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Hoe is het nu met 
 

Lieve mensen,  
In augustus ben ik begonnen met het schrijven van een nieuwsbrief. Er was teveel 

regelwerk en de nieuwsbrief bleef liggen. Nu terugkijkend vind ik het mooi om het stuk 
van augustus juist ook te laten staan. Zo leest u het verloop van de afgelopen maanden. 

Er is weer genoeg gebeurd voor een goed gevulde nieuwsbrief.  
 

Augustus 2017 
Joep is net terug van zijn vakantie met het Nederlands Epilepsie Fonds. Hij heeft weer 

een geweldige week gehad. Begeleidster Ivanka heeft weer supergoed voor Joep 
gezorgd. We zijn dankbaar dat we de zorg voor een week mogen overdragen, dit geeft 

Didi ook de kans om even alle aandacht te krijgen.  
We vinden het bijzonder dat de stichting deze vakantieweek mogelijk kan maken, en zijn 

het team van begeleiders dankbaar voor hun inzet.  

 
 
 



Ondertussen is er van alles aan de hand met betrekking 
tot het gedrag van Joep. Het gedrag wordt meer en 

heftiger. Steeds vaker doet Joep zichzelf pijn. Ook is Didi 
vaak degene die klappen opvangt. Dit is niet wat we 
willen en daarom zijn we flink aan het inzetten op 

vermindering van het gedrag.  
Bij Yulius, een gespecialiseerde GGZ organisatie, zitten we 
midden in de intake procedure voor een zorgtraject. Deze 

intake blijkt uit zes gesprekken te bestaan. Uiteindelijk 
hopen we hier een traject van gezinsdagbehandeling te 

kunnen starten. Als hier duidelijkheid over is, zullen we dit 
natuurlijk laten weten.  

De bedoeling van het beoogde traject is, dat we als gezin 
gaan zien welke patronen we ons eigen gemaakt hebben. 
Hopelijk kunnen we hiervan leren. Mooi zou het zijn om 
helpende patronen uit te breiden en misschien zelfs niet-
helpende patronen laten vallen. Ook hopen we inzicht te 
krijgen in de haalbaarheid van thuis wonen voor Joep. 

Vragen die spelen zijn:  
• In hoeverre is dit verantwoord met het oog op 

veiligheid?  
• Kunnen wij de zorg op blijven brengen?  

• Helpen we Joep ermee om thuis te wonen?? 
 Confronterende, maar reële vragen. Door een intensief traject in te gaan, willen 
we er alles aan doen om duidelijke antwoorden voor onszelf te krijgen. Mocht de 
uitkomst dan zijn dat de zorg uiteindelijk niet helpend of haalbaar is, dan hebben 
we er alles aan gedaan.  

 
In hetzelfde kader zijn we bezig met gedragsmedicatie voor Joep. We gunnen hem rust in 
zijn hoofd en het beter kunnen omgaan met prikkels die hij ervaart. Tot nu toe is er één 

middel afgevallen omdat het een averechts effect had. Joep werd er juist nog meer 
structuur behoeftig van. Joep ontwikkelde ook dwangmatigheden. Hiermee zijn we recent 
gestopt en binnenkort volgt bloedonderzoek en de start van nieuwe medicatie. Dit is een 
middel in de categorie antipsychotica. Een heftige stap om te zetten, zeker omdat Joep 

nog zo jong is. We hopen dat hij hiermee gelukkiger kan worden. We zijn ervan overtuigd 
dat minder last van prikkels ook betekent dat er minder woede uitbarstingen zullen zijn. 
Gelukkig denkt de psychiater er ook zo over, en gaat zij met ons dit traject van proberen 

en uitvinden aan. We hopen snel positieve signalen te kunnen vermelden! 

 



Oktober 2017 
Om te beginnen met goed nieuws; het 

antipsychoticum slaat aan. Joep reageert rustiger 
op voor hem moeilijke situaties. Ook komt hij        

‘s middags rustiger uit de taxi. De heftige buien 
waarbij Joep slaat en schopt komen minder vaak 

voor.  
Wel lijkt het erop dat Joep zich vaker druk maakt 
over wat voor gebeurtenissen er aan komen. Hij 
ervaart hiervan meer spanning dan voorheen.  
Dit maakte dat hij in de herfstvakantie niet kon 

wennen op vakantie. Hij heeft vijf dagen gevraagd 
wanneer we weer naar huis gingen. Meerdere keren 

per dag gaf hij aan dat hij nog zo moest wennen 
aan de vakantie. Van de spanning heeft hij zelfs 

twee nachten in bed overgegeven. Dit is voor ons 
moeilijk om te zien.  

Om Joep zoveel mogelijk inzicht in de dagen te geven werken we met een nieuw 
pictobord waarop we ook gebeurtenissen verder in de week kunnen laten zien. Zo kan 
Joep steeds zien dat het nog x dagen duurt voor het zover is. Hij haalt hier bevestiging 
uit. We hopen hem op deze manier zo goed mogelijk door de momenten van spanning 

heen te helpen.  
 

Joep groeit en wordt zwaarder. Ook rent en springt hij inmiddels graag. Heel bijzonder 
om dit mee te maken.  

We merken wel dat het voor de artsen steeds meer een uitdaging wordt om de schoenen 
en de spalk voor Joep aan te passen aan zijn benen. Joep loopt regelmatig blaren en wil 
daardoor zijn schoenen niet aan of niet lopen. We hopen dat het mogelijk blijft om de 

spalk en schoenen op maat aan te passen voor Joep.  
 

In juli hebben we voor elkaar gekregen dat we Persoons Gebonden Budget (PGB) krijgen 
voor Joep. We mogen nu per week 6 uur een PGBster inzetten en krijgen een vergoeding 
voor de inzet van Suzanne voor de persoonlijke zorg en begeleiding. De PGBster die we 
aangetrokken hebben is Isanne. Sinds augustus komt ze elke week een middag zorgen 
voor Joep. Samen gaan ze wandelen, fietsen of even naar de speeltuin. Isanne eet mee 

en doet de avond verzorging van Joep. Voor ons heel erg fijn om wat tijd samen met Didi 
te hebben. Ook is het fijn om Joep op 
zo’n middag te kunnen verwijzen naar 
Isanne. Joep en Isanne klikken heel 
goed samen en Joep heeft veel aan 

de middagen. We zijn heel blij dat dit 
zo goed gaat.  

Suzanne neemt nu op haar werk 
verlof uren op om minder te kunnen 
werken. Op termijn gaan deze uren 

op en door de PGB vergoeding kan zij 
iets minder gaan werken (op papier). 

Het is heel fijn om dit nu ook te 
kunnen gaan regelen.  



Een en ander levert wel een extra administratieve taak 
op, die in de eerste maanden behoorlijk was. Gelukkig is 
het plan klaar en goedgekeurd, ook zijn de contracten 

goedgekeurd. Nu de zorg loopt is het zaak om de salaris 
administratie goed op orde te houden. De PGB uren zijn 

toegekend tot zomer 2019.  
 

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Tegelijk zijn er veel 
zorgen voor de toekomst.  

We zijn heel dankbaar dat we voor Joep mogen zorgen 
en van hem mogen genieten. Dankbaar zijn we ook voor 

alle steun vanuit onze omgeving.  
 

Dank voor alle steun, in welke vorm dan ook!  
 

Remi & Suzanne,  
Joep en Didi 

 

 

Nieuws vanuit het bestuur 
 

Diverse middelen zijn weer aangeschaft met hulp van 
de stichting. Joep z’n helm wordt intensief gebruikt 
en daardoor regelmatig vervangen. We zijn blij dat 

het mogelijk is om de stichting hiervoor aan te 
spreken.  

 
Rond het overlijden van (oude) oma Poortinga heeft 
Joep erg veel indrukken te verwerken gekregen. Om 
aan te geven hoe alles verloopt en om er nu op terug 

te kijken heb ik een fotoboek samengesteld. Het is 
een boek waarbij spraakberichten ingesproken 

kunnen worden. Door middel van foto’s, spraak en 
pictogrammen hebben we de stappen voor Joep 

duidelijk kunnen maken, en heeft hij een mooi kader 
voor een eventuele volgende situatie. Om alle 

indrukken te verwerken hebben we een 
rouwverwerkingsmap aangeschaft voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Het is enorm fijn dat de 
stichting hierbij kan helpen.  
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