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Hoe is het nu met 
 

Beste mensen,  
 

wat is er veel veranderd in de afgelopen maanden.  
Deze nieuwsbrief gaat over Joep en zijn welzijn. Om deze reden is het van belang om te 

vermelden dat onze gezinssamenstelling veranderd is. Remi en ik zijn onlangs 
gescheiden. Los van elkaar zullen we proberen de beste ouders voor Joep en Didi te zijn. 

Het belang van de kinderen blijft ons gezamenlijk doel.  
Joep weet dat papa een eigen huis heeft en vraagt niet verder. Omdat hij alleen het hier 

en nu deels kan overzien, is dit een logische reactie.  
 

Dankbaar ben ik dat ik het uiteindelijk voor elkaar heb gekregen om met de kinderen in 
het (voor Joep aangepaste) huis te blijven wonen. Op die manier is het voor Joep zoveel 

mogelijk hetzelfde gebleven.  
 

Met Joep gaat het op dit moment niet zo goed. Hij laat erg veel agressie zien, 
voornamelijk thuis. Dit is gekomen na de zomervakantie. Ook op school wordt door de 

therapeuten een verandering in gedrag waargenomen.  
Joep is naar een andere klas gegaan na de vakantie en lijkt te reageren op de 

veranderingen die hierbij horen. Een grotere klas, nieuwe juffen, spelen op het grote 
plein, zwemmen met de hele klas in plaats van 1 op 1. Ook is er meer lesstof die 

aangeboden wordt in de nieuwe klas.  
De combinatie van deze factoren lijkt teveel voor Joep.   

 
Gelukkig willen de juffen graag meedenken en hebben ze inmiddels wat dingen 

aangepast in de klas voor Joep. Direct resultaat is hierbij niet te verwachten. Hopelijk 
gaat het op de langere termijn helpen.  

 
In mei en september is Joep naar de oogarts geweest. Voor de zomer kreeg Joep een 

nieuwe bril. De visus van Joep wordt steeds slechter en de verwachting van de arts is dat 
dit aanhoudt. In zijn slechte oog zit nog slechts 10% functie. Dit oog reageerde minimaal 

op het afplakken met oogpleisters. In overleg met de arts is deze therapie in de 
zomervakantie gestopt.   

In huis heb ik de verlichting aangepast om Joep zoveel mogelijk te ondersteunen bij de 
vermindering van zijn zicht.  

 



Voor de spalken van Joep is geregeld dat we bij de nieuwe leverancier mogen blijven. 
Joep loopt nu zo goed als blarenvrij en we worden fijn geholpen. Een hele grote 

vooruitgang ten opzichte van een jaar geleden.  
 

Deze zomer is Joep weer een week op 
vakantie geweest met het epilepsiefonds. 
Hij heeft het heel erg fijn gehad. Samen 
met begeleider Marc Lucas heeft hij veel 

pret gehad. Favoriet van Joep was de 
speeltuin vlak bij het vakantiehuis, daar 

was hij dagelijks te vinden.  
 

 
Van de tandem maken we veel 

gebruik. Joep heeft het erg naar zijn 
zin voorop de fiets en zegt iedereen 
gedag. In de zomervakantie hebben 
we de tandem ook een aantal keer 
gebruikt voor vervoer van en naar 

Zonnehof. Het is heel erg fijn dat dat 
nu mogelijk is.  

 
 

 
 

Voor vervoer in de auto heeft Joep van de 
gemeente een nieuwe aangepaste autostoel in 

bruikleen gekregen. Het veiligheidsharnas gaf niet 
voldoende geborgenheid meer en Joep liet steeds 

meer agressie zien in de auto. De nieuwe stoel 
geeft deze geborgenheid wel en dit lijkt te werken. 
Joep wordt ondersteund aan alle kanten en heeft 
een voetenplank, dit helpt voor zijn zitbalans. Hij 

is tot nu toe iets rustiger in de auto.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Met Stinafo hebben we een mooie ochtend beleefd in Duinrell. Het helpt Joep erg om bij 
uitjes te zorgen dat zijn PGBster Isanne meegaat. Zij biedt veel structuur en zoekt zo 
nodig een rustiger plek voor Joep. Dit heeft ervoor gezorgd dat we drie uur in Duinrell 

konden blijven.  

 
De stichting vergoedt met regelmaat kleine en grotere hulpmiddelen voor Joep. Niet altijd 

blijven deze hulpmiddelen even lang in gebruik. Joep groeit eruit, of ontwikkelt zich 
waardoor iets niet meer nodig is.  

Steeds vaker doen zich situaties voor waarbij hulpmiddelen van Joep een goede 
bestemming vinden bij andere kinderen met een beperking. Het is fijn om de steun die 

Joep krijgt van donateurs te kunnen delen.  

 
 


