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Hoe is het nu met 
 

Beste mensen, 
 

Het gaat helaas nog niet beter met Joep. Sinds 
december 2015 uit Joep zijn frustratie ook door 
gerichte agressie. Dit gebeurt bijna alleen maar 

thuis, en voornamelijk rond de 
verzorgingsmomenten. Helaas heeft dit ervoor 

gezorgd dat onze hond, die echt een maatje was 
voor Joep, ons gezin heeft moeten verlaten. Joep 
heeft geen remming op het gebied van frustratie, 

Rocky reageerde hier erg nerveus op en de situatie 
was niet veilig te houden. Joep mist de hond, hij 
praat er nog regelmatig over. We hebben Joep 
verteld dat Rocky nu in een ander huis woont. 

 
 

Inmiddels zijn we op medisch gebied een aantal stappen verder. De revalidatiearts, die 
we hebben benaderd na het toenemen van de frustratie bij Joep, heeft aangegeven te 
weinig ervaring in dit soort gevallen te hebben. Wij hebben de vraag neergelegd of er 

meegekeken kan worden om het verlies van vaardigheden tegen te gaan, en de 
overprikkeling te verminderen. Desnoods willen we hiervoor gedragsmedicatie starten. 

 
Toen we in februari hoorden dat de revalidatiearts ons niet kan helpen, zijn we met hulp 
van onze pedagogisch begeleidster verder gaan kijken. Bij Ipse de Bruggen waren we 

welkom bij de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Deze arts heeft kennis 
gemaakt met Joep, en wil graag meedenken. Momenteel hebben we zeer regelmatig 

belafspraken met deze arts. De AVG bekijkt de mogelijkheden om de epilepsie medicatie 
opnieuw te starten. De afgelopen weken hebben we een signaleringsplan opgesteld. 

Na een brainstorm met de pedagogisch begeleidster, hebben we zoveel mogelijk 
gedragingen van Joep op papier gezet. Deze hebben we ingedeeld naar niveau van 

spanning. Op een observatielijst vullen we elk uur in hoe het gedrag van Joep eruit ziet. 
Zo ontstaat nu een ‘nul-meting’, die we hopelijk later kunnen vergelijken met de situatie 

mét medicatie. 
 



Het lange termijn team van 
het Sophia kinderziekenhuis is 

hier inmiddels ook bij 
betrokken. Zij zullen 

waarschijnlijk het proces gaan 
monitoren. We doen ons best 

om de leraressen en 
therapeuten van Joep hierbij 
zoveel mogelijk te betrekken. 
Het lijkt er voor ons op dat 
Joep het op school zo leuk 

vindt, dat hij enorm zijn best 
doet om mee te komen. De 
prikkels die Joep opzoekt op 
school, zijn volgens ons te 

veel, maar hem hierin 
remmen is tot nu toe moeilijk. Joep vindt alles leuk en zoekt zelf de uitdaging, terwijl hij 

deze niet aankan. De overprikkeling blijkt thuis uit lange staarmomenten, niet meer 
kunnen uitvoeren van vaardigheden (zoals fietsen), snel boos zijn en de 

verzorgingsmomenten niet aankunnen. We vinden dit moeilijk om te zien, Joep kan maar 
moeilijk gelukkig zijn thuis. Dit spoort ons aan om te blijven zoeken naar manieren om 

Joep fijne momenten te bieden. 
De uitjes die we ondernemen zijn steeds korter, en eindigen helaas steeds vaker in 

moeilijke momenten voor Joep. Recent heeft Joep zelfs aangegeven dat hij niet meer 
naar de kerk wil omdat het te druk en teveel herrie is. Het is erg lastig te peilen in 

hoeverre hij dit meent. Joep overziet situaties niet of nauwelijks. Eén zondagmorgen 
heeft Joep om deze reden de kinderboerderij bezocht. Dit vond hij fijn, hij genoot ervan. 

Diezelfde middag vroeg hij wanneer hij weer naar de 
kerk mocht. Het lastige is dat hij de week ook niet 

overziet, dus dat hij dan een voor hem lange periode 
moet afwachten. Joep ontwikkelt nog steeds op het 
gebied van spraak, maar qua begrip lijkt er voor ons 

stilstand te zijn. Op school lijkt Joep wel groei te laten 
zien. Hopelijk heeft de stilstand thuis te maken met de 

overprikkeling. We hebben hoop dat we dit 
inzichtelijker kunnen maken met het signaleringsplan. 
Voorzichtige hoop hebben we ook dat we de kwaliteit 
van leven voor Joep wat beter kunnen krijgen. Dit is 

een traject waarbij we geduld moeten hebben, wat erg 
lastig is omdat we Joep op veel momenten niet 

gelukkig zien. 
 

De ‘gewone’ controles gaan natuurlijk ook door, vorige 
maand was het tijd voor een nieuwe bril voor Joep. Hij 

koos zelf een bril uit bij de brillenwinkel. We hopen 
weer een Joep-proof montuur te hebben, de bril van 
Joep wordt met regelmaat door de kamer gegooid ;)  

 
 



We kijken erg uit naar de mei vakantie. Dan zal onze badkamer aangepast worden aan 
de zorg voor Joep. Met de toename van gedrag wordt het steeds lastiger om Joep uit bad 

te tillen. Met het nieuwe bad (met deur) hopen we dat Joep zich zelfstandiger door de 
badkamer zal kunnen bewegen. 

Om te voorkomen dat Joep te veel prikkels ondervindt door de verbouwing, zullen wij 
twee weken in een Ronald Mc Donald vakantiehuis doorbrengen. We hopen hier twee 

mooie weken van te maken.  
 

Dank voor de steun die we ontvangen bij de zorg voor Joep!  
Speciale dank aan de lieve bijna-buurvrouwen die regelmatig komen helpen om de 

verzorgingssituaties veilig te laten verlopen.  
 

Liefs,  
Remi & Suzanne 

Joep en Didi 
 

 

Nieuws vanuit het bestuur 
 

Omdat Suzanne Arts-van Berkel heeft aangegeven terug te willen treden als voorzitter 
van het bestuur van Stichting Joy4Joep is het bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe 
voorzitter, bij voorkeur woonachtig in het Westland en met veel affiniteit, rond alles wat 
met Joep Jonkers te maken heeft, om deze functie te willen vervullen. Mocht u iemand 

daarvoor geschikt achten, wilt u dan contact (laten) opnemen met één van de twee 
andere bestuursleden, te weten Peter (06-23145900) of Ad de Quaasteniet (06-

30534535). 
 

 

Belangrijke data 
 

Vanaf 30 april wordt de badkamer verbouwd!  
 

 


