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De Huisartsen Service Desk telefoon 043 387 44 80
De Huisartsen Service Desk in het Maastricht UMC+ is het interne navigatiesysteem voor externe 
verwijzers. Eén telefoontje en u wordt doorverbonden met de juiste persoon of afdeling. 

Praktijk is ook 
digitaal te lezen: 
www.mumc.nl/

verwijzers

Behalve de woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking van 
Radar en Koraalgroep, zijn er ook (kleinere) particuliere woonvormen voor deze 
doelgroep. Door de extramuralisering wonen zij ook vaker thuis. De zorg voor 
deze doelgroep vraagt om extra expertise, bijvoorbeeld om een diagnose te 
stellen of een behandeling in te zetten. Huisartsen kunnen hiervoor een beroep 
doen op het AVG netwerk, waaraan huisartsen en specialisten in allerlei zorg-
disciplines, die bijzondere interesse hebben in mensen met een verstandelijke 
beperking, zich hebben verbonden. In dit nummer brengen we de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking in beeld vanuit verschillende invals-
hoeken. 
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Weet wie tegenover je zit!

Pleitbezorger van inclusieve zorg

Streven naar gezondheidsgelijk-
heid voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Speerpunten van 
wetenschappelijk onderzoek

Bel, mail, app ons als er vragen 
zijn

We hebben elkaar keihard nodig

Kort nieuws

Geef nooit op!

In de regio Maastricht-Heuvelland 
zijn meerdere instellingen waar 
huisartsen betrokken zijn bij de 
zorg voor cliënten met een 
beperking

Uit de Praktijk

En dan is er een kinderwens...

Column Zorg vanuit het hart door 
Tonny Rosier, initiatiefnemer/
eigenaar Ut Zunneke Dagbeste-
ding Wonen Logeren
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Weet  wie tegenover je zit!
Naar schatting heeft 2,5% van de bevolking een IQ tussen 50/55 en 70. Circa 13% heeft een IQ van 70 tot 85. De eerste 
groep heeft een licht verstandelijke beperking en zit meestal ingebed in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De 
risicogroep zit volgens prof. dr. Thérèse van Amelsvoort verborgen in die grote groep die zwakbegaafd is. “Hun proble-
men zijn vaak niet duidelijk zichtbaar, ze worden daardoor in de zorg vaak gemist.”

Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort is (kind 
& jeugd)psychiater bij Mondriaan en Koraal en 
hoogleraar Transitiepsychiatrie in het Maastricht 
UMC+. Zij richt zich op jongeren/adolescenten (12-
25 jaar), psychoses en verstandelijke beperkingen. 
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De zorg- en opleidingspraktijk van Thérèse van Amelsvoort 

bevindt zich vooral in Vijverdal in Maastricht. Daar ziet zij een 

brede doelgroep tussen 12 en 25 jaar. De toenemende proble-

matiek bij jongeren/adolescenten - en ook volwassenen - met 

een zwakbegaafdheid baart steeds meer zorgen. “Mensen met 

een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid (LVB) 

worden in de huidige complexe samenleving makkelijk over-

vraagd én overschat. Je ziet vaak niets aan ze en zij kunnen 

hun kwetsbaarheden vaak met een vlotte babbel of met sociaal 

wenselijke antwoorden goed verhullen. In de tussentijd kunnen 

de problemen zich opstapelen. Dat blijkt ook uit cijfers van het 

Sociaal Cultureel Planbureau (Wiottiez 2014): in deze groep is 

de zorgconsumptie relatief hoog.”

Domeinoverstijgend  De oplossing schuilt volgens van 

Amelsvoort in domeinoverstijgende samenwerking. “Iemand 

die bijvoorbeeld depressief is, kan bijvoorbeeld ook werkloos 

of dakloos zijn. Dan kan een psychotherapeut wel cognitieve 

gedragstherapie geven, maar als er geen baan of dak is, is het 

lastiger de behandeling succesvol te laten verlopen. Samen 

met een jobcoach en maatschappelijk werk kom je verder. En 

als er sprake is van een LVB, is de kans reëel dat de cliënt die 

therapie niet eens begrijpt. Daar schiet je dan ook niet veel 

mee op.”

Brede triage “In feite”, stelt van Amelsvoort, “hebben men-

sen met een LVB baat bij extra praktische ondersteuning. Voor 

een gerichte toegang tot die zorg is het echter van belang dat 

zorgverleners deze groep patiënten herkent. Als je weet wie er 

tegenover je zit, wordt sneller duidelijker welke problemen er 

kunnen spelen en dus ook welke ondersteuning nodig is. 

Idealiter zou hiervoor in de eerste lijn een bredere triage moeten 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een psychiater of een andere 

ervaren hulpverlener consulterend mee te laten kijken in de 

huisartsenpraktijk. Ook de ondersteuning zou bij voorkeur in 

één praktijk, liefst in de wijk dichtbij de cliënt georganiseerd 

moeten worden.”

Lees voor meer informatie ook: www.tijdschriftvoorpsychiatrie.
nl/assets/articles/60-2018-11-artikel-vanamelsvoort.pdf.
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Prof. Dr. Geraline Leusink versterkt sinds februari 
dit jaar de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. 
Zij is hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met 
een verstandelijke beperking en directeur van de academi-
sche werkplaats Sterker Op Eigen Benen - beiden verbon-
den aan het Radboudumc Nijmegen.  
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Eerst een nadere kennismaking, ook al is Geraline Leusink 

niet nieuw in Maastricht. “Mijn roots liggen hier”, lacht zij. 

“In 1988 ben ik in Maastricht gestart met mijn basisoplei-

ding. Ik ben hier gepromoveerd en ik heb hier de opleiding 

tot huisarts gevolgd. Heel wat jaartjes heb ik zo in Maastricht 

doorgebracht. Tijdens mijn werk als huisarts in Eindhoven 

en Breda is mijn interesse voor bestuursfuncties ontstaan; 

vandaar de keuze om een MBA (Master of Business Ad-

ministration) te halen. Daarop volgde een periode van tien 

jaar als bestuurder bij een organisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Totdat ik in het Radboudumc aan 

de slag kon als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor 

mensen met een verstandelijke beperking en daarna ook 

als hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en di-

recteur van de academische werkplaats Sterker Op Eigen 
Benen. Aan deze onderzoeksgroep hebben zich intussen 

30 wetenschappers met specifieke interesse voor mensen 

met een verstandelijke beperking verbonden.” 

Vanwaar de interesse in de zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking?
“Kwetsbare mensen in de samenleving, of dat nu ouderen, 

verstandelijk beperkten of mensen met een psychiatrische 

aandoening zijn, hebben van jongs af aan mijn aandacht. 

Een broer van mijn moeder was verstandelijk beperkt - hij 

is inmiddels overleden. Wij gingen vaak bij hem op bezoek. 

Zodoende kwam ik al vrij jong in een tehuis voor verstan-

delijk beperkten over de vloer. Hier ligt vermoed ik de kiem 

van mijn interesse voor deze kwetsbare doelgroep.”

Hoe uit zich deze interesse in uw huidige baan als bestuur-
der? 
“Naast mijn werk voor het MUMC+ houd ik mijn leerstoel 

aan bij het Radboudumc en blijf ik directeur van de acade-

mische werkplaats. Hierdoor blijf ik nauw betrokken bij het 

onderzoek dat we doen naar gezondheidsverschillen en 

geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beper-

king. Nieuwe kennis en ervaringen deel ik, want natuurlijk 

heeft de zorg voor verstandelijk beperkten ook in Maastricht 

mijn volle aandacht.”

Hoe doet het MUMC+ het in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking?
“Ik juich het toe dat Maastricht een poli voor mensen met 

een verstandelijke beperking heeft waaraan meerdere 

specialisten zich hebben verbonden. In het Raboudumc 

hebben we enkele jaren geleden een soortgelijk initiatief 

opgezet. Het is nu een multidisciplinaire poli waar we circa 

500 mensen per jaar zien voor alle mogelijke zorgvragen. 

Een belangrijk ‘succesfactor’ is dat we de poli buiten het 

ziekenhuis in een academische huisartsenpraktijk hebben 

ondergebracht. Dat maakt een bezoek ‘aan het ziekenhuis’ 

laagdrempeliger en minder stressvol voor de doelgroep. 

Als een patiënt bijvoorbeeld toch voor onderzoek naar het 

ziekenhuis moet, wordt hij hierbij begeleid door één arts 

die nauw overleg heeft met de AVG (Arts voor Verstandelijk 

Gehandicapten). Zo zorgen we voor een extra veilige zor-

gomgeving voor mensen die daar gevoelig voor zijn. 

Samen met Annemieke Wagemans, Marleen Kars en Merel 

Klaassens gaan we bekijken hoe we de Maastrichtse poli 

voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen uit-

bouwen. Ons streven is de zorg inclusiever te maken en 

de gezondheidsverschillen die er zijn tussen mensen zon-

der en mensen met een beperking verkleinen. In Nijmegen 

doen we veel onderzoek naar dit thema (zie ook pagina 6, 

red); de kennis en ervaring die we daar opdoen, nemen we 

vanzelfsprekend mee in Maastricht.”

À propos diversiteit en inclusiviteit, het MUMC+ gooit lan-
delijk hoge ogen met drie vrouwen in de raad van bestuur?
“Ja, daar mogen we zeker trots op zijn. Maar, ik ben pas 

écht trots als vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in be-

stuursfuncties en dat daar niet meer over gesproken wordt. 

Dat dit een vanzelfsprekendheid wordt.”

Geraline Leusink, het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+, neemt vanuit haar functies 
bij het Radboudumc Nijmegen een flinke dosis kennis en ervaring mee naar Maastricht als het gaat om de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar drive? “Ik maak mij sterk voor inclusieve zorg, die gelijk en 
toegankelijk is voor iedereen in de samenleving.”
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Krijgen mensen met een verstandelijke beperking zorg op het 

juiste moment? Hoe kun je als huisarts op een proactieve wijze me-

dische zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beper-

king? En hoe kun je de inzet van de expertise van de AVG (Arts 

voor verstandelijk Gehandicapten) optimaliseren in de medi-

sche zorg? Dit is maar een greep uit de onderzoeksthema’s aan 

de hand waarvan een groep van 30 onderzoekers zich bij het 

Radboudumc buigt over de onderliggende vraag waar gezond-

heidsachterstand en -ongelijkheid vandaan komen bij mensen 

met een verstandelijke beperking. 

“Neem bijvoorbeeld het gegeven dat de diagnose kanker bij 

mensen met een verstandelijke beperking 50% minder vaak 

voorkomt”, verduidelijkt Geraline Leusink. “Met financiële 

steun van de Maarten van der Weijden Foundation onderzoe-

ken wij waar dit aan ligt. Komt kanker daadwerkelijk minder 

voor bij mensen met een verstandelijke beperking of wordt de 

diagnose minder vaak gesteld door de context waarin deze 

doelgroep leeft en zorg krijgt? Of ligt het aan de manier waar-

op we bevolkingsonderzoek naar kanker in ons land organi-

seren? Alle aspecten die van invloed zijn op dit gezondheids-

verschil nemen we mee in ons onderzoek, waarvan inmiddels 

ook equivalenten zijn opgestart op het gebied van diabetes en 

hart- en vaatziekten. Nieuwe inzichten delen we via het plat-

form van de academische werkplaats met de zorgpraktijk, zo-

dat we in de breedte van het hele zorgveld de gezondheidszorg 

voor deze doelgroep kunnen verbeteren.”

Meer kennis Naast het oplossen van gezondheidsverschillen 

buigt de Nijmeegse onderzoeksgroep zich over de diagnose, 

behandeling en begeleiding van patiënten met een verstande-

lijke beperking. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onder-

zoeksinstituten Donders Center for Medical Neuroscience en 

Radboud Institute for Molecular Life Sciences. Geraline Leusink: 

“Bij een verstandelijke beperking is er sprake van een ontwik-

kelingsachterstand op meerdere gebieden. Deze achterstand 

heeft impact op alle facetten van het leven. Denk aan persoon-

lijke verzorging, het huishouden, het volgen van onderwijs of 

werken. Door onderzoek te doen naar de oorzaak en de aard 

van een verstandelijke beperking proberen we verstandelij-

ke beperkingen beter te begrijpen. Deze kennis uit zich in de 

praktijk in betere begeleiding en gerichte behandeling voor de 

patiënt zelf, maar ook in een betrouwbare uitspraak over het 

herhalingsrisico voor de ouders en een indicatie van het (her-

haal)risico voor andere familieleden.”

Streven naar 
gezondheidsgelijkheid 
voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Naast haar baan als lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ blijft prof. dr. Geraline Leu-
sink aan het Radboudumc verbonden als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een 
verstandelijke beperking en directeur van de academische werkplaats Sterker Op Eigen Benen. Door 
middel van onderzoek, onderwijs en kennisdeling richt dit Nijmeegse netwerk van wetenschappers 
en zorgorganisaties zich op het bereiken van gezondheidsgelijkheid voor mensen met een verstan-
delijke beperking. 

Speerpunten van wetenschappelijk onderzoek 
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Het onderzoek van de academische werkplaats Sterker Op 
Eigen Benen kent twee hoofdlijnen. Het richt zich op ge-
neeskunde; cijfers over de gezondheid en ziekte van men-
sen met een verstandelijke beperking op populatieniveau. 
En het richt zich op gezondheid; de rol van context en pro-
cessen in het ontstaan van gezondheidsachterstanden en 
hoe samenwerking tussen onderzoek en praktijk hier ver-
betering in kan brengen. Zeven thema’s spelen de hoofdrol.

De gezonde zorgorganisatie De aanpak ‘Gezonde Zorgorga-

nisatie’ biedt zorgorganisaties bouwstenen om een aanpak te 

ontwikkelen op basis van behoeften. Organisaties die een Ge-

zonde Zorgorganisatie willen worden, kiezen zelf binnen welke 

gezondheidsthema’s zij aan de slag gaan. 

Vervolgens doorlopen zij het proces van Plan-Do-Check-Act. 

Voor implementatie heeft de academische werkplaats diverse 

praktijkproducten ontwikkeld, waaronder een leertraject voor 

begeleiders en een omgevingsscan voor woon- en dagbeste-

dingslocaties.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk De academi-

sche werkplaats wil een platform zijn voor kennisdeling en sa-

menwerking. Aan elk nieuw onderzoek wordt nu een klankbord-

groep verbonden, waarin cliënten en zorgprofessionals input 

geven ten aanzien van de opzet en uitvoering van het onderzoek. 

De volgende stap die zij gaan maken is van klankbordgroep naar 

communities of practice. Hierin bouwen de leden gedurende het 

onderzoek zelf ook expertise op over het onderzoeksonderwerp 

en vormen zo samen een expertgroep.

Innovatieve onderzoeksmethoden In de zorg worden veel data 

routinematig verzameld. Nieuw onderzoek richt zich op de vraag 

hoe (big) data gerichter beschikbaar komen en ingezet kunnen 

worden voor onderzoek naar de gezondheid(zorg) van mensen 

met een verstandelijke beperking.

Optimaliseren van medische zorg Binnen de academische 

werkplaats vinden talrijke onderzoeken plaats gericht op op-

timalisering van de medische zorg voor mensen met een ver-

standelijke beperking. Ontvangen zij de zorg waar zij recht op 

hebben? Hoe ervaren zij, naasten en zorgverleners de zorg bij 

een oncologisch behandelingstraject. Welke rol kan de arts voor 

verstandelijk gehandicapten (AVG-arts) vervullen in de gewens-

te zorgverbetering? Mensen met een verstandelijke beperking 

hebben vaak een complexe zorgvraag. Dit maakt het vaak lastig 

om binnen de reguliere zorg persoonsgerichte zorg te verlenen. 

De inzet van de AVG-arts binnen de reguliere zorg levert dan ook 

een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van 

zorg voor deze groep. 

Onderwijs en nascholing  Het onderwijs van Sterker Op Eigen 

Benen wil bereiken dat iedere arts in opleiding kennis maakt met 

mensen met een verstandelijke beperking en hun gezondheid. 

Daarnaast richt het onderzoek zich o.m. op de ontwikkeling van 

gerichte trainingsprogramma’s voor zorgverleners. 

Inclusief onderzoek en inclusieve wetenschapscommuni-
catie  Dit zijn kernwaarden voor Sterker Op Eigen Benen. Met 

inclusief onderzoek betrekken zij actief mensen met een ver-

standelijke beperking in onderzoek dat over hen gaat. Daarnaast 

wordt kennis en resultaten zoveel mogelijk direct toepasbaar 

gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking, hun 

naasten/verwanten, begeleiders en (kennis)managers binnen de 

zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. 

Kijk voor meer informatie op www.sterkeropeigenbenen.nl.

Zeven onderzoeksthema’s



Drs. Annemiek Nijholt is sterk betrokken bij de zorg in Maas-

veld aan de andere kant van de Maas. “Mijn collega of ik spring 

in als Maasveld door vakanties of nascholing zonder AVG-arts 

zit”, somt zij op. “Ik ben achterwacht als de dienst bij Maas-

veld ingevuld wordt door een arts in opleiding of basisarts. En 

ik ben contactpersoon voor de dienstdoende huisarts bij de 

huisartsenpost als er een calamiteit is in Maasveld. Elk kwar-

taal bespreek ik met de AVG’s van Maasveld hoe wij elkaar 

kunnen uithelpen én beïnvloeden: wat ik als huisarts voor de 

AVG kan betekenen en wat de AVG voor de zorgpraktijk in de 

eerste lijn kan betekenen. Dit structurele overleg heeft de no-

dige kwaliteitsverbeteringen opgeleverd. Bewoners van Maas-

veld hoeven voor kleine ingreepjes bijvoorbeeld niet meer naar 

het ziekenhuis. Wij als huisartsen kunnen die ingreepjes prima 

zelf uitvoeren in onze praktijk of wij gaan met onze spullen naar 

Maasveld. Dat levert heel wat minder stress op voor de patiënt.

En als er een oproep komt bij de Huisartsenpost, wacht de 

hoofdwacht de dienstdoende arts op bij de poort van de 

zorglocatie. Dat scheelt heel wat zoekwerk, naast het feit dat 

de hoofdwacht de patiënt kent en prima kan bemiddelen in het 

contact met de huisarts.”

“Voor verdere kwaliteitsverbetering”, besluit Annemiek, “zou 

het goed zijn als collega-huisartsen mij of de AVG raadplegen 

als zij vragen hebben of ervaringen willen delen over hun zorg 

voor verstandelijk gehandicapten. Je kunt bij deze patiënten 

heftige, onalledaagse dingen meemaken. Door elkaar te infor-

meren of te raadplegen kunnen we elkaar helpen bij een betere 

en snellere anamnese en de patiënt in kwestie helpen met be-

tere zorg.” 

Annemiek Nijholt is bereikbaar via 043 - 361 10 00 of 
annemiek.nijholt@maastrichtuniversity.nl.

Bel, mail, app ons als er vragen zijn
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De zorg voor verstandelijk gehandicapten vraagt bijzondere expertise. Deelnemers van het AVG-netwerk Maastricht e.o. 
staan klaar om collega’s te ondersteunen in hun zorg en samen aan kwaliteitsverbetering van de gehandicaptenzorg te 
werken. “Bel, mail, app ons als er vragen zijn of om ervaringen te delen.”

Dr. Annemieke Nijholt is huisarts in 
Heer en neemt waar bij Maasveld in Maas-
tricht; een woonvorm voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking 
en/of psychiatrische - en gedragsproblematiek.
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Waarnemer, achterwacht en klankbord 



Veel cliënten van Radar wonen in een woonvorm in de wijk. De 

huisarts is hun aanspreekpunt als het om reguliere medische 

vragen gaat. John Soons komt als ‘stichtingsarts’ in beeld als 

een cliënt en begeleider behoefte hebben aan ondersteuning 

bij het bezoek aan de huisarts, specialist of behandelaar. En 

omgekeerd als de arts of behandelaar informatie of een klank-

bord nodig heeft over de zorgvraag van een cliënt.

“Sociaal-emotioneel bevinden de cliënten van Radar zich vaak 

op het niveau van een peuter”, licht John toe. “Voor een goede 

anamnese moet je daar rekening mee houden. Maar, dan nog 

ben je er niet. Zet 100 mensen met een verstandelijke beper-

king naast elkaar en je krijgt 100 verschillende individuen die 

zich van elkaar onderscheiden wat betreft IQ, verbale vermo-

gens, bevattingsvermogen en sociaal-emotionele ontwikke-

ling. Daarnaast spelen er vaak ook gedrags- of psychiatrische 

problemen. Het zal duidelijk zijn dat het voor goede medische 

begeleiding enorm belangrijk is dat deze mensen op de juis-

te manier worden benaderd. In de spreekkamer ontbreekt het 

echter aan de tijd om het individu achter de cliënt te ontdek-

ken, laat staan een vertrouwensband op te bouwen. Door al 

deze aspecten komt de kwaliteit van de gezondheidszorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking onder druk te staan. 

Ik wil, met als doel de gezondheidszorg voor deze doelgroep te 

optimaliseren, een brug slaan tussen de behandelend arts en 

de cliënt met zijn begeleider.”

Naast zijn rol als intermediair bij doktersbezoeken treedt John 

op als verbinder van zorgverleners bij complexe casuïstiek. 

“Bijvoorbeeld als er sprake is van een zwangerschap”, zegt hij. 

“Dan schakel ik het netwerk in om deze goed te begeleiden. 

Ook ben ik betrokken bij de uitvoering van het behandelplan 

als blijkt dat een cliënt bijvoorbeeld kanker heeft. Wetende 

hoeveel stress de behandelingen gaan opleveren bespreken 

we dan eerst samen met familie, begeleiders en de behande-

laar de mogelijkheden: bouwen we het vertrouwen op zodat 

de cliënt zich durft over te leveren aan de behandelaar, of we 

laten het plan los en starten een advance care plan op voor een 

goede kwaliteit van leven in de palliatieve fase? Soms is dat 

echt de beste optie.”

John Soons is bereikbaar via 088 - 350 5000 of www.radar.org

Bel, mail, app ons als er vragen zijn
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Radar. Deze organisatie ondersteunt kinderen en 
volwassenen met een (verstandelijke) beperking in 
Zuid-Limburg. John ondersteunt cliënten en hun bege-
leiders bij medische vragen en trajecten.

Een brug tussen behandelaar, cliënt en begeleider
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Dr. Annemieke Wagemans is arts voor verstande-
lijk gehandicapten in Maasveld en het Maastricht UMC+. 
Zij is een van de grondleggers van het AVG-netwerk in 
Maastricht e.o. en van de Downpoli en de Algemene poli 
voor mensen met een verstandelijke beperking in het 
Maastricht UMC
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“Eén van de mijlpalen”, vervolgt zij, “is de oprichting van 

het regionale AVG-netwerk waaraan huisartsen en specia-

listen in allerlei zorgdisciplines, die bijzondere interesse 

hebben in mensen met een verstandelijke beperking, zich 

hebben verbonden. We raadplegen en adviseren elkaar als 

er vragen zijn en we houden elkaar op de hoogte van bij-

zondere ontwikkelingen. Een tweede mijlpaal is dat we in 

het MUMC+ naast een algemene poli voor mensen met een 

verstandelijke beperking ook de Downsyndroom Polikliniek 

Zuid-Limburg voor volwassenen en kinderen hebben ge-

opend. Recent is daar nog een multidisciplinaire internis-

tische poli voor volwassenen aan toegevoegd. Aan deze 

poli’s is een netwerk van specialisten verbonden die een 

kei zijn in hun vak én in het werken met mensen met een 

verstandelijke beperking. Die combinatie is goud waard. 

Daarnaast kunnen we gelukkig ook gebruikmaken van de 

expertise van in deze zorg zeer ervaren GZ-psychologen.”

Wat maakt de zorg voor mensen met een verstandelijke be-
perking zo anders?
“Voor deze groep patiënten heb je artsen nodig die veel 

geduld hebben. Die hun vak in de vingers hebben en - dit is 

héél belangrijk - die out of the box durven te werken en van 

richtlijnen durven af te wijken. Mensen met een verstande-

lijke beperking kunnen vaak niet duidelijk aangeven waar zij 

last van hebben. Toch moet je hun klachten goed interpre-

teren. Daarbij is het voor diagnostiek vrijwel nooit mogelijk 

om het hele arsenaal aan onderzoeken op een patiënt los te 

laten. Evenmin is het mogelijk om alle behandelopties in te 

zetten. Je bent dus nooit zeker van iets. Dat vraagt wel iets 

extra’s van een arts. Ik heb patiënten die in de 40 jaar van 

mijn carrière ‘bij mij’ zijn opgegroeid. Het helpt dat ik hen 

goed ken, maar soms is er twijfel. Bij mij of bij een andere 

zorgverlener. Juist daarvoor is het zo fijn dat we binnen het 

AVG-netwerk op elkaars expertise kunnen terugvallen. We 

hebben elkaar keihard nodig.”

Welke rol spelen de Downpoli en de poli voor mensen met 
een verstandelijke beperking binnen het netwerk?
“De poli’s zijn opgericht om patiënten, naasten én huisart-

sen te ondersteunen. De huisartsen voeren de zorg voor 

patiënten uitstekend uit. Als AVG-arts merk ik echter dat 

zij het fijn vinden dat ze via de poli specialisten kunnen 

raadplegen voor advies bij het interpreteren en behan-

delen van symptomen. Mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen alles krijgen wat iedereen kan krijgen. 

Daarnaast zijn er specifieke aandoeningen die passen bij 

een syndroom en specifieke gezondheidsproblemen die 

vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke be-

perking. Denk aan epilepsie, verslikken en terugvloed van 

de maaginhoud. Als AVG-arts in het ziekenhuis participeer 

ik ook in het Kinder Comfort Team dat kwetsbare kinderen 

met een ontwikkelstoornis in de palliatieve fase begeleidt. 

Die kwetsbaarheid is een gemene deler in de zorg voor ver-

standelijk beperkten. Het is intensieve en vaak chronische 

zorg voor kwetsbare mensen, waarin je moet wikken en 

wegen over wat je wel en niet doet. Niet de aandoening 

maar de kwaliteit van leven is voor mij de leidraad. Je bent 

als arts wel verantwoordelijk voor de medische beslissin-

gen maar soms wegen beslissingen van de familie zwaar-

der en moet je je als arts neerleggen bij een beslissing die 

niet de jouwe is. Dat is best wel complex.”

Het aloude motto dat je voor deze zorg in de wieg gelegd 
moet zijn, klopt dus?
“Zo zou je het kunnen zeggen. Ik vind het een leuke doel-

groep met medisch en op menselijk vlak veel uitdagingen. 

Dagelijks ben ik in mijn werk bekrachtigd door mijn patiën-

ten die laten merken dat ze iets fijn vinden. Ben ik naar 

iemands voeten aan het kijken, krijg ik ineens een aai over 

mijn hoofd. Minstens zo waardevol vind ik het als ik erin 

slaag om ouders of naaste familieleden te helpen. Mensen 

met een verstandelijke beperking wonen tegenwoordig veel 

langer thuis. Alle zorg komt daar terecht bij naaste familie-

leden en mantelzorgers. Zo zie ik twee zussen die samen 

zorg verlenen aan een derde zus met down; zij woont bij 

de een, terwijl de ander haar begeleidt bij doktersbezoeken 

en leuke dingen met haar doet. Ik zie zo vooral veel zorg-

zaamheid, mensen die iets voor elkaar over hebben. Dat is 

hoopvol. Maar ik zie ook een inmiddels bejaard echtpaar 

dat thuis nog zelfstandig voor hun zoon met down zorgt. 

Dat is een zorg waar we alert op moeten zijn.”

 ‘We hebben elkaar keihard nodig’
Dit najaar neemt Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten, na 41 jaar afscheid van haar zorgprak-
tijk in Maasveld en het Maastricht UMC+. Voor deze speciale editie van Praktijk blikt zij terug op de belangrijkste 
ontwikkelingen in de zorg voor ‘haar’ patiënten. “Er zijn veel goede dingen gebeurd om deze bijzondere doelgroep 
én - dat is minstens zo belangrijk - hun naasten te ondersteunen”, valt Annemieke met de deur in huis. 



En dan is het er toch ineens... pensioen. 

Na 12 jaar Huisartsenservicedesk is het tijd 

voor een nieuw hoofdstuk maar niet zonder 

dat ik jullie heb laten weten hoe leuk deze 

baan was en hoe fijn de contacten met jullie 

waren. Het voelde voor mij alsof ik met een 

been in het ziekenhuis stond en met het 

andere been in de praktijken. Een mooier 

laatste deel van mijn loopbaan had ik niet 

kunnen wensen, dank jullie wel daarvoor! 

Ik laat nu met een gerust hart ‘mijn’ HSD 

over aan mijn collega’s. Op bijgaande foto 

stel ik ze graag voor. Rest me nog om ieder-

een veel geluk en een goede gezondheid te 

wensen en vooral: GENIET!

Alie Lubbersen

Op 2 juni 2021 ontving een projectgroep die een programma 

ontwikkelde rond advance care planning (ACP) voor mensen 

met een verstandelijke beperking een ZonMw Parel. Palliatieve 

zorg voor deze cliënten is chronische zorg, waarbij niet altijd dui-

delijk is wanneer de palliatieve fase begint. Tijdig bespreken wat 

je in acute situaties doet, geeft rust en vertrouwen.

Praten over zorgwensen en behoeften (advance care planning, 

ACP) is niet vanzelfsprekend in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Dat komt bijvoorbeeld door huiver van 

professionals om over een naderende dood te spreken. Maar 

mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten wil-

len graag over toekomstige zorg in de laatste levensfase praten. 

Bijvoorbeeld wat je in acute situaties wel én niet gaat doen in 

de behandeling. Zo kunnen cliënt en naasten erop rekenen dat 

zorgverleners hun best zullen doen om naar hun wensen en behoeften te handelen. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor 

Onderzoek van de Gezondheidzorg (Nivel), en Koraal, een organisatie voor mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen, ontwik-

kelden 10 competenties die belangrijk zijn voor ACP in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met 

cliënten, naasten en zorgverleners zijn de competenties verwerkt in een ACP-programma. Dit bestaat uit een training voor zorgverle-

ners, informatiemateriaal over ACP en een follow-upgesprek over de toepassing in het zorgproces. Het programma is ontworpen voor 

multidisciplinaire teams die palliatieve zorg bieden, maar is ook geschikt voor onderwijsinstellingen. De training wordt gegeven door 

twee artsen voor verstandelijk gehandicapten.

www.palliatievezorg.mumc.nl/actueel/nieuws/parel-voor-advance-care-planning-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking

Van links naar rechts: Danique, Nancy H, Petra, Alie, Vera, Anita, Anouck. Op de foto ontbreken Nancy Q en Simone.

Parel voor advance care planning bij mensen 
met een verstandelijke beperking
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Bedankt...

Foto links: Dr. Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijk ge-
handicapten in Maasveld en het Maastricht UMC+. 



het congres van de European Association for the Study of Diabetes op 29 sep-

tember 2021.

Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans op dementie op latere 

leeftijd. Dit onderzoek suggereert dat dit risico te beperken is door een aantal 

factoren aan te pakken met een goede leefstijl en gerichte behandeling. Gelijk-

tijdig met de presentatie tijdens het congres werden de resultaten gepubliceerd 

in het vooraanstaande vakblad Diabetes Care.

Meer informatie www.mumc.nl/nieuws

Iemand met diabetes heeft een ver-

hoogd risico op dementie maar kan dat 

mogelijk beperken door risicofactoren 

zoals ongezond eten en hoge bloeddruk 

aan te pakken. Dit blijkt uit gegevens 

van bijna 88.000 mensen. Wetenschap-

pers van het Maastricht UMC+ hebben 

deze resultaten gepresenteerd tijdens 

Start landelijke
studie naar 
hartfalen na 
corona

  Meer aandacht nodig voor 
 dementie op jonge leeftijd

Lager risico op dementie voor 
mensen met diabetes die risico-
factoren onder controle houden

 Onderzoek van het Alzhei-

mer Centrum Limburg van 

het Maastricht UMC+ laat voor 

het eerst zien dat er in Nederland 

14.000-17.000 mensen met demen-

tie op jonge leeftijd (voor hun 65e) 

zijn. Volgens de onderzoekers is er 

meer aandacht nodig voor deze aan-

doening, die een grote impact heeft 

op patiënten én hun omgeving. 
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Hoe vaak komt hartschade voor na COVID-19 en 

wat zijn de gevolgen daarvan? En wat kunnen we 

doen om hartschade te voorkomen? Deze vragen 

staan centraal bij de landelijke studie DEFENCE. 

Binnen het onderzoek worden verschillende on-

derzoeken naar volwassenen, sporters en kinde-

ren met elkaar gecombineerd. Het onderzoek is 

gefinancierd door ZonMw en loopt twee jaar. Het 

UMC Utrecht en Dutch CardioVascular Allian-

ce (DCVA) leiden het onderzoek. De afdelingen 

cardiologie en intensive care van het Maastricht 

UMC+ werken ook mee aan dit onderzoek.

“Op dit moment is het nog grotendeels onbekend 

hoe vaak hartschade voorkomt na COVID-19 en 

wat de korte en lange termijn gevolgen zijn als 

er hartschade ontstaat”, zegt onderzoekslei-

der Folkert Asselbergs, hoogleraar cardiologie 

UMC Utrecht en pijlervoorzitter Data Infrastruc-

tuur (DCVA). “Dat de omvang van dit probleem 

niet goed bekend is, komt doordat onderzoek 

waarmee hartschade kan worden opgespoord 

alleen wordt ingezet als hiertoe aanleiding is of 

in hoog-risico patiënten die bijvoorbeeld zijn 

opgenomen op de Intensive Care.” Chahinda 

Ghossein, cardioloog in opleiding en projectlei-

der vanuit het Maastricht UMC+: “Het afgelopen 

jaar hebben we in Maastricht UMC+ op de post 

COVID-poli regelmatig hartschade gevonden bij 

COVID-19 patiënten die op de IC hebben gele-

gen. Echter is nog niet duidelijk of dit ook geldt 

voor COVID-19 patiënten die minder ernstig ziek 

zijn geweest.” Het doel van DEFENCE is om in-

zicht te krijgen in het voorkomen van hartschade, 

ook als hartklachten nog niet aanwezig zijn, en 

de gevolgen op de korte en lange termijn in kaart 

te brengen.

Meer informatie www.mumc.nl/actueel

Onderzoeker Stevie Hendriks: “Onze cijfers laten zien dat het om een aanzien-

lijke groep mensen gaat die bijzondere aandacht verdient in wetenschap en 

zorg. Niet alleen om op tijd een diagnose te stellen, maar ook om de juiste zorg 

en ondersteuning te bieden. Daarom is het een goede stap dat dementie op 

jonge leeftijd ook een belangrijke plek heeft in de nationale dementiestrate-

gie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

De studie werd op 19 juli ’21 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijd-

schrift JAMA Neurology.

Meer informatie www.mumc.nl/nieuws
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Geef nooit op!
“Dankzij de huidige moleculaire laboratoriumdiagnostiek kunnen we bij minstens 50% van de kinderen/volwassenen 
met een (verstandelijke) beperking en/of aangeboren afwijkingen de genetische oorzaak vinden. Dit geldt voor de 
kinderen van nu, maar ook voor de oudere kinderen en de volwassenen die ooit bij ons geweest zijn. Ik roep AVG-art-
sen, huisartsen en andere verwijzers daarom op om families waarin verstandelijke beperkingen voorkomen terug te 
verwijzen naar de klinische genetica. Het heeft zin om - ook al is de betreffende persoon 30 of ouder - de oorzaak te 
onderzoeken met de mogelijkheden van nu. Grote kans dat je verbaasd wordt!”

Het is op verzoek van Connie Stumpel, emeritus hoogleraar 

Klinische Genetica in het Maastricht UMC+, dat we met deze 

oproep openen. De drive om te willen weten hoe het komt dat 

een kind met een beperking geboren wordt, loopt als een rode 

draad door haar carrière. “Het is niet meer voor te stellen, maar 

toen ik in 1985 als kinderarts begon, bestond het specialisme 

klinische genetica nog niet”, blikt zij terug. “We hadden alleen 

chromosomenonderzoek en bepaalde testen in het stofwisse-

lingsonderzoek, die we konden inzetten als een kind met een 

afwijking werd geboren. Intussen kunnen we vrij eenvoudig het 

hele DNA in kaart brengen en interpreteren. Dat is een ongelo-

felijke vooruitgang.”

Een lange weg  “Het zien van wat het voor ouders betekent als 

een kind anders geboren wordt dan je hoopt en verwacht, was 

de trigger om de overstap naar de klinische genetica te maken”, 

vervolgt Connie. “De geboorte van een baby is niet het begin 

van een leven, het is een eindproduct van een lange weg voor 

en tijdens de zwangerschap. Wat is er gebeurd en hoe komt het 

dat er iets mis is? Daarbij werd het onderzoek steeds spannen-

der dankzij de technologie en de mogelijkheden van DNA-on-

derzoek. En die ontwikkeling dendert voort. Vandaar ook mijn 

oproep. Veel families hebben zich neergelegd bij het feit dat een 

zoon, dochter, broer of zus is geboren met een beperking. Het 

is wat het is en dat is inmiddels geaccepteerd. Dankzij de huidi-

ge technologie kunnen we echter onderbouwen of de beperking 

het gevolg is van een mutatie van een bepaald gen. Meestal 

blijkt dan dat het een toevalstreffer is, een foutje van de natuur 

en geen erfelijke aandoening. Voor aankomende ouders in de 

familie kan het daarom nóg meer rust geven om dit nog eens te 

laten onderzoeken.”

“Ter geruststelling”, vervolgt Connie meteen; “het onderzoek is 

niet belastend voor de persoon om wie het gaat. Naast klini-

sche informatie is meestal alleen een bloedafname nodig voor 

dit nieuwe onderzoek. En soms is dat zelfs niet nodig. Moge-

lijk hebben we nog DNA-materiaal van een eerder onderzoek 

of we combineren de bloedafname met ander bloedonderzoek. 

In overleg met de AVG-arts of huisarts en de familie komen we 

daar wel uit.”

Technologie, interpretatie en volhouden  Er lopen tal van nieu-

we ontwikkelingen om de oorzaak bij de resterende max 50% 

van de groep kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) 

beperking of aangeboren afwijkingen te kunnen duiden. Connie: 

“In een klein deel van deze groep zien we wel een afwijking in 

het DNA maar kunnen we die nog niet interpreteren. Daarnaast 

kunnen bijvoorbeeld infecties en invloeden van medicijnen en 

alcohol tijdens de zwangerschap een oorzakelijke rol spelen. Wij 

geven nooit op en blijven zoeken naar het antwoord op de vraag 

waarom een kind anders dan andere kinderen geboren is. Als 

we nu het antwoord niet hebben, dan hebben we dat over vijf 

of tien jaar misschien wel. Technologie, interpretatie en vooral 

volhouden dus: dat is mijn motto.”

Meer informatie via 
www.mumc.nl/polikliniek-klinische-genetica.
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Geef nooit op!

Prof. dr. Connie Stumpel was klinisch 
geneticus in het Maastricht UMC+ en is emeri-
tus hoogleraar Klinische Genetica. Zij is sinds dit 
jaar met pensioen, maar blijft betrokken bij het 
onderzoek naar zeldzame aandoeningen en gene-
tische defecten. Daarnaast zet zij zich in voor de 
Stichting Kabuki Syndroom. 
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Huisartsen leveren de reguliere huisartsenzorg ook aan 
mensen met een verstandelijke beperking die begeleid wonen. 
In Maastricht-Heuvelland gaat het om de volgende instellingen 
die begeleid wonen aanbieden:



Herman woont zelfstandig met ondersteuning van zorgbureau 

Talent. Twee dagen per week werkt hij in de Bekkerie. Om meer 

sociale contacten op te doen in coronatijd, werkt hij sinds kort 

ook twee dagen in het atelier van Regalo Cadeau, een andere 

dagbestedingsplek in Maastricht. “Daar maken we Maastricht-

se cadeaus en spullen”, vertelt Herman. “In de Bekkerie is de 

meeste reuring. Ik pak broodjes, vlaaien en koekjes in. Ik houd 

de rekken schoon en soms, als het niet te druk is, help ik klan-

ten en doe ik zelfs de kassa. Jolanda kijkt dan wel mee.”

“Herman is een gezellige en een ervaren talent”, reageert 

Jolanda. “Voordat hij naar de winkel kwam, heeft hij ook in 

de Bekkerie in Banholt gewerkt. Hij kent de producten die wij 

verkopen daardoor goed. Daarnaast kan hij goed met mensen 

omgaan. Maar, we houden het rustig in de winkel, zodat onze 

talenten zich telkens kunnen focussen op die ene klant. In de 

kleinschaligheid schuilt de kracht van de Bekkerie.” 

Steun en toeverlaat “In de Bekkerie ondersteun ik Herman”, 

vervolgt Jolanda, “thuis helpt zijn persoonlijke begeleidster van 

Talent hem bij alle andere facetten van het leven. Maar, dat 

moet gezegd worden, Herman kan en doet veel zelfstandig. Zo 

lang hij het maar in zijn eigen tempo kan doen.” Herman: “Ik 

vind het fijn dat Jolanda op mijn werk en Daniëlle thuis met mij 

meedenken. Daniëlle zorgt ervoor dat de telefoon en de huur 

betaald zijn, dat ik elke week kan gaan sporten en dat ik de 

boodschappen kan doen. Als ik ergens mee zit, hoef ik haar 

maar te bellen. En als ik al eens naar de dokter moet, meldt zij 

mij af op mijn werk en gaat zij mee. Ik vind dat heel prettig. Zo’n 

gesprek met de dokter is best spannend en gaat meestal ook 

snel. Daniëlle onthoudt alles en dan kan ik haar thuis alles nog 

eens vragen. Maar gelukkig hoef ik bijna nooit naar de dokter, 

want ik ben niet zo vaak ziek.”

De Bekkerie in de hal van het Maastricht UMC+ is een dagbestedingsplek 
van Talentino. Bij deze Maastrichtse organisatie werken (jong)volwasse-
nen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg 
van een psychiatrisch probleem, verstandelijke beperking en/of gedrags-
problematiek. De 59-jarige Herman bemant al vijf jaar de toonbank van de 
Bekkerie. Wat doet hij als hij medische zorg nodig heeft? We spreken hem 
met zijn winkelbegeleidster Jolanda Thewissen.

17

Meer informatie op www.talentonline.nl en www.talentino.eu.



En dan is er een kinderwens...
Drs. Iris Blonk, huisarts in Gezondheidscentrum Dr. Van 
Kleef in Maastricht

“Als huisarts heb ik de taak om - ik zoom voor het gemak in op 

de vrouw - haar goed te informeren over haar mogelijkheden. 

In dit gesprek probeer ik te achterhalen of zij voldoende beseft 

wat een zwangerschap voor haar kan betekenen. Of zij vol-

doende steun heeft om de zwangerschap goed te doorlopen 

én of zij in staat is om voor een kindje te zorgen. Bij ernstige 

twijfel en als er nog geen sprake is van een zwangerschap, 

bespreek ik de mogelijkheden van geboortebeperking. Of ik 

verwijs naar het GGD-programma ‘Nu niet zwanger’ voor in-

tensievere begeleiding. Als er sprake is van een zwangerschap 

schakel ik het medisch-sociaal netwerk in, waarin maatschap-

pelijk werk, wijkverpleging, verloskundigen, consultatiebureau, 

gezinsregisseurs en Veilig Thuis samenwerken om kwetsbare 

gezinnen te begeleiden. Binnen dit netwerk dat zich richt op 

een kansrijke start voor kinderen blijf ik als huisarts nauw be-

trokken.” Meer informatie over NU Niet Zwanger?
Ga naar www.ggdzl.nl/nnz

Marcel Verhiel, manager Jeugd bij Radar Parkstad en 
leidinggevende van het Trainingshuis Ouder & Kind in 
Kerkrade

“Radar voert geen actief ontmoedigingsbeleid om zwanger-

schappen bij mensen met een ver-standelijke beperking te 

voorkomen. Wel besteden wij veel aandacht aan voorlichting 

en ondersteunen wij cliënten bij het maken van een keuze. Als 

een cliënt zwanger is, zijn wij daar het liefst vanaf het prille 

begin bij betrokken om haar goed door de zwangerschap te 

loodsen. Als het kan organiseren wij deze begeleiding am-

bulant. Intensievere ondersteuning bieden we in ons Ouder 
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Inclusiviteit is een belangrijk thema in de samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen en heeft recht op een goed ‘eigen’ 
leven. Voor velen, met of zonder beperking, is dat een gezinsleven. Hoe begeleid je een vrouw of koppel met een verstan-
delijke beperking dat een kindje wil. Of al zwanger is? Het antwoord schuilt in een extra sterk sociaal-medisch vangnet.

Drs. Iris Blonk



En dan is er een kinderwens...
& Kind-trainingshuis. Dat zijn flats waarin de (aankomende) 

moeder en - indien in beeld - haar partner in een veilige om-

geving voor hun baby leren zorgen. Dat de partner meedoet 

in ons programma is uniek; de meeste trainingshuizen in ons 

land richten zich alleen op de moeder. Door ook de vader een 

rol te geven verstevigen we de basis van het gezin. In de be-

geleiding leren de ouders ouderschapsvaardigheden. Tegelijk 

helpen wij hen stappen te zetten bij bijvoorbeeld het vinden 

van een woning, een opleiding of werk. De meeste gezinnen 

wonen maximaal vier jaar bij ons, maar er zijn ook uitschieters 

naar beneden die sneller op eigen benen staan, of naar boven, 

als de moeder bijvoorbeeld weer zwanger is. En soms lukt het 

niet en blijken de ouders niet vaardig genoeg om voor een kind 

te zorgen. Dan zijn de lijnen met Veilig Thuis, Jeugdzorg en de 

Kinderbescherming kort.”

Genevieve van Hunsel en Esther Sluijsmans zijn gespeciali-
seerd begeleider in het Ouder & Kind Trainingshuis

“Jonge vrouwen met een kinderwens bezoeken wij thuis let-

terlijk met een koffer vol informatie. Stap voor stap voeden we 

haar - eventueel met partner en vanzelfsprekend op haar/hun 

niveau - met informatie over de kansen en mogelijkheden. Alles 

wat bij het krijgen van een kind om de hoek komt kijken, krijgt 

in deze gesprekken aandacht. Van geldzaken tot de impact van 

een bevalling, en van het dagelijkse ritme dat een baby nodig 

heeft tot wie er kan helpen tijdens de zwangerschap of opvoe-

ding. Vaak stopt het traject hier, maar soms ook niet. Bij een 

zwangerschap en na de geboorte blijven wij als coach in beeld 

totdat de moeder of ouders vaardig genoeg zijn om de zorg 

zelfstandig op zich te nemen en wij de casus met een gerust 

hart kunnen afsluiten. Wij coachen dus ook gezinnen met pu-

bers, soms totdat de kinderen het huis uit gaan.”

Meer informatie via www.radar.org. Voor vragen of een ver-
wijzing kunt u contact opnemen met clientloket@radar.org.
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Zorg vanuit 
het hart

Tonny Rosier,
Initiatiefnemer/
eigenaar
Ut Zunneke
Dagbesteding
Wonen
Logeren

Ik werkte al jaren als begeleider in de gehandicaptenzorg, vooral met verstandelijk 

beperkten, toen ik op een dag in 2008 dacht: dit kan anders en beter. Voor mijn gevoel 

verdiende deze doelgroep meer tijd, persoonlijke aandacht, een luisterend oor en een 

arm om de schouder. Kortom, meer zorg vanuit het hart. 

Zorg waarbij je uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt en je niet alleen kijkt naar 

diens beperkingen. Iedereen mag er zijn en is welkom. Het was mijn droom om mijn 

ideeën waar te maken en met gelijkgestemden is dat gelukt. We hebben samen Ut 

Zunneke opgezet: een dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking in Meerssen. Inmiddels zijn we ook actief in Bunde en hebben we naast 

dagbesteding, twee woonhuizen, een logeeropvang, een winkel en een dagbesteding 

voor cliënten die meer begeleiding en zorg nodig hebben. Onze cliënten, Zunnekes 

noemen wij ze, kunnen op allerlei manieren actief zijn. Dat varieert van knutselen en 

tuinieren in ons moestuintje tot het (voor)bereiden van de maaltijden voor de woon-

huizen. Ook kunnen ze onder begeleiding lezen, computeren, dansen, muziek maken, 

zingen, sporten en spelletjes spelen. Soms wordt er gehuild, maar er wordt vooral 

gelachen. Elk Zunneke kan deelnemen, op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar 

eigen tempo en interessegebied. En dat maakt alles zo bijzonder! 

Onze centraal in het dorp gelegen locaties en de Zunnekes zijn alom bekend bij inwo-

ners en het bedrijfs- en verenigingsleven. De betrokkenheid bij en samenwerking met 

Ut Zunneke is groot.  

Ik ben blij dat ik destijds deze weg ben ingeslagen; het heeft mij en vele anderen veel 

positieve energie gegeven. Ik ben supertrots op wat we tot nu toe hebben bereikt en 

dankbaar voor ons enthousiast team! Zunnekes kunnen bij ons zichzelf zijn, zichzelf 

ontplooien en krijgen zorg vanuit het hart.   


