BIJ ONS THUIS

PORTRET VAN EEN BALANSGEZIN

‘IK BEN GEEN BEGELEIDE R MEER, MAAR MOEDER’
Als Chantal terugkijkt op die periode, heeft ze het gevoel dat ze een paar jaar on hold stond. Stilstand. Alleen
maar zorgen dat het thuis goed liep, met twee kinderen
met PDD-NOS, een baby en scheidingsproblematiek. En
dan ook nog een basisschool die niets begreep van Levy.
Docenten die vonden dat zijn gedrag door de scheiding
kwam en dat Chantal overbezorgd was. Toen Levy negen
jaar was, zei hij: ‘Niemand snapt me, ik word gek.’ Er volgde
een burn-out. Chantal: ‘Toen pas werd ik serieus genomen
en kwam er hulp. Tegelijkertijd hebben we voor Levy een
andere school gezocht. Dat werd een kleine school in een
dorp verderop, waar nog op een ouderwetse manier les
wordt gegeven, met rust en regelmaat. Daar werd goed gekeken naar wie Levy écht was en wat hij nodig had. Sindsdien ging het weer goed. Levy ging ﬂuitend naar school.
Wat een opluchting! Ik was zes jaar lang bezig geweest
mensen te overtuigen dat dingen niet klopten bij Levy, dat
het wél gek was dat hij altijd op zijn shirt sabbelde. Dat hij
letterlijk ziek werd van al het onbegrip. Als je dan eindelijk
erkenning krijgt, kun je je geluk niet op. Sinds die tijd ben
ik niet meer zijn begeleider, maar zijn moeder. Ik kan weer
een beetje achteroverleunen. Levy zit nu op een gewone
middelbare school, terwijl zijn eerste school dacht dat het
hoogst haalbare groep 5 zou zijn.’

De familie Schakelaar: Levy , Indy, moeder Chantal,
vader Patrick en Cody met hond Doky.

Chantal (41) en Patrick Schakelaar
(42) hebben drie kinderen: Levy (15),
Indy (13) en Cody (10). Levy en Indy
kreeg Chantal in een eerder huwelijk.
INTERVIEW: NICOLETTE KUIJLAARS
FOTOGRAFIE: JORIS DEN BLAAUWEN
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‘O

p tafel staat een huisje, met muren en een dak van
ijslollystokjes. Het huisje is gemaakt door een van
de kinderen die worden begeleid door Chantal
en Patrick. Dat gebeurt bijna elke dag, na school en ook in
het weekend. Twee à drie kinderen. Dat maakt samen vijf
of zes, als ook hun eigen kinderen thuis zijn. Het zijn kinderen die zorg nodig hebben, van wie de ouders even worden
ontlast als ze een paar uur bij Chantal zijn. Is het leven zo
niet heel vol? Chantal: ‘Ja, ik heb het druk, maar zo voelt het
niet. De tijd dat ik steeds op school moest komen om uit
te leggen hoe je het beste kon omgaan met mijn kinderen,
vond ik veel vermoeiender.’

Zodra blijkt dat je kind autisme heeft, begin je opnieuw.
Leven bij de dag, steeds je planning aanpassen. De ene
keer kun je wel naar een verjaardag, de andere keer niet.’
Ook tijd voor elkaar is er even niet zoveel. Chantal: ‘Af en
toe eten Patrick en ik samen iets in de buurt. Dat is goed,
voor nu. Onze tijd komt nog wel.’ Ze merkte wel dat ze zich
door dat andere leven anders ging verhouden tot haar omgeving: ‘Mensen lachen je problemen weg. Pas nadat je alles
hebt uitgelegd en nog eens en nog eens, begrijpen ze
waar je mee worstelt. Ik heb daardoor vrienden verloren,
maar er ook mooie, nieuwe vriendschappen bij gekregen.
En sinds ons turbulente gezinsleven, praat ik liever één-opéén met mensen. Dan gaat het écht ergens over. Ik drink
regelmatig koﬃe met een vriendin. Dan heb ik een paar
leuke uren en echt ergens over gepraat.’

Op het moment dat je
erkenning krijgt,
kun je je geluk niet op

Het opvangen van kinderen is inmiddels een familieaangelegenheid geworden. In de tuin staat bijvoorbeeld een
prachtige mancave, made by Cody, hij maakte hem samen
met Patrick. Iedereen mag erin, alle kinderen. Indy is verzorgend. Ze knutselt, bakt pannenkoeken en ze laat de kinderen met de hond spelen. En iedereen is gek van haar zelfgemaakte gehaktballen. Levy is voor de kinderen de grote,
stoere jongen met heel coole verzamelingen. Chantal: ‘Hij
voelt dat de kinderen tegen hem opkijken, daar groeit hij
van. Levy snapt ze ook. Hij kan naast een kind gaan zitten,
zijn hand op de schouder leggen en zorgen dat het kind
weer rustig wordt.’
OPNIEUW BEGINNEN
Chantal ziet het hebben van kinderen met autisme als een
leefwijze: ‘Als je zulke kinderen hebt, moet je elke dag kijken
naar wat zíj nodig hebben. Dat vereist een enorme aanpassing. Alles wat je had verwacht, bedacht of gehoopt
voordat je kinderen kreeg, kun je bij het grofvuil zetten.
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In deze rubriek test Annonay Andersson telkens een aantal producten of
artikelen die handig, leuk of passend kunnen zijn voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Als je meegaat
in hun flow,
zie je ook
de mooie dingen
in je kinderen

SPEEL, LEER &
COMMUNICEER
Auteur:
Ariane Flesseman (2019)
Uitgeverij:
Astronaut boeken
Prijs: € 31,95 / 1e druk
Pagina's: 168
ISBN 9789492744036

AUTIPROOF VAKANTIEPARK
Onder die leefwijze valt ook ‘zo praktisch mogelijk doen’.
Dus vaak naar hetzelfde vakantiepark. Chantal: ‘Dit park
is rustig, betaalbaar en heeft niet zo’n grote, drukke plaza.
Helemaal autiproof. We hebben het wel geprobeerd, andere parken, maar dan was ie er weer, de natte washanddag. Zo noemen we de tweede dag van de vakantie, als
de kinderen de weg kwijt zijn, vervelend worden. Alsof je
die natte washand weer in je gezicht krijgt gegooid om te
beseﬀen: o ja, we hebben kinderen met autisme en die
houden niet van ‘anders’.’
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GEEN SOCIAL MEDIA
Patrick komt erbij zitten en vertelt dat hij geniet van het
leven dat hij nu leidt. Hoewel het niet het leven is dat
hij had verwacht te krijgen: ‘Ik zat zestig uur per week in
de vrachtwagen. Nooit gedacht dat ik ooit vader en assbegeleider zou zijn. Gek, want ik heb nu zo’n sterk familiegevoel. Toen ik merkte dat de opvangkinderen naar mij toe
trokken, heb ik aan de ouders gevraagd of ik met ze mocht
timmeren en zagen, dingen maken. Ik ben gewoon in de
tuin met ze aan de slag gegaan.’ Om de opvangkinderen
én Levy en Indy beter te begrijpen, deed hij een autismetraining. Patrick: ‘Die training gaf handvatten om met
autisme om te gaan. Dat heeft me erg geholpen. Je leert de
kinderen beter kennen en je deelt je ervaringen met andere
ouders.’ Wat opvalt, is dat Patrick en Chantal zo relaxed zijn.
Over hun gezin, hun kinderen, hun werk en hun toekomst.
Volgens Chantal komt dat omdat ze meegaan met de ﬂow
van hun kinderen: ‘Als je dat doet, gaat alles veel makkelijker.
En als alles makkelijker gaat, zie je de mooiste dingen in
je kinderen. Wij beseﬀen dat we met de kinderen niet
meekunnen met het tempo waarin de wereld in 2019 gaat.
Al die moderne social media-prikkels! Die brengen kinderen
uit hun evenwicht. Niet doen dus. De kinderen niet en
jijzelf ook niet.’

In de inmiddels wereldberoemde documentaire Life,
Animated slaan de ouders van Owen - hij heeft autisme de gebruikelijke adviezen in de wind door zijn preoccupatie voor Disneyﬁlms niet te negeren, maar juist mee
te gaan in zijn ‘spelgedrag’ omtrent de ﬁlms. In dezelfde
lijn ligt de aanpak Speel, leer en communiceer van orthopedagoog Ariane Flesseman, bedoeld voor ouders van
kinderen met ASS. Ze baseert die aanpak voor een deel
op een vorm van intensieve gedragstherapie (ABA), en
ook op haar eigen ervaring.
Het doel is om kinderen beter
te leren communiceren door
samen te spelen. Het ﬁjne aan
deze methode is dat die niet te
veel is gericht op alleen het aanleren van gewenst gedrag (waardoor het kind zou worden
‘gereduceerd tot een puppy’), maar dat de schrijfster ook
heel erg ingaat op de relatie tussen ouder en kind.
De werkwijze bestaat uit drie delen: aansluiten bij de
motivatie van je kind, een positieve houding en kiezen
van doelgedrag. De aanpak is concreet beschreven,
maar laat ook veel ruimte voor eigen interpretatie en
invulling.

Positieve
houding

UITG

Over een paar weken gaan ze weer, met het gezin, maar
ook met twee vrienden van Levy en een zorgkind. Chantal:
‘We boeken altijd een groot huis, zodat er ook anderen
mee kunnen. Overdag zijn we actief bezig - Patrick en Cody
nemen hun visspullen mee - en ’s avonds zitten we met
thee aan tafel. Spelletjes doen of creatief bezig zijn.’

SENSEEZ®
VIBREREND
KUSSEN
Prijs: € 34,95
Afmeting: ongeveer 25 cm
Dikte: ongeveer 7,5 cm
SKU: 627843590422
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Het Canadese merk Senseez® heeft speciale vibrerende
kussens in verschillende vormen en dessins ontworpen
voor kinderen (of jongeren) die snel onder- of overprikkeld zijn. Door het
trilmechanisme zouden
ze beter tot rust kunnen
komen en zich kunnen concentreren op bijvoorbeeld
schoolwerk. Het kussen met (nep)leren hoes is gemaakt
van schuim en werkt op 2 A4 batterijen (meegeleverd).

Concentreren
in de klas

Het kussen is een beetje klein voor mij
als volwassene, maar in een brugklas
voor kinderen met leerproblemen en (milde) sociaalemotionele problemen (waaronder AD(H)D en vormen
van autisme) past het formaat van de ‘inwoners’ en trekt
het exemplaar (in voetbalprint) meteen veel bekijks.
Het kussen blijft een paar lessen in de klas, zodat iedereen het even kan proberen. ‘Hebben jullie er ook beter
geconcentreerd door kunnen werken?’ is de hamvraag als
het wordt geretourneerd. Ze hadden een onrustige dag,
dus ze vinden het lastig die vraag te beantwoorden, maar
ze willen het heel graag nog wat langer houden om beter
te proberen. Het trilgeluid leidt wel een beetje af, vinden
ze. Maar als er meerdere van in de klas zouden zijn?
‘Dan zou het kunnen wennen.’

LEZERSACTIE!
Annonay Andersson is kinderpsycholoog,
hoofdredacteur bij het kind.org en
boekrecensent bij Balans Magazine.

Balanslezers kunnen nu een Senseez®kussen bestellen met 10% korting!
Ga naar sensorytools.nl en gebruik
de kortingscode: SenseezB19.
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