
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.

Het belang van verbinding met je omgevingZo thuis als mogelijk
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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



Maak in dit verhaal kennis met Levi 
(13) en zijn ouders. Het verhaal is 
geschreven vanuit het perspectief 
van zijn ouders en ambulant 
gezinshulpverlener Corine. Levi 
groeit op in een groot, liefdevol  
gezin, met een tweelingzus, 2 oudere  
zussen en een broer. Door zijn  
epilepsie en autisme heeft Levi en 
het gezin al veel meegemaakt. In 
dit verhaal is te lezen hoe het gezin 
ambulante begeleiding krijgt, maar 
te maken krijgt met de lange  
wachttijden in de zorg.

 

Epilepsie 
Al op vroege leeftijd heeft Levi moeilijk controleerbare 
epilepsieaanvallen. Dit resulteert in moeilijke en enge 
situaties voor het gehele gezin. Zo kan hij tijdens het 
uitvoeren van een taak plotseling vallen. Soms waar zijn 
ouders bij zijn, maar ook wel eens in het bijzijn van zijn 
zussen. Als Levi 4 jaar oud is, besluiten de ouders dat 
het beter voor hem is om naar het speciaal onderwijs te 
gaan. Hier vindt hij zijn plek en gaat het goed. De 
aanvallen worden op een gegeven moment zo heftig dat 
Levi geopereerd moet worden. Het risico op 
zichtsverlies is daarbij erg groot. Wonder boven 
wonder verloopt de operatie voorspoedig en stopt de 
epilepsie. Maar niet zonder gevolgen. 

Lange wachttijden 
Na zijn operatie schakelt het gezin de hulp van de 
huisarts in. Het gedrag van Levi is moeilijk en hij loopt 
achter op zijn tweelingzus. Levi is erg gevoelig voor 
angsten en op school gaat het moeizaam. Er volgt een 
uitgebreid diagnostisch onderzoek, waaruit blijkt dat hij 
een IQ van net onder de 80 heeft. Het gezin wordt direct 
doorverwezen naar Auriga, het orthopedagogisch 
behandelcentrum van ’s Heeren Loo. Het gezin krijgt 
ambulante hulp van Marloes in januari 2020. Er worden 
doelen opgesteld en er zijn vermoedens van autisme, 
maar er vindt dan geen verder onderzoek plaats. Kort na 
de komst van Marloes in het gezin begint ook de  
corona pandemie. Dit maakt huisbezoeken lastig. Er 
wordt desondanks gestart met PMT therapie. Maar ook 
hier zorgt corona voor tegenslagen. In de zomer van 2021 
valt Marloes uit. Moeder wil graag wachten tot Marloes 
terugkomt bij het gezin, maar al snel wordt duidelijk dat 
dat voorlopig niet gebeurt.

Een goede match! 
Na lang wachten wordt er in september 2021 opnieuw 
een uitgebreid diagnostisch onderzoek uitgevoerd.  
Daarnaast wordt ook de hulp van Corine, een ambulant 
gezinshulpverlener, ingeschakeld. Corine heeft een  
specialisatie in autisme.  Het gezin kent haar al en de 
klik tussen Corine en Levi is erg goed. De twee onderne-
men veel samen: eten, praten over de week, wandelen, 
mindmaps maken. In de gesprekken die ze voeren  
tijdens het wandelen komen vaak veel onderwerpen 
naar boven. Levi is een jongen van details en kan ieder 
detail van een wandeling herinneren. 

Handvatten aanleren 
In december 2021 komt de uitslag binnen: Levi heeft  
een emotionele en cognitieve ontwikkeling van een 
9-jarige jongen en autisme. Verbaal is hij erg sterk. 
Daardoor wordt Levi vaak overschat, maar gelijktijdig 
wordt hij ook regelmatig onderschat. Dat brengt 
uitdagingen mee voor het gezin. De verhoudingen in het 

gezin zijn anders, vooral ten opzichte van zijn 
tweelingzus. Hun opvoeding is niet hetzelfde en vooral 
vader vindt dit soms erg lastig. 

En nu verder... 
Met school is er een goede relatie en Corine helpt soms 
ook in contact tussen de ouders en school. De 
coronacrisis zorgt ervoor dat Levi thuis onderwijs krijgt. 
Na verloop van tijd signaleert school dat het voor Levi’s 
moeder teveel is. Ze bieden aan dat hij twee dagen per 
week naar school mag om de druk van de ketel te halen. 
Afspraken maken met Levi is soms erg lastig en zijn 
ouders zijn zoekende naar de juiste balans. Ze zijn naar 
eigen zeggen begonnen aan hun tocht in het leren 
loslaten, schakelen en opvoeden. Door alle hulp die 
wordt aangeboden groeien zij weer naar elkaar toe. 

Nog niet klaar, maar wel verder
Gamen, drummen, auto’s spotten en de natuur zijn voor 
Levi de allerleukste dingen om te doen. Hij wil later in 
de landbouw werken en heeft sinds kort een moestuin. 
Als Corine aan Levi vraagt of hij dezelfde is als twee jaar 
geleden, schudt hij driftig zijn hoofd. Er is meer rust in 
Levi zelf, maar ook in het gezin. Natuurlijk zijn er nog 
uitdagingen. “We zijn nog niet klaar, maar er is al veel 
meer begrip en er zijn veel handvatten om met moeilijke 
situaties om te gaan.”

‘Een goede band is belangrijk’  
Ambulant gezinshulpverlener Corine en ouders  

vertellen over Levi

Auriga o.a.Auriga o.a.
Marloes en CorineMarloes en Corine

SpeciaalSpeciaal
onderwijsonderwijs

Vader, moeder enVader, moeder en
tweelingzustweelingzus

Andere organisatie(s) o.a. Andere organisatie(s) o.a. 
huisarts, ziekenhuishuisarts, ziekenhuis

LeviLevi

Het begin   Epilepsie Op zoek naar hulp   Lange wachttijden Hulp ontvangen   Een goede match! Op weg naar later   En nu verder...

Diagnose Diagnose 
epilepsieepilepsie

Enge en moeilijke Enge en moeilijke 
situaties thuissituaties thuis

Naar hetNaar het
speciaalspeciaal
onderwijsonderwijs

Wel doelen opgesteld, Wel doelen opgesteld, 
geen verder onderzoekgeen verder onderzoek

Lang wachten Lang wachten 
op therapie en op therapie en 
onderzoekonderzoek

Opnieuw Opnieuw 
diagnostisch diagnostisch 
onderzoekonderzoek Goede klik Corine Goede klik Corine 

en gezinen gezin

Komst van Corine,Komst van Corine,
autisme specialistautisme specialist

Signalering van school: Signalering van school: 
moeder onder  spanning moeder onder  spanning 
thuisonderwijs is teveelthuisonderwijs is teveel

Verder Verder 
bouwen aan bouwen aan 
de toekomstde toekomst

Ondanks officiële diagnose Ondanks officiële diagnose 
wordt Levi overschat en wordt Levi overschat en 
onderschatonderschat

Vinden Vinden 
van hobby’svan hobby’s

Druk van de ketel Druk van de ketel 
voor gezin, Levi voor gezin, Levi 
gaat 2 dagen weer gaat 2 dagen weer 
naar schoolnaar school

Doorverwezen naar Doorverwezen naar 
Auriga en bezoek aan Auriga en bezoek aan 
huis door Marloeshuis door Marloes

VoorspoedigeVoorspoedige
operatieoperatie

Naar huisarts Naar huisarts 
vanwege angsten vanwege angsten 
en moeite op schoolen moeite op school

Diagnostisch  Diagnostisch  
onderzoek  onderzoek  
IQ onder de 80IQ onder de 80

Een lastige tijd door Een lastige tijd door 
corona, corona, 
gedragsproblematiek gedragsproblematiek 
verergertverergert

Moeder en vader Moeder en vader 
groeien naar groeien naar 
elkaar toeelkaar toe Meer rust Meer rust 

in gezinin gezin

Afspraken maken Afspraken maken 
en loslatenen loslaten

Opvoeding vanOpvoeding van
 tweelingzus is anders tweelingzus is anders

2 oudere zussen2 oudere zussen
en broeren broer

Het verhaal van Levi

Netwerk
De cirkels hiernaast geven het sociale  
netwerk van Levi weer, met Levi 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 zijn leven? Het sociale 
netwerk wordt in de tijdlijn in één opslag 
helder.  


