bestaat naast Annemarie en haar man Art, uit zoon
Menno (15), dochter Ruth (13) en de tweeling Sophie en Jorick. “Toen
Sophie en Jorick werden geboren had ik dus al ervaring als moeder.
Daarnaast heb ik een onderwijsachtergrond. Sophie was van baby af
aan stil en lief. Jorick was juist heel druk en praatte voor haar. Ze vulden
elkaar goed aan. Sophie liep pas toen ze twee was en Jorick bracht haar
gewoon alles. Daar zijn we wel op gaan letten, maar omdat ze elkaar zo
goed opvingen, merkte je niet direct iets aan Sophie. Wel viel het op dat
ze vaak versprekingen had en moeite had om goede zinnen te formuleren. Het vertellen buiten het hier en nu was en is nog steeds lastig voor
onze Sophie, omdat het moeilijk blijft om zich te uiten. Helemaal als er
emoties aan te pas komen”, legt haar moeder uit.

Sofia Kinderziekenhuis
Pas op school, toen de tweeling in verschillende klassen kwam, ging
het mis met Sophie. “Haar veiligheid was weg en haar ontwikkeling
stagneerde. De schoollogopediste stuurde ons door naar het Sofia
Kinderziekenhuis gestuurd en die verwees ons door naar logopedie.
Jorick ging in die tijd naar een logopediste, Anne Schuddeboom uit
Blokland, voor lichte stotterproblemen. We zijn ook met Sophie naar
haar toegegaan. Dat was een hele goede stap. Zij zag dat er meer aan
de hand was met Sophie dan dat ze gewoon ‘jong’ was. Toen bleek dus
dat ze ESM heeft.” Daarmee was Sophie in het gezin het tweede kind dat
extra zorg vroeg. Bij zus Ruth werd, naast de al eerder geconstateerde
dyslexie, op haar negende diabetes geconstateerd. “Tegen Ruth zeggen
we altijd: ‘je hebt diabetes, maar je bent het niet’. Met goed voorbereiden en nadenken kun je heel veel gewoon doen. En dat geldt ook voor
Sophie”, vertelt Annemarie.

Sophie Bot (10) heeft ESM. Sinds een jaar is bekend
dat ze ook PDD NOS heeft. Nog een etiketje dus. Maar
voor Sophie zelf was dat juist een opluchting. En ook
haar ouders, oudere broer en zus en haar tweelingbroer weten daardoor beter hoe ze met Sophie moeten omgaan. Gezinsbegeleiding vanuit Auris hielp
daar aan mee. Maar ook al voor die tijd trof het gezin
steeds de juiste begeleiding, waardoor het ook als het
even moeilijk gaat, toch lukt om Sophie zo goed mogelijk te begeleiden. “De juiste hulp kan zoveel goeds
doen”, zegt moeder Annemarie Bot.
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Tweeling
“We hebben gelukkig altijd de goede mensen getroffen. De logopediste
hielp ons geweldig met het aanvragen van het rugzakje voor Sophie en
bij de volgende aanvraag heeft ze samen met ambulant begeleidster
Vera de tweede rugzak binnengesleept. De rugzakbegeleiding vanuit
Auris is er een met een gouden randje. Doordat Sophie vanaf groep 3
een rugzak kreeg, kon ze in het regulier onderwijs blijven, op dezelfde
school als haar broer. We zijn wel in Dordrecht gaan kijken naar een
cluster 2 school. Dat voelde als een warm bad, een prima school met
heel veel voorzieningen. Maar bij haar broer en alle bekende dingen in
de buurt blijven, vonden we uiteindelijk toch belangrijker. Ze zit nu in
een hele grote klas, maar door alle begeleiding lukt het wel. Het is fijn
dat ze samen met haar broer op de fiets naar school kan. Sophie voelt
zich vaak echt anders en kan zich heel sterk met anderen vergelijken. Ze
trok zich ook vanaf het begin op aan Jorick, wilde alles kunnen wat hij
ook kan. Omdat Sophie niet alles kan wat Jorick kan, is dat soms ook een
struikelblok voor haar. Andersom heeft Jorick dat helemaal niet. Sophie
kon bijvoorbeeld eerder fietsen, maar dat was voor hem geen stimulans.” Annemarie vervolgt: “Ze zitten nu weer bij elkaar in de klas. Voor
Sophie is dat heel fijn. Voor ons ook, want doordat Jorick dingen vertelt,

kan ik gericht aan Sophie vragen stellen. Voor Jorick is het niet altijd
even makkelijk. Maar zij redt het door hem. En als ze samen zijn, kunnen
ze het heel goed met elkaar vinden. Jorick heeft veel vriendjes. Sophie
wordt wel veel gevraagd, maar heeft niet een speciale vriendin. Ze heeft
die behoefte ook niet zo. Na de drukte van school vindt ze het fijn thuis
haar eigen dingetjes te doen. Knutselen, meehelpen in de keuken.”

Spreekbeurt
Lezen was lange tijd lastig voor Sophie. “Het bleven losse woorden.
Inmiddels gaat technisch lezen heel goed, begrijpend lezen is nog
moeilijk. We hebben thuis veel geoefend en toen bleek vooral dat het
opschrijven van antwoorden een brug te ver was. Mondeling lukte het
wel, maar de omschakeling van iets bedenken naar geschreven taal
is heel lastig. Als je daar op inspeelt zie je: ze heeft veel meer in haar
mars”, vertelt Annemarie. Omdat ze niet anders wil zijn, doet Sophie ook
vanaf groep 4 mee met spreekbeurten. “Dat is heel spannend voor haar.
Ze houdt het onderwerp wel heel dichtbij, over haar konijn, paarden
en laatst over tijgers. Dan gaat ze gelijk naar de bieb en wil het zo snel
mogelijk af hebben. Achter de computer heeft ze haar eigen verhaal
gemaakt. En vervolgens uit haar hoofd geleerd. Dat heeft ze zo goed
gedaan. Ze wil het liefst ook een hoog cijfer halen, daar gaat ze voor. En
dat is haar ook gelukt. Dat streberig is haar kracht en valkuil. Het uiten
van emoties blijft heel lastig. Maar de stress was nu wel minder. Ze zei
nu pas op zondag voor de dinsdag van de spreekbeurt: 'ik denk dat ik
dan ziek ben.' Andere jaren was dat al weken ervoor.”

Ongrijpbare gevoelens
Zus Ruth kreeg vanwege haar dyslexie psychomotorische kindertherapie en had daar veel baat bij. Annemarie: “Dat is een soort speltherapie
door een fysiotherapeut, met veel beweging. De therapie sluit aan op
de interesses van het kind. Ruth leerde daar om minder te tobben en
dingen een plek te geven. We hebben die therapie ook voor Sophie in
gang gezet, vanwege haar achterstand in taalontwikkeling. En sociaal
emotioneel waren er gedragsproblemen die voortkwamen uit angst.
Maar voor haar was de therapie lastiger. Ze ‘moest’ iets en dan kom je te
dichtbij. De taal zien als iets waarmee je dingen kunt regelen, gaat bij
haar niet vanzelf. Gevoelen zijn voor haar heel ongrijpbaar en ze werd
daar dus juist geconfronteerd met wat ze niet kon. De therapeut dacht
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Coachend Paard

Geen Bodem Syndroom (GBS)/Hechtingsproblematiek
Naast korfbal – waar het hele gezin aan meedoet – heeft Sophie
ook veel met dieren. Annemarie: “Ze zat op paardrijden en dat
ging goed, tot ze een keer van het paard viel. Het leek ons niet
goed om te stoppen uit angst, dus we gingen door, maar het
bleek toch te spannend. Op school kwam ik een moeder tegen die
een bedrijf heeft, Coachend Paard. Dat is iets voor Sophie, dacht ik
meteen. En dat was ook zo. Een paard spiegelt je gedrag, geeft je
alle ruimte om opnieuw te beginnen na een fout.
Op de vraag van de coach/behandelaar wat ik voor Sophie wilde
bereiken, zei ik: dat ze gelukkig is, niet meer bang is van paarden
en er weer van kan genieten. Het begon ermee dat ze Oekie de
pony mocht binnenhalen, borstelen, samen spelletjes doen, over

aan autisme, maar wij zaten niet te wachten
op nog een stickertje en weer allerlei onderzoektoestanden die als heel belastend worden
ervaren door een kind.”

Gezinsbegeleiding
In de loop der jaren werden de conflicten thuis
steeds groter. “De andere kinderen hadden
moeite met Sophie’s gedrag. Ze zagen ook
dat ik anders was naar Sophie, geduldiger. Ik
kan best boos worden, maar tegen haar is dat
altijd getemperd.” Vera Dijkstra, de ambulant
begeleidster van Auris, opperde gezinsbegeleiding. “Ik had daar al eerder aan gedacht, maar
net in die periode kreeg Ruth diabetes en was
het allemaal wat te veel. Vorige jaar hebben
we daar wel gebruik van gemaakt. Sophie
kreeg in diezelfde periode ook de diagnose
PDD NOS. Dat bracht vooral voor Sophie rust:
‘Dus daarom reageer ik anders dan anderen’.”
Aafje Thijssen, de gezinsbegeleider, kwam elke
maand langs. “Ze deed dan iets met een van
de kinderen of een gezinsspel. Ook de andere
kinderen kregen dus heel gericht aandacht
en uitleg. We hebben veel gehad aan de tip
om, als een kind bijvoorbeeld boos is, dat te
bevestigen: ik snap dat je boos bent.
Zeker bij Sophie reiken we altijd woorden aan
voor haar: wat past bij haar gevoel? Maar het
werkt ook bij de andere kinderen.”

balken heen stappen. Sophie communiceert niet makkelijk. Ze leerde
daar: ‘als jij niet zegt wat je wilt, gaat Oekie het niet doen’. Dat was
een spiegel voor haar omgang met mensen.
PPD NOS is een verzamelterm. Bij Coachend Paard gaan ze uit van
het ‘Geen Bodem Syndroom (GBS) / Hechtingsproblematiek’ en dat
bood ons betere handvatten.”
GBS is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een
indrukwekkende gebeurtenis (trauma), bijvoorbeeld bij de geboorte,
waardoor het basisvertrouwen is aangetast.
Kijk voor meer informatie op www.coachendpaard.nl

geholpen. “Bij vragen krijgen we heel snel
antwoord, waar we ook echt wat aan hebben.
Daar hebben we de afgelopen jaren zoveel
steun aan gehad. Ik zit ook wel eens in zak en
as, maar ik weet nu dat ik de enige ben die het
kan doen voor mijn kind. Met hulp opstaan en
weer doorgaan. Ik heb geleerd dat het voor
ouders heel belangrijk is om vast te houden
aan jouw gevoel over je kind.”

SoVa training
Francisca, de paardencoach (zie kader) sluit
aan bij Sophie en bij de SoVa (sociale vaardigheid) training die ze op school krijgt vanuit
Auris. Die wordt op maat en door bevlogen
en betrokken mensen gegeven. "Sophie krijgt
samen met nog een paar kinderen uit haar klas
tien trainingen. Ze werken veel met beelden.
De kinderen zien zichzelf terug en krijgen
opdrachten voor thuis. Wij krijgen na elke les

feedback per mail. Wij kunnen dan weer bellen
of mailen over onze ervaringen. Voor de ouders van andere kinderen die meedoen – het
wordt betaald uit de rugzak van Sophie – zijn
er twee ouderbijeenkomsten. Sophie leert er
heel praktisch om hulp te vragen. Haar taal
is altijd beperkt. Ze bedenkt gewoon niet als
eerste om zelf aan te geven wat ze wil. Door
de opdrachten die ze voor thuis krijgen zie
je meteen resultaat. Ze merkt bijvoorbeeld:
‘als ik mama vraag te helpen met het konijn,
dan doet ze dat’. En dan is er ook nog altijd de
PDD-NOS. Sophie reageert gewoon anders
op dingen. Voor mij was dat best lastig, omdat
ik zelf juist heel sociaal ben. Het is een proces
om te accepteren ‘ze is zoals ze is en dat is
goed’. Dan gaan er deuren open naar nieuwe
mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar
waar zij goed in is en dat dan benoemen. Dat
kwam ook aan de orde in de SoVa training. Als

Volg je gevoel
Annemarie: “Voor mij was de gezinsbegeleiding een bevestiging dat ik het wel goed
deed. Je gaat wel eens twijfelen. Als je op
school bijvoorbeeld niet goed wordt begrepen, kun je onzeker worden. Maar school is
niet altijd even goed toegerust op specifieke
zorg.” Niet alleen de gezinsbegeleiding van Auris, maar zeker ook de ambulante begeleiding
heeft Annemarie en haar gezin altijd goed
FOSS-TAAL juli 2012

13

je zegt: ‘dat heb je goed gedaan’, dan komt dat
vaak niet binnen bij Sophie, want ze vindt dan
zelf dat het niet zo goed is. Op de training leert
ze bijvoorbeeld een compliment te ontvangen.”

Depressief
Annemarie benadrukt dat het belangrijk is
om niet te veel therapie-achtige dingen naast
elkaar te doen. “Soms word je heel enthousiast
als je ergens over leest, maar het is voor Sophie beter om te wachten en je kind ook rust
te gunnen. Maar goede hulp kan zoveel goeds
doen. Als ik denk aan het meisje van vier dat
ineens haar broertje in de klas moest missen.
Ze was achteraf gezien gewoon depressief
en onbereikbaar voor ons. Kijk ik nu naar haar,

dan zie ik een kind dat gewoon weer straalt.
Ze voelt zich begrepen en zit goed in haar vel.
Op school gaat het heel goed en thuis zijn de
kinderen heel leuk met elkaar. In januari zijn
we gestopt met de gezinsbegeleiding. Ook al
kan haar gedrag soms nog knap irritant zijn, de
anderen kinderen weten nu hoe het komt, en
laten het. En Sophie weet hoe ze weer rustig
kan worden. Conflicten lopen niet meer uit de
hand."
Annemarie tot slot: "De uitdaging is te blijven
zoeken naar wat bij het kind past, wat haar
kwaliteiten zijn en die naar boven halen, zodat
ze fijn in het leven staat. Dat is onze eerste taak
als ouders. Zeker toen ze klein waren was het

vaak survivallen. Ik bewaak daarom echt de
rust in het gezin. De dag niet te vol plannen
en zorgen voor overzicht. En ik leer ook nog
steeds bijna dagelijks van Sophie: geduld,
begrip voor anderen. Je oordeelt minder snel.”

Wat is
PDD-NOS?
PDD-NOS is de afkorting van Pervasive
Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen is de overkoepelende
naam voor stoornissen waartoe ook
het autisme behoort, de autismespectrumstoornissen (ASS).
De term PDD-NOS wordt gebruikt voor
kinderen met sociale en communicatieve problemen zoals men die ziet bij
autisme, maar in onvoldoende mate
om strikt aan de criteria voor de diagnose autisme te voldoen. Eenduidige
criteria ontbreken en dat heeft tot
gevolg dat nogal eens verwarring ontstaat over hoe 'ruim' of hoe 'smal' deze
classificatie moet worden gebruikt.
Wel bestaan er enige richtlijnen: er is
een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie met
tekortkomingen in de (non-)verbale
communicatievaardigheden of er
is sprake van stereotiep gedrag en
interesses.
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