
‘ Het kan anders!’ 
Ervaringsverhalen van jongeren met een chronische aandoening



Vijftien jongeren, 
vijftien verschillende 
ervaringen en vijftien 
keer dezelfde reactie: 
“Het kan anders!”

Ruim 700.000 jongeren in Nederland hebben een 

chronische aandoening. Jongeren met enthousiasme, 

talenten en enorme wilskracht. Echter, op het 

gebied van sport, school, werk, zorg en kracht zijn 

er grote verschillen tussen hen én hun gezonde 

leeftijdsgenoten. Dat moet en kan anders! En het 

Jongerenpanel Zorg én Perspectief zet zich hiervoor in. 

Elke jongere, elke aandoening, elke ervaring en 

droom is anders, maar toch zijn de gelijkenissen in 

de verhalen van de vijftien jongeren in dit boekje 

kenmerkend. Iedereen wil volwaardig mee kunnen 

doen om dromen waar te maken en aan een toekomst 

te bouwen. Hoe jong ook! Om de verschillen tussen 

jongeren met een chronische aandoening én hun 

gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen, moeten we 

buiten de hokjes denken, veranderingen doorvoeren én 

uitgaan van onze kracht en mogelijkheden. 



Door mijn reumatische klachten ken ik de drempels 

waarmee jongeren in dit boekje te maken hebben en 

deel ik hun zorgen, vragen en ervaringen. Met veel 

enthousiasme zet ik mij dan ook als voorzitter in om 

kansen voor jongeren met een chronische aandoening 

te creëren en te pakken. Maar ik doe het niet alleen. Ik 

ben erg trots op de fantastische groep jongeren van het 

Jongerenpanel. Vanuit onze eigen ervaring, ervaringen 

van anderen, nieuwe kennis en vele perspectieven 

gaan wij aan de slag. Met de professionals van Zorg én 

Perspectief en alle betrokken organisaties willen wij 

ervoor zorgen dat maatschappelijke participatie van 

jongeren met een chronische aandoening verbetert. 

We willen meedenken, meepraten en meebeslissen. 

Met u gaan wij graag in gesprek om oplossingen, 

verbeteringen en kansen te creëren om te zorgen dat 

jongeren met een chronische aandoening kunnen 

groeien in een maatschappij die ook van hen is.  

Bente van Oort (19)
Voorzitter Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Het Jongerenpanel biedt u dit 
boekje aan met enkele van de 
vele verhalen van jongeren met 
een chronische aandoening. De 
verhalen bieden u een inkijkje 
in wat er écht speelt in de 
levens van jongeren met een 
chronische aandoening: wie ze 
zijn, wat ze willen bereiken en 
waar ze tegenaan lopen. Dat 
is belangrijk, want alleen als 
je de jongeren echt kent, kunt 
u met ze meedenken over hoe 
de verschillen met hun gezonde 
leeftijdsgenoten verkleind 
kunnen worden.



Het Jongerenpanel zet zich in voor de 

ruim 700.000 jongeren in Nederland 

met een chronische aandoening. Zij 

informeren en adviseren het programma 

Zorg én Perspectief van FNO over de 

problemen waar jongeren met een 

chronische aandoening tegenaan lopen 

en denken actief mee over de oplossingen 

hiervoor.

Bekijk voor meer informatie over het 

Jongerenpanel de website:  

www.jongerenpanel.nu

Het Jongerenpanel

Het leven van jongeren met een 
chronische aandoening verloopt 
anders dan dat van hun gezonde 
leeftijdsgenoten. Ze hebben 
bijvoorbeeld vaak te maken met 
intensieve zorg en zijn, omdat 
ze ziek zijn, vaak thuis of in het 
ziekenhuis. Maar ook buiten 
de zorg om, op sport, school of 
werk, vraagt het hebben van 
een chronische aandoening soms 
om flexibiliteit, aanpassingen 
én buiten de hokjes denken. 
Niet alleen van de jongeren zelf, 
maar ook van alle organisaties 
en instanties om hen heen. 
Toch is dat nog niet altijd zo 
vanzelfsprekend en lopen veel 
jongeren met een chronische 
aandoening tegen drempels aan. 
Drempels die met kleine en soms 
met grote aanpassingen weg te 
nemen zijn.

Zorg én  
Perspectief

Het programma Zorg én Perspectief van FNO heeft als 

doel het verkleinen van het verschil in maatschappelijk 

perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar 

met een chronische aandoening en hun gezonde 

leeftijdsgenoten. De kracht van jongeren staat daarbij 

centraal en niet de beperking door de aandoening. Het 

programma ondersteunt projecten die bijdragen aan 

hun sociale participatie binnen de vijf thema’s: zorg, 

kracht, werk, school en sport. De vraag van jongeren 

is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd 

door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel 

ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft het 

programma het doel om deze thematiek op de politieke 

en maatschappelijke agenda te zetten om structurele 

verbeteringen te bewerkstelligen. 

Bekijk voor meer informatie over de thema’s van 

het programma Zorg én Perspectief de website: 

bit.ly/2tLkNiN 
www.fnozorgvoorkansen.nl /zorg-en-perspectief 
en voor meer informatie over de programma’s van Zorg 

én Perspectief het projectenboekje ’Zo kan het ook!’.



Sport
Sporten en bewegen is voor iedereen 
belangrijk. Dat geldt zeker ook voor 
jongeren met een chronische aandoening. 
Sporten zorgt ervoor dat ze meer kracht 
krijgen, zich sterker voelen en soms ook 
sneller herstellen na een periode waarin 
ze ziek zijn. Daarnaast helpt sport ook 
mentaal. Het helpt hen de periodes 
in het ziekenhuis te verwerken, zich 
weer even normaal te voelen en helpt 
ter ontspanning, zelfvertrouwen en 
plezier met leeftijdsgenoten. Toch komen 
jongeren met een chronische aandoening 
veel minder toe aan sporten dan hun 
gezonde leeftijdsgenoten. Met name in de 
leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar beweegt 
bijna de helft van de jongeren met een 
chronische aandoening minder dan hun 
gezonde leeftijdsgenoten. 

De redenen waarom jongeren met een chronische 

aandoening minder bewegen lopen uiteen. Wanneer 

een jongere net ziek is geworden, of dit nou bij de 

geboorte of op latere leeftijd is, wordt vooral aandacht 

besteed aan de medische aspecten. Bewegen moet 

echter in een vroeg stadium bij de behandeling al een 

belangrijke rol hebben, omdat de jongeren er veel baat 

bij hebben. Aandacht voor bewegen en sporten is er 

vaak niet of komt pas veel later in het ziekteproces. 

Enerzijds komt dit doordat ouders vaak uit angst 

(te) beschermend optreden en jongeren beperken in 

hun sport en spel. Maar dat is niet de enige reden. 

Ook de zorgkosten voor deze groep liggen meestal 

hoog, waardoor extra hulp bij sport of bewegen 

vaak niet betaalbaar is. Financiële ondersteuning én 

bewustwording bij ouders en in ziekenhuizen over het 

belang van sporten is dan ook nodig om de jongeren 

van jongs af kennis te laten maken en mee te doen aan 

sport.

Passend aanbod vinden is één van de grootste 

problemen waar jongeren tegen aanlopen. Uit ervaring 

blijkt dat weinig reguliere scholen de faciliteiten 

hebben om jongeren met een chronische aandoening 

een aangepast programma te bieden tijdens de gymles. 

Maar ook binnen passend onderwijs is er vaak te 

weinig aandacht voor gymles op maat. Waar in het 

regulier onderwijs 65% van de leerlingen minimaal 

acht uur per week beweegt, beweegt in het speciaal 

onderwijs maar 21% van de jongeren minimaal acht uur 

per week. Leraren weten vaak niet goed wat jongeren 

wel of niet kunnen. Dat leidt vaak tot onbegrip of 

verkeerde inschattingen. Zeker op jonge leeftijd is het 

van groot belang dat jongeren wél mee kunnen doen en 

niet als buitenbeentje worden neergezet.

Ook buiten school is het moeilijk om sportmogelijk

heden te vinden die passend zijn. Bij sportclubs is 

weinig aandacht voor aanpassingen. 

Minder dan 10% van de sportclubs in Nederland heeft 

passend aanbod voor deze jongeren. Daarnaast zijn 

de weinige sportclubs met passend aanbod voor veel 

jongeren niet in de buurt. Dat maakt het extra lastig 

voor hen om mee te doen, omdat zij vaak ook een 

gebrek aan vervoersmogelijkheden hebben. 

Door passende sport in de directe omgeving  aan te 
bieden, van jongs af aan, op school en daarbuiten 
kunnen ook jongeren sporten en werken ze niet 
alleen aan hun kracht en conditie, maar krijgen ze 
ook meer zelfvertrouwen en plezier.



Jorik (18) 
heeft door een vuurwerkongeluk 
hersenletsel opgelopen. Door 
voetbal ging hij weer in zichzelf 
geloven.

Toch blijft Jorik positief, want “…met doorzetten en 

knokken kan je ook best ver komen!” Sport is hierbij 

belangrijk voor Jorik. Samen met zijn voetbaltrainer 

begon hij weer met trainen, eerst 1 op 1 en daarna met 

zijn oude team. Het vertrouwen dat voetbal hem gaf, 
maakte dat Jorik weer in zichzelf ging geloven. En 
dat zorgde niet alleen voor vooruitgang bij voetbal 
maar óók op school. Belangrijk is verder dat mensen 

om je heen écht met je meedenken. En dat doet Jorik’s 

omgeving. Zijn ouders legden contacten tussen het 

revalidatieteam, de ergotherapeut, zijn school en zijn 

voetbalclub om samen met Jorik te kijken naar wat hij 

nodig heeft om zich, ondanks zijn beperking, zo goed 

mogelijk te ontwikkelen. Over de toekomst maken Jorik 

en zijn ouders zich af en toe wel zorgen. Weet hij zich 

wel te redden op de hogeschool? En wat daarna? Lukt 

het wel om een goede baan te vinden waar rekening 

gehouden kan worden met zijn hersenletsel? Maar, 

ondanks de zorgen, kan Jorik nu eerst vieren dat hij 

toch maar mooi zijn havodiploma heeft gehaald!

“Zit niet bij de pakken neer. Blijf altijd 
naar de positieve dingen kijken en probeer 
daar naartoe te werken.”

Op het eerste gezicht is er niets te zien aan Jorik. 

Een vrolijke jongen die met enthousiasme over 

voetbal vertelt en met enorme motivatie en hard 

werken dit jaar geslaagd is voor zijn havo. Ergens 

een geluk dat het hersenletsel op het eerste 

gezicht niet te zien is, vindt Jorik. Maar soms is 

het ook onhandig, want mensen weten zo niet dat 

hij een beperking heeft. 

Een vuurwerkongeluk in 2014 heeft zijn leven 

behoorlijk op zijn kop gezet. Voor het ongeluk kon 

hij gemakkelijk alles combineren: leren, sporten, 

vakantiebaantjes en vrienden. Nu gaat dat niet 

meer zo gemakkelijk. Leren gaat moeilijker en zijn 

concentratie is verminderd. Ook moet hij altijd, door 

zijn vermoeidheid, keuzes maken, zodat hij niet zijn 

grens overgaat. Terwijl hij natuurlijk, net als anderen, 

alles wil doen zonder te hoeven nadenken of iets wel of 

niet kan. 



Amber (24)
heeft de ziekte van Crohn, een 
stoma en reuma en vindt plezier in 
een ochtendje vissen.

“Jij bent Amber met de ziekte van Crohn, en niet de 

ziekte van Crohn met een Amber er aan.” Dat zei haar 

stiefvader altijd. Dat gaf haar het inzicht: ‘ik ben wel 

ziek, maar ik ben ook meer dan die ziekte.’ Opgeven 

doet Amber niet. “Ik ga het hoe dan ook een keer 

overwinnen. Ik zal er altijd boven staan en laten zien 

dat er meer dan die ziekte is.” 

“Veni vidi vici (ik kwam, ik zag, ik overwon): 
de ziektes die ik heb zijn chronisch, maar 
ik geloof er heilig in dat ik ze een keer ga 
overwinnen.”

“Mijn lichaam werkt nooit mee en doet nooit wat 

nodig is. Het is altijd een strijd.” Amber heeft 

de ziekte van Crohn, een stoma en reuma. Toen 

Amber twaalf jaar was en ziek werd, dachten 

haar ouders en de artsen eerst dat ze gewoon een 

griepje had. Maar het bleek een stuk ernstiger. In 

de drie jaar die volgden lag ze in het ziekenhuis 

en was ze in totaal maar twintig dagen thuis. 

Deze strijd voert Amber niet alleen met haar lichaam, 

maar ook met de gemeente en andere instanties. 

Bovendien moet ze elke maand de eindjes aan 

elkaar knopen met een Wajong en honderden euro’s 

zorgkosten extra per maand. Dat frustreert haar: “Hoe 

betaal ik mijn medicijnen volgende maand? Dat is 

echt heel naar. Zeker als je chronisch ziek bent, want 

daardoor verandert de situatie niet. Begrijpen ze dat 

wel?” 

Sportfysiotherapeut, dat wilde ze worden. Jarenlang 

handbalde Amber op hoog niveau, deed ze de sportklas 

en haalde ze alles uit het leven wat er inzat. Inmiddels 

kan dat niet meer. Maar Amber zit niet bij de pakken 

neer. In vissen heeft ze opnieuw haar plezier gevonden. 

Een ochtendje vissen kost haar wel veel energie. “De 

vier dagen na het vissen moet ik weer rustig aan doen 

en ben ik heel moe.” Maar met het vissen vindt ze ook 
haar rust, ze verwerkt de periodes in het ziekenhuis 
en voelt zich weer even normaal. 



Bij één van de operaties hebben ze zijn hersenpan 

gelicht om met matjes met elektroden te kijken waar 

de epilepsie vandaan kwam. “Het waren drie matjes. 

Eén in wit, één in blauw en één in rood”, vertelt Ingo 

als hij de foto’s laat zien van toen hij in het ziekenhuis 

lag. “Het litteken van de operatie vind ik niet zo leuk.” 

Uiteindelijk bleek uit de operatie dat de epilepsie niet te 

genezen was en Ingo uitbehandeld was. 

Af en toe is Ingo wel wat somber door zijn aandoening. 

“Door de medicijnen ben ik vaak moe en dan kan ik 

niet naar buiten.” Ingo’s ouders helpen hem bij het 

leren accepteren van zijn aandoening. Ze doen zo veel 

mogelijk leuke dingen met hem. Ze zijn bijvoorbeeld 

naar de Efteling geweest en gaan op vakantie naar Italië 

deze zomer. Ook nodigt zijn moeder soms vriendjes uit 

van school om bij hem thuis te komen spelen of gaat hij 

naar een ‘logeerhuis’ waar hij kan spelen met andere 

kinderen. 

Ingo (11)
heeft een zware vorm van 
epilepsie door een herseninfarct 
bij zijn geboorte en is spits in zijn 
voetbalteam.

Drie keer per week gaat Ingo voetballen. “Dat is 

heel leuk. Ken je de voetballer Michiel Kramer? Hij 

kwam langs om met mij te voetballen. Hij is een 

spits, net als ik”, vertelt Ingo enthousiast. Ingo zit 

op gehandicaptenvoetbal. Dat wordt bij hem 

in de buurt aangeboden. Voetballen kan hij erg 

goed. “Ik kan overpassen, de bal hoog houden, 

latje tik en penalty’s.” Een paar jaar geleden kon 

hij niet vaak naar buiten, omdat hij onverwachts 

hard kon vallen. Ingo heeft namelijk door een 

herseninfarct bij zijn geboorte een beschadiging in 

zijn hersenen opgelopen, waardoor hij een laag IQ 

heeft en zware epilepsie. Nu heeft Ingo een helm 

zodat hij zich minder bezeert als hij valt. Hij kan 

nu weer buitenspelen. 

De eerste vier jaar ontwikkelde Ingo zich behoor lijk 

goed, maar daarna begon hij opeens epilepsie aanvallen 

te krijgen. De aanvallen werden steeds erger tot wel drie 

tot vijf aanvallen per dag. Ingo kreeg veel operaties om te 

kijken of de artsen iets konden doen aan zijn epilepsie. 

“Het liefst zo veel mogelijk leuke dingen 
doen: buitenspelen en voetballen!”



School
Voor jongeren met een chronische 
aandoening is naar school gaan, net 
als bij hun gezonde leeftijdsgenoten, 
hét moment om zich te ontwikkelen en 
hun talenten te ontplooien. Toch is dat 
voor hen niet altijd zo vanzelfsprekend. 
Ongeveer 10% van de jongeren met 
een chronische aandoening gaat naar 
speciaal onderwijs en de andere jongeren 
gaan naar scholen binnen het regulier 
onderwijs waar soms wat kleine 
aanpassingen nodig zijn. Ook zijn er 
jongeren in Nederland die helemaal buiten 
het onderwijs vallen, de zogenaamde 
thuiszitters. Bij al deze vormen van 
onderwijs ervaren veel jongeren echter 
drempels en vinden ze nogal eens niet de 
juiste ondersteuning die hen helpt zich 
optimaal te ontwikkelen.

Hier zijn verschillende redenen voor. Jongeren en 

hun ouders moeten vaak het wiel opnieuw uitvinden. 

Zelf weten ze niet altijd bij wie ze terecht kunnen 

voor vragen, aanpassingen of betere ondersteuning. 

Maar scholen en docenten weten zelf ook niet 

wat de financiële, juridische en onderwijskundige 

mogelijkheden zijn om jongeren met een chronische 

aandoening te ondersteunen. Het is soms onduidelijk 

bij scholen wie er verantwoordelijk is voor de zorg. 

Jongeren ervaren hierdoor weinig begrip voor hun 

situatie. Soms krijgen ze te horen dat ‘iedereen wel 

eens ziek is en ze maar gewoon mee moeten doen’. 

Het kost hen veel energie om elke keer opnieuw 

aan te geven dat ze écht ziek zijn en dat ze écht 

ondersteuning nodig hebben. Energie, die ze vaak 

niet hebben, omdat veel chronische aandoeningen 

gepaard gaan met beperkte energie en chronische 

vermoeidheid. Als een docent of zorgcoördinator op 

school verder weet en begrijpt wat er aan de hand is én 

echt meedenkt, helpt dat enorm. Ook ervaren jongeren 

‘betutteling’ door ouders en leerkrachten als een reële 

drempel. Hierdoor worden zij soms tegen gehouden 

zich optimaal te ontwikkelen en onderwijs te volgen 

op het niveau dat ze aankunnen.  Een gezamenlijk 

gesprek tussen de arts, het revalidatiecentrum en 

de school, waarin goed kan worden uitgelegd wat de 

jongere echt nodig heeft op school en wat de jongere 

wél kan, lost veel onbegrip op. 

Een ander aandachtspunt is dat ongeveer 20% van 

jongeren met een chronische aandoening onvol doende 

ondersteuning op school ervaart en ongeveer 25% 

van de jongeren aangeeft dat docenten onvoldoende 

rekening houden met hen. Ze ervaren vooral gebrek 

aan maatwerk en flexibiliteit. Soms is er een kleine 

aanpassing nodig om goed te kunnen meekomen 

met de gezonde leeftijdsgenoten, zoals langer 

doen over een examen, werken met een laptop of 

een aangepast rooster. Veel jongeren geven echter 

aan dat zij hun toetsen moeten inhalen tijdens 

de reguliere inhaalmomenten, waardoor ze hun 

herkansingsmogelijkheid mislopen. Bij het eindexamen 

kan dit er zelfs toe leiden dat ze pas een jaar later 

kunnen starten met hun studie. Zeker die momenten, 

zoals in tentamenweken waarop de jongeren veel 

moeten presteren, geven veel stress. Alles is dan 

afhankelijk van dat ene moment. Ook willen ze 

hun studiegenoten niet in de steek laten en gaan ze 

daardoor soms net hun grenzen over. Dit heeft voor 

hen direct negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Ze 

zijn na een te drukke periode extra ziek en storten in 

de vakanties vaak in. 

Soms is het nodig om net buiten de hokjes te 
denken én echt met de jongeren mee te denken. 
Met stimulans en begrip, met kleine en grote 
aanpassingen, is het ook voor deze jongeren mogelijk 
om mee te komen in onderwijs dat hen in staat stelt 
zich optimaal te ontwikkelen.



De leus van Tim’s favoriete voetbalclub Feyenoord 

‘geen woorden, maar daden’ geeft goed weer 

hoe Tim in het leven staat: goedlachs en positief. 

Over zijn aandoening denkt hij het liefst zo min 

mogelijk na. Hij wil gewoon meedoen met zijn 

gezonde vrienden. “Je moet zo min mogelijk 

aandacht besteden aan je beperking en zoveel 

mogelijk meedoen in de gezonde maatschappij, 

anders wordt je wereld heel klein.” 
 

Tim heeft cerebrale parese. Dat houdt in dat hij spastisch 

is en in een rolstoel zit. Reizen is daardoor ingewikkeld 

en dat vindt Tim wel moeilijk. “Gewoon dat je je vrij 

voelt, kan gaan waar en wanneer je wilt, zonder alles 

te moeten plannen.” Door zorg en ondersteuning van 

zijn ouders kan Tim toch bijna alles doen wat hij graag 

wil. “Het is altijd wel te regelen, zeggen mijn ouders 

altijd. Wij brengen je wel of je kunt met een taxi.” Ook de 

ondersteuning en de flexibele houding van de universiteit 

maakt dat Tim net zijn eerste jaar van zijn rechtenstudie 

heeft afgerond. “Het gebouw zit vol met liftjes, en 
heeft rolstoeltoiletten. Ik mag mijn tentamens op een 
laptop maken en krijg extra tijd. Dat is fantastisch!” 
Tim’s ambitie voor de toekomst? Dat is in het strafrecht 

werkzaam zijn, want dat lijkt hem wel spannend. 

“Geen woorden, maar daden!”
Tim (21)
heeft cerebrale parese en wil in 
de toekomst in het strafrecht 
werkzaam zijn. 

zo mooi, vuurwerk, spandoeken én zingen.” Het liefst 

had hij bij de harde kern gezeten. In het rolstoelvak 

blijven ze soms wat te stil voor Tim, maar dan zingt hij 

gewoon voor tien! 

Maar het meest geniet Tim van sport: kijken én actief 

zelf sporten. Fitness doet hij twee keer en judo één 

keer per week. “Judo is meer dan de techniek; het 

is een denkwijze: systematisch, discipline én voor 

jezelf opkomen.” Maar het hoogtepunt van de week is 

toch wel Feyenoord. Hij heeft een seizoenkaart voor 

het rolstoelvak en gaat met zijn moeder naar iedere 

thuiswedstrijd. “De sfeer in de Kuip is nergens anders 

Wilt u het 

verhaal van Tim 

beluisteren? Scan 

dan deze QRcode!



Volgend jaar gaat Nina naar groep 8 vertelt ze vol 

trots. In de eerste week gaan ze al op kamp. “Dat 

is wel spannend!” Nina zit op school binnen het 

speciaal onderwijs en dat vindt ze heel fijn. 

“Als ik moe ben, mag ik op school even in de 

zitzak zitten en met gym mag ik dan op de 

bank zitten.” Nina wordt sneller moe dan andere 

kinderen, omdat ze een stofwisselingsziekte 

heeft. Het is een aangeboren ziekte, maar Nina 

en haar ouders kwamen daar pas achter toen zij 

negen jaar was. Ook is Nina zwakbegaafd, erg 

emotioneel en onzeker. Als Nina haar medicijnen 

niet inneemt, kan ze verward raken of een 

epileptische aanval krijgen.

 

Elk jaar moet Nina een paar keer voor controle naar het 

ziekenhuis om bloed te prikken. Dat is leuk, want ze 

mag dan altijd een leuk cadeautje uitzoeken. Natuurlijk 

mist ze dan school en dat vindt ze toch wel jammer, 

want school vindt ze leuk. Dat was echter niet altijd zo 

voor Nina. Tot haar zevende zat Nina op een school met 

jongeren met leerproblemen. Door de combinatie van 

haar fysieke beperkingen, haar intelligentieniveau en 

Nina (11)
heeft pseudohypoparathyreoïdie 1b 
(PHP) en zit op een school binnen 
het speciaal onderwijs.

haar kwetsbaarheid kon ze echter niet goed meekomen. 

“Daar had ik niet zo veel vrienden; eigenlijk maar 

eentje.“ Contacten leggen was lastig, omdat de andere 

kinderen haar niet begrepen en haar buitensloten. 

Toen ze op haar zevende naar een school met speciaal 

onderwijs ging, ging het beter met Nina. “Daar zitten 

ook andere kinderen die iets hebben.” Op deze school 

krijgt ze ook fysiotherapie, logopedie en therapie. De 

therapie vindt Nina leuk. “Dan mag ik lekker kletsen 

en dat is heel gezellig. Maar het allerleukste vind ik 

rekenen en kletsen met mijn vriendinnen. Ik heb veel 

vriendinnen waarmee ik kan spelen.” En waar kletst ze 

het liefst over met haar vriendinnen? “Verjaardagen. 

Morgen is er weer iemand die gaat trakteren op school!”

“Ook als het tegenzit: altijd alles 
proberen en leuke dingen doen.” 



Lenny (6)
heeft autisme en kijkt graag zijn 
favoriete programma’s op televisie

“Alles met beeldschermen is reuze 
interessant!”

In 2016 kreeg Lenny de diagnose autisme, maar 

eigenlijk was al eerder duidelijk dat Lenny anders 

was dan andere kinderen. “Vanaf zijn tweede 

jaar was hij onrustig, ‘fladderde hij veel’ en was 

praten lastig”, vertelt Lenny’s moeder. Toch was 

het moeilijk te diagnosticeren wat Lenny precies 

had. “Hij wilde niet meedoen aan de testjes bij 

iemand die hij niet kende. Maar artsen dachten 

dat hij ze niet kon maken”, aldus Lenny’s moeder. 

Lenny is snel overprikkeld, kan zich moeilijk 

focussen en heeft een duidelijke structuur nodig. 

Nu Lenny een lange zomervakantie heeft, is dat 

lastig, omdat hij van alle vrije tijd onrustig wordt. 

 

Eigenlijk zou Lenny wel elke dag naar school willen. 

Hij weet dan precies wat er elke dag gaat gebeuren. 

Lenny zit op een cluster 4 school zit met kleine klassen 

en extra aandacht voor alle kinderen. Het gaat steeds 

beter met hem en volgend jaar gaat hij naar groep 3. 

Eerst vond Lenny het lastig om over abstracte dingen te 

praten, maar dat lukt hem inmiddels een stuk beter. Op 

school krijgt hij logopedie en fysiotherapie. Hier leert 

hij bijvoorbeeld om met alle prikkels om te gaan. 

“Dat Lenny op deze school zo’n vooruitgang maakt, 
geeft wel hoop dat hij meer zelfredzaam kan zijn in 
de toekomst”, vertellen Lenny’s ouders. 

Op school gaan ze twee keer per dag naar buiten om te 

spelen, maar meespelen met de andere kinderen doet 

Lenny liever niet. “Ik wil altijd graag alleen spelen, 

maar in groep 3 ga ik wel met iemand spelen”, vertelt 

Lenny. Hij vindt het wel erg leuk om te kijken hoe 

anderen spelen en voetballen. “Lenny staat er dan blij 

naast te springen. Buitenspelen is te onduidelijk voor 

Lenny, want wat gaat hij dan precies doen?”, vertelt 

zijn moeder. Alles met beeldschermen van televisie 

tot de Xbox vindt Lenny wel interessant. “Hij hoeft dan 

niet zelf mee te doen. Beeldschermen voelen voor hem 

veiliger”, aldus Lenny’s moeder. Lenny’s vraag komt 

dan ook niet onverwachts: “En mag ik dan nu eindelijk 

weer ‘Studio Snugger’ kijken?” 



Werk
Werken en volwaardig meedraaien in 
de maatschappij is voor alle jongeren 
belangrijk. Ook voor jongeren met een 
chronische aandoening. Na school willen 
én kunnen veel van deze jongeren, 
met enkele aanpassingen, aan het 
werk en hebben zij de arbeidsmarkt 
veel te bieden, niet alleen in betaald of 
voltijds werk, maar ook in deeltijd of 
vrijwilligerswerk. Echter, ze ondervinden 
nog veel problemen bij het vinden van de 
juiste baan, bij het aan het werk gaan of 
blijven. In de groep jongeren van 20 tot 
en met 24 jaar zonder beperking werkt 
bijvoorbeeld 51%, terwijl dit bij jongeren 
met een beperking slechts 42% is.

De redenen hiervoor lopen uiteen. De 
jongeren hebben zich vaak minder goed 
kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. 
Doordat een chronische aandoening 
vaak hand in hand gaat met chronische 
vermoeidheid en beperkte energie kunnen 
veel jongeren geen bijbaantje vinden. 
Terwijl het hebben van werkervaring 
juist zo belangrijk is bij het vinden van 
een baan.

Ook het vinden van een goede deeltijd stageplek, 

blijkt in de praktijk vaak lastig. Dat komt omdat er 

onvoldoende stageplekken zijn die de aanpassingen 

kunnen leveren die de jongeren nodig hebben. Zowel 

bij stageplekken als bij andere werkplekken, zijn 

werkgevers vaak nog terughoudend bij het aannemen 

van jongeren met een chronische aandoening omdat 

zij onvoldoende weten wat de mogelijkheden en 

kansen zijn. Goede informatie voor de scholen om 

jongeren door te verwijzen naar passende stages en 

goede informatie voor bedrijven, geeft ook jongeren 

met een chronische aandoening een kans op de 

arbeidsmarkt.

Veel van de problemen waar jongeren mee worstelen 

zijn van fysieke aard: niet het aantal uren kunnen 

maken door onverwachte uitval door ziekte, te veel 

pijn hebben of vermoeidheid. Ook lopen de jongeren 

tegen sociale problemen aan op werk. Ze durven de 

toekomstige werkgever soms niet te vertellen dat 

ze een chronische aandoening hebben. Sommige 

jongeren ervaren veel onbegrip op de werkvloer en 

voelen zich schuldig dat ze minder kunnen doen dan 

hun collega’s. Ze gaan daarom ook vaak hun grenzen 

over, wat weer tot extra stress en soms extra uitval 

leidt. Een flexibele werkomgeving helpt hen daarbij. 

Flexibele werktijden, mogelijkheden tot thuiswerken, 

begrip van collega’s en een veilige werksfeer maken 

dat jongeren het werken langer kunnen volhouden of 

op een ander moment kunnen inhalen.

Daarnaast voelen veel jongeren met een chronische 

aandoening zich erg onzeker over hun (financiële) 

toekomst. De jongeren die werken, zijn bang dat zij 

dat niet duurzaam kunnen en gaan vaak hun grenzen 

over uit angst hun baan te verliezen. De jongeren die 

niet werken en in de Wajong zitten, durven vaak de 

stap naar de arbeidsmarkt niet te maken. Ze weten 

namelijk vaak niet of ze het kunnen volhouden. 

Als ze eenmaal gaan werken, al is het maar voor 

korte duur of voor enkele uren per week, kunnen ze 

namelijk niet meer terug naar de Wajong en komen ze 

in de bijstand terecht. 

Veel jongeren met een chronische aandoening willen 
graag een toekomst op de arbeidsmarkt. Met de juiste 
informatie voor werkgevers, scholen en de jongeren, 
met een flexibele werkomgeving en meer financiële 
zekerheid, hebben ook deze jongeren de kans zich 
optimaal te ontwikkelen en hun talenten in te zetten 
op de arbeidsmarkt.



“Freedom to dream and do what you like 
to do.”

Toen Rebecca elf jaar was, werd bij haar een 

hersentumor ontdekt. Met een spoed operatie 

konden de artsen 90% van de tumor weghalen. 

Na 4,5 maand was de tumor echter weer terug en 

kreeg ze bestraling. In de zes jaar daarna kromp 

de tumor, tot nu nog maar twee kleine plekjes te 

zien zijn op de MRI-scan. Uit het ziekenhuis zijn 

betekende echter niet dat Rebecca weer helemaal 

de oude was. Het meeste last heeft zij nog van 

geheugenverlies, concentratieproblemen en 

chronische vermoeidheid. Dat betekent niet altijd 

mee naar feestjes of familiebezoeken en een huis 

vol met ‘to-do’ briefjes om alles te onthouden. 

Niet overal is er begrip voor Rebecca’s situatie. “De 

meeste mensen dachten toen ik uit het ziekenhuis was 

dat ik ook weer écht helemaal beter was en begrijpen 

niet dat ik vaak moe ben.” Ook op school liep ze hier 

tegenaan. “Ze dachten erg in hokjes en als je daar niet 

in past, dan weten ze niet wat ze met je moeten. Wat 

ik nodig had, is dat sommige dingen in een andere 

vorm gegoten werden: mondelinge proefwerken, aparte 

ruimtes om beter te concentreren of meer tijd voor 

mijn eindexamen.” Uiteindelijk slaagt Rebecca in één 

keer voor haar havo en haar HBOdiploma, maar het 

was niet altijd makkelijk. 

Nu in het werkende leven gaat het goed. Rebecca 
valt nog in de Wajong 2010 waarbij ze naast de 
uitkering mag bijverdienen en dat maakt dat ze de 
stap naar de arbeidsmarkt durfde te zetten. Met verve 

combineert Rebecca zelfs drie banen. Ze verdeelt 16 

uur werk over 3 dagen als communicatiemedewerker 

bij UMC én heeft net gehoord dat haar contract bij het 

team fondsenwerving is verlengd. Daarnaast doet ze 

Rebecca (25) 
is kanker ‘survivor’ en richtte haar 
eigen stichting op om anderen te 
helpen.

freelance modellen en acteerwerk en werkt ze aan 

haar eigen stichting ‘Super Youth’. Hiermee organiseert 

ze leuke dagen voor jongeren die, net als zijzelf, kanker 

hebben gehad. “Af en toe is het zó fijn om met jongeren 

om te gaan die hetzelfde hebben meegemaakt. Als je 

moe bent, hebben zij aan een half woord genoeg.”



Elwin (26)
had jarenlang last van depressie, 
angsten, hechtingsproblematiek, 
randpsychose en dissociatie en 
helpt anderen als ervarings
deskundige.

In 2015 start Elwin met een medestudent van 

zijn opleiding Social Work een gespreksgroep 

voor jongeren met depressieve klachten op zijn 

hogeschool. Het werkt: de jongeren durven open 

te praten over hun problemen en ze krijgen 

niet direct het stempel ‘depressief’. Inmiddels is 

Elwin bezig dit idee te realiseren op verschillende 

hogescholen en universiteiten. Maar eigenlijk 

wil hij dat de hulp en ondersteuning al start op 

de basisschool. “Als ik op de basisschool al had 

kunnen praten hierover met andere kinderen die 

hetzelfde voelden, dan had ik me niet zo vreemd 

hoeven voelen.”

Jarenlang ging het namelijk niet zo goed met Elwin. 

“Op mijn achtste wenste ik mijzelf al weg” vertelt hij. 

Hij wordt gepest op de basis en middelbare school en 

heeft een onveilige thuissituatie. Elwin belandt op de 

middelbare school via havo/atheneum en theoretische 

leerweg op vmbo kader. De somberheidsklachten 

ontwikkelen zich tot een depressie. Op school stuit 

Elwin vooral op onbegrip en wordt hij, ondanks dat hij 

aangeeft last te hebben van depressie, niet adequaat 

doorverwezen. Hij ontvangt geen nazorg en gaat zich 

steeds eenzamer voelen. De depressie slaat om in 

angst: voor treinreizen, voor wat anderen van hem 

denken, voor school en uiteindelijk zelfs angst om naar 

buiten te gaan. 

Uiteindelijk weet Elwin met enorme wilskracht vanaf 

2014 zijn problemen zelfstandig aan te pakken. “Als ik 

wakker werd, zei ik tegen mezelf: ‘nee, je gaat niet nu 

alvast jezelf kapot maken, kijk eerst maar eens wat de 

“Eerst mens, dan professional: Het is zo 
belangrijk om de jongere écht te blijven 
zien.”

dag brengt.’ Elke negatieve gedachte moest ik tackelen. 

Maar uiteindelijk lukte het me wel.” Nu zet hij zijn 
depressie in als zijn kracht, om anderen te helpen als 
ervaringsdeskundige. Wat kunnen anderen op school, 

in de zorg of in de politiek doen om deze jongeren 

te helpen? Dat weet Elwin wel: “Ga met jongeren in 

gesprek, probeer je in te leven in wat zij voelen én zie 

dat zij meer zijn dan hun problemen. Herken mij als 

persoon, met alle talenten en kwaliteiten die ik heb.” 



Harmke leest voor als volleerd juf; enthousiast, 

geduldig en nauwkeurig. Maar door opgelopen 

hersenletsel is werken op school een uitdaging 

geworden. Door cognitieve klachten is Harmke 

snel overprikkeld en vermoeid. Maar aan de 

passie voor het vak doet het niets af.  

De gedreven, sportieve Friezin zag haar werk als juf 

nooit als verplichting. Sterker nog, zij zocht juist méér 

uitdaging en vond dit in sport, vrijwilligerswerk en de 

studie orthopedagogiek. Jong en vol ambitie, maar dat 

zorgde er tevens voor dat ze tijdens het beklimmen 

van de Kilimanjaro in 2015 verder ging dan lichamelijk 

verantwoord was. Met hersenletsel als gevolg van 

hoogteziekte. 

Van een kamer in Groningen verhuisde zij naar haar 

ouders in het kleine Friese dorpje. “Waar de bomen 

eerst groeiden tot in de hemel, zag ik nu door de bomen 

het bos niet meer.” Stapje voor stapje is ze bezig te 

ontdekken wat er wél mogelijk is. Het grootste knelpunt 

is het gebrek aan expertise in Nederland over haar 

ziekte, tijdens de revalidatie, maar ook vooral bij het 

UWV. “Logisch, want Nederland kent geen bergen. Dat 

werk vanaf nu laag belastbaar moest zijn was voor 

iedereen helder, maar wel frustrerend dat het UWV 

zonder twijfel besloot dat dit per definitie 40 uur per 

week was.”

Er miste maatwerk, want Harmke wilde dolgraag 
werken, maar kón het simpelweg niet. Dat vond ook 

de specialist in Leiden, die Harmke zelf op het spoor 

kwam. De arts gespecialiseerd in hoogteziekte nam de 

tijd voor haar en kon uitleggen wat er in haar hoofd was 

gebeurd. “Het ergste is namelijk dat je gaat twijfelen 

aan jezelf.” Noodgedwongen stapte Harmke naar de 

rechter. Het besluit? “Een onafhankelijke arts gaat nu 

met terugwerkende kracht een reëel aantal uur bepalen”. 

Een zichtbare opluchting. “Het belangrijkste is namelijk 

erkenning, dat mensen je klachten serieus nemen, maar 

tegelijkertijd je kwaliteiten zien.” 

Harmke (25)
heeft door hoogteziekte hersenletsel 
opgelopen en leest als juf voor aan 
kinderen.

“Het belangrijkste is dat mensen laten 
merken dat je er toe doet. Dat het om jou 
gaat en niet om wat je hebt.”



Zorg
Jongeren met een chronische aandoening 
leven tegenwoordig langer door medische 
vooruitgang in de kindergeneeskunde. 
Hoewel dat goed nieuws is, gaat nog niet 
alles goed in de zorg. Jongeren met een 
chronische aandoening willen het liefst 
zo min mogelijk met hun aandoening en 
zorg bezig zijn. Daarom moet zorg zo 
ingericht zijn dat het bijdraagt aan de 
ontwikkeling en kracht van de jongeren. 

Als de ontwikkeling van jongeren centraal 
wordt gesteld, is er aandacht nodig voor 
meer dan alleen de medische behandeling. 
Ontwikkelingsgerichte zorg vraagt om 
samenwerking tussen disciplines. Goede 
afstemming tussen zorgverleners, directe 
omgeving en andere maatschappelijke 
partijen zorgt ervoor dat jongeren zich 
minder zorgen hoeven te maken over 
deze afstemming en alle regels. 

Begrip voor hun situatie én maatwerk is hiervan voor 

de jongeren van groot belang. Het is bijvoorbeeld al een 

verbetering als ze afspraken telefonisch kunnen maken 

of met behulp van eHealth bepaalde zaken kunnen 

regelen. Op die manier missen ze zo min mogelijk van 

hun normale leven op school, op werk en met vrienden 

en familie. Psychosociale begeleiding moet daarom ook 

structureel onderdeel zijn van de zorg. Dat is nu nog 

niet voor alle jongeren het geval, bijvoorbeeld doordat 

het niet wordt aangeboden in ieder ziekenhuis of 

zorginstelling. Jongeren moeten gelijke toegang hebben 

tot zorg, waarbij de psychosociale zorg niet alleen 

achteraf, maar ook naast de medische behandeling 

beschikbaar is.

Veel jongeren ondervinden daarnaast problemen  als zij 

achttien jaar worden. Sommige jongeren verdwijnen op 

dat moment helemaal van de zorgradar. Jongeren met 

een chronische aandoening krijgen bij de transitie van 

18 naar 18+ te maken met een abrupte verandering 

in hun zorg. Hun ouders worden niet meer betrokken 

bij het gesprek over de behandeling, jongeren voelen 

zich onvoldoende getraind om zelf de regie in handen 

te nemen als het om hun ziekteproces gaat en moeten 

hun kinderarts verlaten. Met name de overgang van de 

kinderarts naar de volwassenarts wordt als een heftige 

overgang ervaren. Waar de kinderarts nog alles uitlegt 

en de jongeren meeneemt in het proces, komen zij op 

hun achttiende jaar terecht bij een arts die daar geen tijd 

voor heeft en de achtergrond van de jongeren niet kent. 

Een gesprek tussen de volwassenarts, de kinderarts én 

de jongere zelf waarin gesproken wordt over de zorg, 

de jongere zelf én de nieuwe samenwerking tussen de 

jongere en de nieuwe arts centraal staan, is dan ook 

essentieel voor een goede overdracht.

Daarnaast is het belangrijk om de jongeren voor te 

bereiden op de transitie. Sommige jongeren zullen in 

staat zijn om voor hun achttiende al het gesprek te 

voeren met de arts, maar andere jongeren hebben daar 

wat langer de tijd voor nodig. Door een geleidelijke 

overgang mogelijk te maken, lopen jongeren 

minder risico buiten de boot te vallen en kunnen zij 

langzaam de eigen regie leren pakken rondom hun 

ziekteproces. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 

van transitiepoli’s (ook wel jongerenpoli of tienerpoli 

genoemd). Dit is een polikliniek in het ziekenhuis die 

jongeren met een chronische aandoening ondersteunt 

bij de overgang naar de volwassenzorg. 

Alleen als jongeren zich krachtig genoeg voelen 
om hun eigen zorg te regelen en zorg krijgen die 
gericht is op hun ontwikkeling, kunnen ze ook 
weer genieten van alles buiten hun zorgproces. 
Ontwikkelingsgerichte zorg en een holistische 
benadering is hiervoor van belang: niet alleen met 
aandacht voor de aandoening, maar juist ook voor wat 
wél mogelijk is. Structurele psychosociale zorg, óók 
in het ziekenhuis, is hierbij van groot belang. Door 
daarnaast in alle ziekenhuizen een overgangsfase te 
realiseren, leren alle jongeren de vaardigheden om 
hun eigen zorgproces vorm te geven. 



Remi (25)
is geboren met een open blaas en 
heeft lichte spasticiteit, antibiotica 
resistentie en een bipolaire stoornis 
en leerde door zijn aandoening 
genieten van alle kleine dingen in 
zijn leven.

“Als je leeft in het hier en nu,  
dan geniet je van de kleine dingen en 
daar draait het om in het leven.”

Sinds 2015 vertelt Remi als ervaringsdeskundige 

zijn levensverhaal aan studenten maatschappelijk 

werk. Inmiddels is dat echter al weer even 

geleden, want het vroeg veel energie van hem. 

“Op slechte dagen heb ik maar vijf minuten 

per dag dat ik iets kan doen.” Toen Remi net 

geboren was, werd zijn blaas gereconstrueerd 

met darmmateriaal. Meer dan 30 operaties en 

veel medicijnen inmiddels verder is hij resistent 

voor antibiotica en heeft hij bepaalde niet te 

behandelen infecties. Soms gaat het een dag goed 

en maakt hij leuke plannen. Maar vaak moet 

hij de plannen daarna weer afzeggen, omdat 

hij lange periodes te ziek is om uit huis te gaan. 

Remi: “Het voelt net alsof je gevangen bent; even 

mag je proeven hoe het leven echt kan zijn. Maar 

daarna moet je weer terug naar de werkelijkheid. 

Dat is moeilijk.”

De mentale afstand tot zijn gezonde vrienden wordt 

steeds groter en de fysieke afstand en zijn conditie 

weerhouden hem ervan vriendschappen op te bouwen 

met lotgenoten. Op zijn middelbare school ging het 

een lange tijd goed met hoge cijfers en veel vrienden. 

Tot een nieuwe directeur vond dat Remi niet thuis 

hoorde op de reguliere school en hij daar weg moest. 

Nadat hij een periode thuis heeft gezeten komt hij op 

het speciaal onderwijs terecht met een voor hem te 

laag leerniveau en vooral jongeren met autisme. Hier 

krijgt hij zijn zwaarste depressie. “Als je zo’n behoefte 

hebt aan sociaal contact, nadat je je netwerk bent 

kwijtgeraakt op je oude school, dan werkt het gewoon 

niet”, vertelt Remi.

“Overal denken mensen in hokjes, maar als je daar niet 

in past of mensen denken dat je er niet in past, dan is 

dat lastig”, aldus Remi. Dat was op school zo, maar ook 

bij het vinden van een zelfstandige woonruimte, door de 

combinatie van zijn fysieke en psychische aandoening. 

“Soms is er maar een kleine verandering nodig, die mij 
veel levensgeluk geeft. Maar daar is ruimte buiten de 
hokjes voor nodig.” Toch zit Remi niet bij de pakken neer 

en blijft hij genieten van alle kleine dingen in zijn leven!



“Het leven is een gedoetje – Je moet er 
iedere dag iets van maken.” – René Gude

Lang kon Robin niet accepteren dat haar lichaam 

minder kon dat ze zou willen en ging ze aan 

de slag met twee bachelors en op reis naar 

Cambodja en Nieuw Zeeland. Fysiek ging ze hier 

eigenlijk een grens over. Robin heeft namelijk 

taaislijmziekte, een progressieve longaandoening 

waardoor ze nu een longinhoud van ongeveer één 

long heeft. Ze heeft weinig energie en soms ligt ze 

dagen of weken ziek op bed. In een gunstig geval 

thuis, maar vaak ook in het ziekenhuis. 

 

Een ‘voordeel’ van de ziekte is dat er voor patiënten 

met taaislijmziekte een goed multidisciplinair team 

klaar staat, vertelt Robin. Toch ging bijna alles fout 

toen Robin overging van haar kinderarts naar een 

volwassenarts, terwijl ze tegelijkertijd ook van 

woonplaats veranderde. De nieuwe arts was haar 

medisch dossier kwijt en kende Robin’s situatie niet. 

“Wat ik graag had gehad, is een gesprek tussen mijn 

nieuwe arts, mijn kinderarts en mijzelf. Niet alleen 

over medische gegevens, maar ook over wie ik ben 

en over de samenwerking met de arts.” Gelukkig 

heeft Robin’s kinderarts haar altijd betrokken bij het 

Robin (25) 
heeft taaislijmziekte (CF) en helpt 
anderen door haar verhaal te 
vertellen.

ziekteproces en mondig gemaakt. “Als je mondig 
genoeg bent, dan kun je veel gemakkelijker je 
grenzen aangeven. Dat moet iedereen leren.” 

Niet alleen fysiek is de ziekte zwaar, ook mentaal. Op 

haar 20e wordt ze echt geconfronteerd met de vraag: 

“hoe deal je er nu mee dat er weinig tijd is in je leven?” 

De ziekte heeft een beperkte levensverwachting. “Het 

is moeilijk om met het idee om te gaan dat dromen 

wellicht niet haalbaar zijn. Dat reizen, werken, 

een liefdesrelatie en kinderen krijgen voor mij niet 

vanzelfsprekend zijn.” Op haar 21e realiseerde ze 

dat ze beter moest luisteren naar de grenzen van 

haar lichaam. Omdat je juist dan je leven wat groter 

kan maken. Bij het Jongerenpanel ontdekte Robin 

dat ze de tegenslagen kon omzetten in haar kracht, 

en de mondigheid kon inzetten voor anderen. 

“Taaislijmziekte is niet alleen iets wat zo’n klein 

mogelijke rol moet hebben in mijn leven. Het hebben 

van een ziekte kan ik ook op een positieve manier 

inzetten, omdat ik anderen kan helpen met mijn 

verhaal.”

Wilt u het verhaal 

van Robin 

beluisteren? Scan 

dan deze QRcode!



Het ziekenhuis vindt Boaz “…stom én leuk.” Stom zijn 

de prikjes, maar leuk zijn de cadeautjes van zijn vader 

en moeder als hij weer voor controle langs moet. In het 

ziekenhuis en bij het revalidatiecentrum vinden Boaz’ 

ouders veel hulp en ondersteuning. Daar worden zij 

begrepen en is er altijd wel een oplossing te vinden. 

Buiten de medische wereld worden Boaz’ ouders 

soms minder goed begrepen. Soms lopen ze tegen een 

muur op en moeten ze elke keer opnieuw uitleggen 

wat Boaz nodig heeft en wat hij wel en niet kan. “Een 

gezamenlijk gesprek tussen docenten, de arts en het 
revalidatiecentrum dat kan écht helpen.” 

Boaz zelf praat liever niet over zijn aandoening. Wel 

praat hij graag over voetbal én laat hij het liefst al zijn 

trucjes met de bal zien. Boaz woont met zijn ouders en 

zijn broertje op een grote boerderij, waar hij alle ruimte 

heeft om lekker te voetballen. Niet té lang, want dat 

kost te veel energie en doet soms pijn aan zijn voeten. 

Maar met speciale schoenen komt Boaz een heel eind. 

“Je moet het gewoon proberen, als je 
denkt dat je het niet kunt.” 

Boaz (10)
heeft het EEC syndroom en kan 
veel trucjes met zijn voetbal.

“Ik ben toch mooi zoals ik ben?” zegt Boaz als 

anderen aan hem vragen of hij het lastig vindt 

dat hij een aandoening heeft. Toch wordt hij er 

wel onzeker van als andere kinderen opmerkingen 

maken en houdt hij zijn handen liever in zijn 

zakken. Boaz heeft een aangeboren ziekte 

waardoor hij maar drie vingers en twee tenen 

heeft en blaas- en gehoorproblemen heeft. Zijn 

eerste twee jaar heeft hij in een kindertehuis in 

China gewoond waar hij het erg moeilijk had. Hij 

heeft daar veel angsten aan overgehouden. Een 

orthopedagoog helpt hem om hem wat sterker 

te maken en “de scherpe randjes er af te halen”, 

vertelt Boaz’ adoptiemoeder.

Via het revalidatiecentrum is Boaz doorverwezen naar 

sporten met een chronische beperking. Het geeft een 

veilig gevoel om te sporten met kinderen die ook iets 

hebben. Hij leert hier omgaan met zijn aandoening én 

ontspant. Als je drie stappen zet, dan ben je nog een 

kanjer!



Kracht
Jongeren met een chronische aandoening 
hebben veel drempels te overwinnen. 
Ze hebben als geen ander geleerd om 
zich aan te passen aan hun situatie, 
flexibel te zijn én met tegenslagen om te 
gaan. En dat doen ze met eindeloos veel 
doorzettingsvermogen, met behulp van 
hun ouders, vrienden, andere lotgenoten 
én met hun kracht. Toch is dat niet altijd 
gemakkelijk. Een chronische aandoening 
heeft namelijk niet alleen effect op hun 
gezondheid, maar ook op de rest van hun 
leven, hun families, sociale functioneren 
en hun toekomst. Voor veel jongeren met 
een chronische aandoening zijn sommige 
dingen zoals naar school gaan, carrière 
maken, een relatie krijgen, vrienden 
maken of überhaupt een toekomst 
hebben, niet zo vanzelfsprekend. Dat is 
voor hen vaak moeilijk om mee om te 
gaan, want ze willen het liefst zo min 
mogelijk met hun aandoening bezig zijn.

De psychosociale verschillen worden duidelijk door 

te kijken naar de achterliggende cijfers. Jongeren 

met een chronische aandoening hebben aanzienlijk 

meer last van negatieve gevoelens dan hun gezonde 

leeftijdsgenoten. Meer dan 50% van de jongeren met 

een chronische aandoening voelt zich (wel eens) 

hulpeloos. Ongeveer 30% van de jongeren heeft 

gevoelens van angst, ten opzichte van 18% van hun 

gezonde leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft ongeveer 

17% van de jongeren last van depressiviteit, ten 

opzichte van 6% van hun gezonde leeftijdsgenoten.  

Ook is het lastig voor veel jongeren om sociale 

aansluiting te vinden bij andere (gezonde) leeftijds

genoten. Redenen hiervoor zijn vermoeidheid, 

langdurige uitval door ziekte of gebrek aan begrip. 

De ontwikkeling van het leven van jongeren met een 

chronische aandoening verloopt dan ook anders. 

Ongeveer 56% van de jongeren met een chronische 

aandoening krijgt een relatie voordat ze 18 jaar zijn, ten 

opzichte van 80% van hun gezonde leeftijdsgenoten. 

Ook bij het maken van vrienden lopen de aantallen 

uiteen. Ongeveer 68% van de jongeren met een 

chronische aandoening geeft aan tot een vriendengroep 

te behoren, waar 81% van de gezonde jongeren dit 

ervaart. Begrip vinden jongeren met een chronische 

aandoening vaak bij lotgenoten. Omgaan met jongeren 

die ook een chronische aandoening hebben, is voor hen 

erg waardevol. Zij begrijpen hoe het écht met hen gaat. 

Met hen kunnen ze ervaringen uitwisselen en juist 

even niet de persoon met de aandoening, maar zichzelf 

zijn. 

De jongeren geven aan dat bij zorg en hulpverlening 

de aandacht juist altijd erg op de aandoening zelf 

is gericht. Het moet echter niet alleen om hun 

aandoening gaan, maar ook om wie zij zijn. Ze zoeken 

iemand die hen helpt om met hun aandoening om 

te gaan, een luisterend oor en iemand die echt oog 

heeft voor wie ze zijn. Deze psychosociale zorg staat 

onder financiële druk, door bezuinigingen en is niet 

voor iedereen even toegankelijk tijdens én na het 

ziekteproces. Ook geven veel jongeren aan dat het 

belangrijk is dat de medische en psychosociale zorg 

op elkaar is afgestemd. De psycholoog en arts moeten 

samenwerken zodat de psycholoog ook kennis heeft 

van de medische achtergrond van de jongere. Als de 

medische behandeling en de psychosociale steun 

onder één dak aangeboden wordt, wordt de toegang tot 

zorg vergroot. Daarnaast zou ondersteuning zich ook 

moeten richten op het gezin rondom de jongere met 

een chronische aandoening. Voor ouders betekent het 

hebben van een kind met een chronische aandoening 

vaak veel zorgen en broertjes en zusjes krijgen soms 

minder aandacht dan zij nodig hebben of aan hen 

wordt meer gevraagd dan ze kunnen.

Door in de zorg niet alleen de aandoening, maar ook 
de jongeren zelf centraal te stellen, kunnen jongeren 
met een chronische aandoening uitgaan van hun 
kracht. Kracht om met hun aandoening om te gaan, 
maar ook kracht om met de extra uitdagingen om 
te gaan waarmee jongeren met een chronische 
aandoening in hun hele leven te maken hebben. 
Ondersteuning dient zich daarnaast niet alleen 
te richten op de jongere zelf, maar ook hun gezin 
daaromheen.



“Ik was erg goed in het opzetten van maskers.” 

Belinda kon goed doen alsof ze gelukkig was 

en doen alsof er niets aan de hand was. Het 

liefst was ze onzichtbaar. Op haar middelbare 

school met meer dan duizend leerlingen kon ze 

makkelijk verdwijnen in de massa. Gelukkig was 

Belinda niet. Ze was altijd al een kind dat te veel 

nadacht over dingen, maar op haar vijftiende 

bereikte dat een dieptepunt: ze kreeg depressieve 

en somberheidsklachten en dacht veel na over de 

dood. Toch had niemand in haar omgeving het 

echt door. De schaamte weerhield haar ervan er 

met mensen over te praten en de drempel om 

naar een therapeut te gaan was te groot. “Ik 

dacht het allemaal zelf te moeten oplossen, terwijl 

je soms ook mensen nodig hebt die je helpen”, 

aldus Belinda. 

Pas toen ze er over ging praten, viel alles langzaam 

op zijn plek. Het keerpunt kwam toen ze het op haar 

zeventiende het niet meer verborgen kon houden. 

“Dat was het punt dat ik dacht: nee, ik ga niet meer 

in het donker leven.” Toen ze er over ging praten, 

realiseerde ze zich dat er ook anderen waren die 

hiermee rondliepen en bereid zijn je te helpen. Nu helpt 

Belinda zelf andere jongeren die worstelen met hun 

gevoelens. Als Peer Educator bij MIND Young vertelt ze 

jongeren: “Schaam je niet voor wat je voelt én praat 
er met anderen over.” Die ruimte om er over te praten, 

miste Belinda op school. De leraren hadden het te druk 

om écht stil te staan bij de situatie van de leerlingen. 

“In die periode ben je bezig met het vormen van je 

identiteit. Juist dan is het belangrijk het gesprek aan te 

gaan op hetzelfde niveau als de jongeren. Dan voel je je 

als leerling veel meer begrepen.” 

Nu Belinda er open over vertelt, gaat het beter. “Ik ben 

geen Superwoman. Ik heb onzekerheden, maar ik durf 

dat te vertellen en te laten zien wie ik ben.”

Belinda (26)
had depressieve en somberheids
klachten en helpt nu anderen om 
met hun gevoelens om te gaan. 

“It is hard to be what you can’t see, 
so make yourself visible.” 



Deirdre (16)
heeft een depressie en post
traumatische stressstoornis (PTSS), 
is creatief hoogbegaafd en wil later 
technisch geneeskundige worden. 

In 2014 besloot Deirdre dat ze niet meer naar 

school wilde. Ze was depressief en op school 

meekomen lukte niet. Waar de meeste jongeren 

leren van makkelijk naar moeilijk, is dat bij 

Deirdre anders. Zij moet complexe zaken 

eerst voor zich zien, om daarna pas de meer 

eenvoudige zaken te begrijpen. Deirdre is extra 

hoogbegaafd, maar zo noemt ze het liever niet. 

“Hoogbegaafd is een rotwoord; ik vind creatief 

begaafd veel leuker!” 

Maar dat is niet de enige reden waarom Deirdre thuis 

kwam te zitten. Tijdens gesprekken met de psycholoog 

en EMDR, therapie voor trauma verwerking, komt 

Deirdre er achter dat ze gebeurtenissen uit haar jeugd 

heeft onderdrukt en is vergeten. In groep 3 én groep 

5 had Deirdre hele nare ervaringen met haar juf. Zij 

zette haar elke dag op de gang, omdat ze de makkelijke 

werkzaamheden in de klas niet wilde doen. Ze mocht 

van de juf niet eten en drinken, niet naar het toilet gaan 

en niet buitenspelen. “Eigenlijk plaatste ze een soort 

muurtje tussen mij en de klas; ik werd daarna veel 

gepest.”

Ik leef gewoon: werken aan mijn 
herstel én bezig zijn met mijn hobby’s. 
De toekomst komt vanzelf!

Toen Deirdre in 2014 op school alleen nog maar 

slechte cijfers haalde en depressiever werd, ging het 

niet langer meer en kwam ze thuis te zitten. Meer 

dan een jaar kreeg ze geen onderwijs en vroegen 

zij en haar moeder afstandsonderwijs via een IVIO 

(Instituut voor Individuele Ontwikkeling) school 

aan bij de leerplichtambtenaar. Maar dat ging niet 

vanzelfsprekend. Met behulp van een onderwijsjuriste 

kregen Deirdre en haar moeder het uiteindelijk in 2015 

voor elkaar waardoor ze thuis aan haar ontwikkeling 

kon werken. “Voor onderwijs thuis volgen en depressie 

is weinig begrip door anderen”, vertelt Deirdre. 

“Je moet depressie nóóit onderschatten. Veel begrip 
krijg ik van andere thuiszitters. Zij hebben vaak ook 
onder een depressie geleden.”

Met afstandsonderwijs gaat het goed met Deirdre. “Het 

fijne aan onderwijs thuis volgen is de vrijheid”, aldus 

Deirdre. “Als ik me een dag niet zo fijn voel, dan doe 

ik wat minder en het is fijn dat ik creatief aan de slag 

kan.” En creatief, dat is Deidre. Ze houdt van tekenen, 

kostuums maken, boeken lezen, koken, aikido, ballet 

en schermen. “Op dit moment ben ik bezig met een 

papieren model van een motor.” Later wil Deirdre 

technisch geneeskundige worden, maar als dat niet 

lukt dan het liefste automonteur.



Jordi is met zijn ouders op vakantie met de 

camper in Zeeland. Jordi straalt als hij vertelt wat 

hij het liefste doet op de camping: zwemmen en 

fietsen. “Zodra het infuus eruit mag, spring ik 

direct in het zwembad!”, roept Jordi. Jordi heeft 

taaislijmziekte en het infuus werd geplaatst 

tijdens een recente ziekenhuisopname. Door zijn 

ziekte ligt Jordi ieder jaar minstens een paar 

weken in het ziekenhuis. Daarnaast moet hij 

iedere dag tweemaal ademhalingsoefeningen 

doen, 36 pillen slikken én driemaal een nieuwe 

sondevoeding plaatsen. Leuk vindt Jordi het niet, 

want het liefst zou hij net zo vrij zijn als andere 

kinderen.

 

Jordi heeft zin om na de zomer te beginnen met het 

profiel zorg op school, maar hij vindt het ook best 

spannend. Jordi: “Ik kom in een klas met alleen maar 

meisjes, want al mijn vriendjes hebben voor techniek 

gekozen.” De keuze voor zorg was niet makkelijk. “Je 

wilt toch een beroep kiezen dat je zo lang mogelijk kunt 

blijven doen, ook als je taaislijmziekte hebt. Binnen de 

zorg is er veel mogelijk”, aldus Jordi. Dankzij de decaan 

mag Jordi komend jaar ook zijn heftruckbewijs halen, 

ondanks dat hij het zorgprofiel heeft gekozen. 

Jordi (14)
heeft taaislijmziekte (CF) en begint 
volgend jaar op school met het 
profiel zorg.

“Er zijn altijd meer mogelijkheden 
dan problemen.”

Jordi weet al best veel van zorg, want hij en zijn 

ouders zijn inmiddels experts in zijn ziekte. Jordi: 

“Mijn moeder hoeft de dokter maar te bellen en hij 

start een onderzoek.” Jordi gaat al zolang hij zich 

kan herinneren naar dezelfde arts. “Het is fijn dat we 

betrokken worden bij besluiten”, aldus Jordi. In het 
ziekenhuis ontmoette Jordi onlangs een lotgenoot, 
ook met taaislijmziekte. Het is te gevaarlijk voor beide 

jongens om elkaar te ontmoeten door het gevaar van 
infecties, dus sindsdien appen zij met elkaar. Ook 
juist als het even minder gaat. Jordi: “Hij snapt mij 
gewoon.” Het vervelendste aan zijn ziekte? “Dat je 

weet dat je doodgaat én dat je altijd moe bent.” “Maar,” 

zegt Jordi trots, “gelukkig ben ik nooit te moe voor mijn 

elektrische fiets.”

Wilt u het 

verhaal van Jordi 

beluisteren? Scan 

dan deze QRcode!



In de projecten van het programma Zorg én Perspectief 
werken de volgende organisaties samen:



Contact:
jongerenpanel@fondsnutsohra.nl 
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