
In deze folder lees je het levensverhaal en de hulpvraag 
van een jongere met een lichte verstandelijke  
beperking. De folder maakt onderdeel uit van een serie 
van meerdere verhalen verteld door de jongeren zelf of 
iemand die dicht bij hen staat. 

Voordat deze jongeren bij ’s Heeren Loo terecht 
kwamen is er vaak al veel gebeurd met henzelf en in 
hun netwerk. De impact van dit netwerk wordt  
duidelijk in deze verhalen. 

Als zorgprofessionals en andere betrokkenen kunnen 
we leren van deze verhalen: van alle verschillende  
kennis en expertise die heeft bijgedragen of had  
kunnen bijdragen aan het verkorten van een  
behandeling, een snellere terugkeer naar (een nieuw) 
thuis of zelfs het voorkomen van uithuisplaatsing. 

Als ’s Heeren Loo zetten wij ons hier graag voor in. 
We streven ernaar om zorg en behandeling ‘zo thuis 
als mogelijk’ in te zetten. Dit doen we door naar het 
netwerk van de jongeren te kijken en in gesprek te 
gaan met diegenen die voor hen belangrijk zijn. We 
doen dit in ‘de driehoek’. De driehoek bestaat uit de 
cliënt, verwant en professional. Door systemisch te 
werken vanuit deze driehoek, draagt ’s Heeren Loo bij 
aan een goed leven voor cliënten en mooi werk voor 
professionals. We doen dat op een duurzame en  
verantwoorde manier.

’s Heeren Loo helpt je verder!

Ieder mens heeft een uniek sociaal netwerk. Een cirkel 
van personen die belangrijk zijn voor hem of haar.  
Binnen ‘s Heeren Loo noemen wij deze groep ‘het  
systeem’ van de jongere. Hierin kunnen ouders zitten, 
maar ook andere familieleden (opa’s, oma’s, een tante 
of oom), vrienden, klasgenoten of kennissen (een goede 
buurvrouw) die een belangrijke rol spelen in iemands 
leven. 

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking  
hebben vaak een beperkter sociaal netwerk. Terwijl 
juist zij veel baat hebben bij ondersteuning van voor 
hen vertrouwde personen. 

Bij ’s Heeren Loo streven we naar zorg en behandeling 
thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Soms kan dat niet 
en woont een cliënt (tijdelijk) wat verder weg van huis. 

Des te belangrijk is het dan om te investeren in het 
netwerk in zijn of haar omgeving. Voor de hechting 
van de jongere én voor zijn algemene ontwikkeling. 
Daarnaast is bewezen dat individuele - en  
groepsbehandeling meer effect heeft als degenen die  
belangrijk zijn voor de jongere betrokken worden én 
blijven bij de behandeling. Ook zorgt het voor een 
soepelere overgang terug naar huis, omdat de jongere 
bij terugkomst ondersteuning vindt van zijn nabije 
omgeving.

Wij kijken daarom altijd samen waar mogelijkheden 
liggen om het netwerk te onderhouden, te betrekken en 
uit te breiden. Door systemisch te werken helpen we 
de jongere en zijn of haar omgeving.
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’s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt al ruim 130 jaar mensen met een verstandelijke beperking en/of 

andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf graag willen. Wij geloven in 

een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Waarin je onder eigen re-

gie, samen met mensen die belangrijk voor je zijn, werkt aan je eigen ontwikkeling en 

zo kan bijdragen aan de maatschappij. Op momenten dat het je zelf niet lukt, helpen 

wij je door de ondersteuning te bieden die voor jou van betekenis is om zo zelfstandig 

mogelijk verder te kunnen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wonen voor 
kinderen en jongeren? 
Of wilt u informatie over andere  
diensten van ’s Heeren Loo? 
Neem dan contact op met: 

Klantcontact
0800 - 355 55 55 
(ma t/m vr 08.00-18.00 uur) 
WhatsApp 06 - 83 36 20 29 
info@sheerenloo.nl 

Ga naar

sheerenloo.nl/

zothuisalsmogelijk



Uit meerdere gesprekken hebben we 
het behandelingsverhaal van Anouk 
opgeschreven. Via de stem van haar 
ouders en haar begeleiders horen we 
hoe complex het was de juiste zorg 
voor haar te vinden. 

 

De middelbare school: een lastige tijd 
Als Anouk naar de middelbare school gaat, wordt haar 
autisme problematisch. Een eind fietsen, elk uur een  
andere leraar, nieuwe vrienden. Al snel zit Anouk de 
helft van de tijd thuis. De ruzies binnen het gezin  
lopen op en Anouk wordt agressief en doet ook zichzelf 
pijn. Wanneer ze haar zus op haar net geopereerde arm 
schopt is dat de druppel. Ze kan niet thuis blijven wonen. 
Het duurt nog een half jaar voordat er een plek wordt 
gevonden voor Anouk. 

Acuut psychiatrisch gedrag 
In de jeugdzorginstelling waar ze terechtkomt vertoont 
Anouk acuut ernstig psychiatrisch gedrag, ze vormt een 
gevaar voor zichzelf. Ze loopt over het spoor en wordt 
regelmatig met de ambulance naar het ziekenhuis  
gebracht omdat ze zichzelf iets aandoet. Ze krijgt  
epileptische aanvallen die ze eerder nooit had en wordt 

aangemerkt als zwakbegaafd. Ze wordt met een  
inbewaringstelling (IBS) op een gesloten afdeling  
geplaatst. Niemand weet hoe het verder moet. 

Team Anouk
Op advies van het Centrum voor Consulatie en  
Expertise (CCE) wordt Anouk aangemeld bij Groot 
Emaus, het orthopedagogische behandelcentrum van  
’s Heeren Loo. Daar kan ze in een driemilieusvoorziening 
wonen, onderwijs volgen en leren hoe ze haar vrije tijd 
kan besteden. Bij aankomst vliegt Anouk meteen door 
het raam en moet ze linea recta terug naar de  
gesloten instelling waar ze vandaan komt. Daar zit ze 
in een scheurpak, afgezonderd. Het CCE gaat met Groot 
Emaus in gesprek. “Met ‘team Anouk’ wordt afgesproken 
dat het niet uitmaakt hoe gek ze doet, ze gaat hier niet 
weg”, vertelt Milou, één van haar vaste begeleiders daar. 
Anouk kan terecht op de voormalig locatie Borculo van 
Groot Emaus. 

Zorg op maat:
Anouk woont niet op maar náást een groep; er wordt 
speciaal voor haar een ‘open afzondering’ geregeld. Ze 
heeft haar eigen woonkamer en slaapkamer en bezoekt 
de groep een half uurtje per dag. Ze wordt één-op-één 
begeleid en kan amper een half uur alleen in haar  
appartement zijn, want dan maakt ze iets kapot om  
zichzelf te beschadigen. Daarom gaat de deur nooit dicht 
en blijft er altijd iemand bij haar. 

Complex gedrag; samenwerken met meerdere experts 
Anouks gedrag is lastig te duiden omdat ze vaak geen 
contact maakt en psychoses heeft. Ze kan zomaar  
ergens neervallen en is dan niet wakker te krijgen. SEIN, 
expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, 
leert de begeleiders van Groot Emaus hoe ze met de  
epilepsie van Anouk om kunnen gaan. Ook wordt het 
team bijgestaan door een medewerkster van het CCE.  
De samenwerking tussen diverse experts geeft rust. 

Omslag 
Anouk staat regelmatig op haar kamer te stampen 
en tieren waardoor ze naar de time-out moet. Op een 
gegeven moment krijgt ze van haar begeleidster Milou 
te horen: “Stel gewoon een vraag. Dit is niet nodig!” En 
prompt stelt Anouk een vraag, is ze binnen tien minuten 
rustig en hoeft ze niet meer naar de time-out. Dat is het 
omslagpunt. Er ontstaat rust en ruimte om te werken 
aan haar ontwikkeling. Zo krijgt Anouk langzaam meer 
vertrouwen in haar omgeving en legt ze bijvoorbeeld 
af en toe haar hoofd op de schoot van de begeleider. Ze 
wordt rustiger. De volharding van een vast team en het 
consequent handelen zorgt ervoor dat Anouk zich veilig 
genoeg voelt en zich kan ontwikkelen. Haar medicatie 
wordt gefaseerd afgebouwd en op een gegeven moment 
kan ze naar school op de locatie. Anouk komt zelfs 
met een van de begeleiders naar haar vaders vijftigste 
verjaardag. “Het bezoek duurde niet lang, want ze was er 
al snel klaar me mee. Maar ze kwam wel”, vertelt haar 
vader.

Het vinden van een vervolgplek 
De stijgende lijn zet door en Anouk is voldoende  
gestabiliseerd. Een goede vervolgplek vinden is alleen 
niet gemakkelijk. Op de eerste twee locaties waar ze naar 
toe verhuist wordt haar zorgvraag onderschat en krijgt 
ze niet de juiste begeleiding. Daardoor woont ze weer 
tijdelijk thuis, waar ze een hele voorraad medicijnen 
inneemt. Uiteindelijk krijgt Anouk, met behulp van het 
CCE, jeugdzorg én de gemeente een eigen huisje. Haar 
begeleiders van Groot Emaus komen regelmatig langs, al 
maakt de financiering dit lastig. Van haar ouders krijgt 
ze een zeilboot, dat geeft Anouk een doel en helpt haar 
vooruit kijken. Ze woont samen met haar hond dicht bij 
haar ouders en heeft hen steeds minder nodig, heeft haar 
school afgemaakt en is aan het werk. Anouk is vrolijk en 
zorgzaam en helpt mensen die soortelijke dingen  
meemaken. Ze is zelfs al op vakantie geweest met  
vriendinnen. Wie had dat ooit gedacht?

‘Maatwerk tot in detail’   
Marcel en Annet vertellen over hun dochter Anouk
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Het verhaal van Anouk

Netwerk
De cirkels hiernaast geven het sociale  
netwerk van Anouk weer, met Anouk in het 
midden. In de schillen eromheen staan de 
betrokken mensen (beleiders,  
instanties, personen uit de tijdlijn, etc.).  
Wie staan dichtbij? En wie is (te) ver weg? 
En missen er rollen? Wat kunnen we  
hiervan leren?

Tijdlijn
In de tijdlijn staan de levensgebeurtenissen 
op een rij. Positief boven het midden,  
negatief eronder. Welke gebeurtenissen 
maken dat de lijn verandert? Wat kunnen 
we hiervan leren?

En welke mensen waren wanneer  
betrokken bij haar leven? Het sociale 
netwerk wordt in de tijdlijn in één opslag 
helder.  


