Therapie aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Sommige mensen met een (licht) verstandelijke beperking ervaren emotionele en psychische problemen of
belemmeringen. Zoals angsten, een laag zelfbeeld, boosheid, een trauma of gedragsproblemen. Zij kunnen goed
geholpen worden door therapeutische behandeling.
Therapie aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking vraagt om specifieke deskundigheid, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken, beperkingen en mogelijkheden. De therapeuten van Expertisecentrum Advisium weten door jarenlange kennis en ervaring veel van het behandelen van sociaal emotionele
en psychische problemen bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij begrijpen hen dus goed en

Serie therapieboekjes
Met deze serie therapieboekjes willen we laten zien op welke manier onze professionals cliënten met een (licht)
verstandelijke beperking helpen met hun problemen. De boekjes gaan over seksueel misbruik, hechtingsproblemen, (vecht)scheiding en omgaan met een beperking. De cliënt gaat samen met de therapeut aan de slag, zodat
het probleem verdwijnt óf de cliënt en zijn omgeving daarmee leert omgaan. De (vak)therapeuten van Advisium
leveren op deze manier een bijdrage aan het verwerkingsproces van de cliënt en diens kwaliteit van leven.
Dit eerste verhaal uit de serie gaat over misbruik. Het verzwijgen vanuit loyaliteit en schaamte wordt verbroken
door belangrijke aanwezige personen in het leven van het veulen. Het verhaal ondersteunt het onthullingproces
van misbruik en opent perspectieven voor de toekomst. Het kan voor alle leeftijden gebruikt worden.
Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in onze andere uitgaven? Neem dan contact op via onze landelijke
helpdesk:

0800-3 555 555
(ma-vrij 09.00-17.00 uur)
info@sheerenloo.nl
advisium.sheerenloo.nl

Het verhaal van het veulen - Christien van ‘t Hof

gebruiken methoden die aansluiten bij hun mogelijkheden.
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Over Expertisecentrum Advisium
Advisium is het landelijke expertisecentrum van de ‘s Heeren Loo Zorggroep. Binnen
Expertisecentrum Advisium werken meer dan 700 medische en paramedische specialisten, gedragswetenschappers en geestelijk verzorgers. Zij verlenen diensten en deskundigheid aan mensen met een verstandelijke beperking binnen en buiten de ’s Heeren Loo
Zorggroep. Binnen onze regionale expertisecentra Advisium bieden we verschillende
Colofon
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soorten therapieën. In veel therapieën staan het ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal. Via de
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De ‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt in bijna het hele land mensen met een verstandelijke beperking. Jong en oud helpen wij een passend antwoord te vinden op grote
en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. De cliënt
maakt eigen keuzes en wij ondersteunen hem hierbij. Het gaat om de cliënt; om wie hij
is en om wat hij kan en wil. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie zijn de waarden die
ons werk richting geven.

Het verhaal van het Veulen
Dit therapieboekje over misbruik is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Mogelijk kan dit verhaal andere kinderen en jongeren die soortgelijke
situaties hebben meegemaakt, helpen in hun verwerkingsproces.

Aan dit boekje werkten mee:

Jacoline,

Christien van ’t Hof, werkzaam als vaktherapeut en cognitief gedragstherapeutisch werker bij ’s Heeren Loo Expertisecentrum Advisium.
Zij schreef dit verhaal samen met een cliënt tijdens haar therapieproces.

Hanna Salonen, kunstenaar, docent beeldende vorming en werkzaam als
coördinator binnen het zorgatelier van de Amerpoort. Zij verzorgde de
illustraties.

In Afrika wonen heel veel verschillende wilde dieren.
Ze wonen in groepjes bij elkaar. Er is een bijzonder groepje
wilde dieren dat in het Runebos woont vlakbij een stromende
rivier, met prachtig uitzicht over de bergen met eeuwige
sneeuw op de toppen.
De dieren uit het Runebos zijn heel verschillend.

Er wonen twee pandaberen met hun jongen.

Dan is er de leeuwenfamilie.

Ze zijn lief en betrouwbaar en bieden altijd hulp aan de dieren

Twee grote leeuwen met een heleboel kleintjes.

die het nodig hebben.

Ze wonen samen en het is er altijd een drukte van belang.

Ze nodigen vaak dieren uit om bij hen bamboesoep te eten.

Bij de leeuwen gaat het er wild aan toe.

Ook passen ze vaak op de jonge dieren in het bos.

Ze vechten en stoeien veel met elkaar.

In het Runebos woont ook een panter.
Hij woont er wel, maar is er niet vaak. Meestal is hij op zoek
naar voedsel. Dan reist hij verder. Wanneer hij in het bos is,
ligt hij meestal te slapen in een boom en bemoeit zich niet zo
veel met de andere dieren.

De grote lelijke dikke olifant, waarvan iedereen zou willen dat
ze vaker weg was, is juist altijd in het bos te vinden.
Ze loopt de hele dag rond te stampen, de grond trilt ervan.
Iedereen vindt dit vervelend, maar er iets van zeggen helpt niet.
Ze heeft zo’n dikke huid dat je niet tot haar door kan dringen.

En ik, ik ben het veulen.
Ik kan goed rennen en springen en draaf veel rond, langs alle
dieren. Het liefst ben ik bij de pandaberen omdat het daar zo
gezellig is. Ik houd erg van hun bamboesoep.
En vaak speel ik met de leeuwtjes van de leeuwenfamilie.
Met hen kan ik heel goed plezier maken en wij vertellen
elkaar alles.

Vroeger woonde er in het Runebos ook een heel akelig beest:

Tegen mij deed hij ook altijd heel aardig. Hij kringelde soms om

een grote, gemene gifslang.

mijn hoeven. Soms gleed hij op mijn rug en dan via mijn staart

We wisten eerst niet dat hij gemeen was. Hij deed namelijk

weer naar beneden.

aardig tegen de dieren en gleed vaak over de rug van de
olifant.

De olifant vertelde aan iedereen die het horen wilde dat de
slang niet giftig en gevaarlijk was.
Daarom mocht de slang in het bos blijven.
Door de vriendschap met de slang werd de olifant ook wat
rustiger en liep niet meer de hele dag te stampen door het bos.
De slang kwam ook wel eens bij de pandaberen en de leeuwen
op bezoek. Hij gedroeg zich dan prima waardoor niemand echt
goed op hem lette.

Maar, zo nu en dan, als de andere dieren niet opletten, deed hij
soms toch een beetje gemeen: hij beet een keer in mijn hoef.
Toen ik tegen hem zei dat ik het aan de pandaberen ging vertellen,
antwoordde de slang dat dit niet nodig was.
“Dit hoort gewoon bij het gedrag van slangen.
Dat weet iedereen en dat doe ik ook bij de andere dieren.
Ze zullen je uitlachen als je zoiets onbenulligs aan de andere dieren
zal vertellen.”
Dus vertelde ik maar niets.
Maar de spelletjes van de slang werden steeds vervelender.
Een keer, toen alle andere dieren op zoek naar voedsel waren,
beet hij mij heel gemeen in mijn been en spoot er gif in.
Hierdoor voelde ik me heel raar.
Ik was een week lang duizelig en kon niet goed op mijn hoeven staan.

Toen ik een week later toch voorzichtig aan de olifant

Daarom hield ik dus opnieuw mijn mond.

probeerde te vertellen wat de slang bij me had gedaan zei ze

Eigenlijk raar, want zo aardig vond ik de olifant niet.

tegen me: “Je moet niet zo zeuren.”

Toch wilde ik haar geen verdriet doen.

En: “Waag het eens om dit aan de pandaberen te vertellen.”

Iedere keer als de slang zijn gemene spelletjes met mij

Als ik dat zou doen, dan werd de slang vast weggestuurd

speelde, probeerde ik te denken dat het erbij hoorde,

en dan was de olifant haar vriend kwijt.

dat het normaal was en dat ik de olifant geen verdriet
mocht doen.

Aan het einde van die zomer zei de pandabeer plotseling
tegen me: “Veulen, ik vind je zo veranderd.
Je vacht glanst niet meer en je hebt lelijke plekken op je benen.
Je draaft niet meer door het bos en we horen jouw gehinnik
steeds minder vaak. Gaat het wel goed met je?”

Ik voelde me heel raar worden.
Aan de ene kant juichte ik van binnen, omdat ik zo blij was dat
de pandabeer zag dat ik me rot voelde. Oh wat wilde ik haar
graag vertellen hoe ik me voelde. Het floepte er al bijna uit.
Maar toen dacht ik weer aan wat de slang gezegd had:
“Ze zullen je uitlachen als je het vertelt.” Ik dacht aan de
olifant. Ik wilde haar niet teleurstellen.

De pandabeer bleef maar vragen stellen en het leek wel alsof
ik bijna uit elkaar plofte. Ik kon het niet meer voor me houden
en vertelde het hele verhaal.
Hoe de slang eerst heel aardig was en steeds gemenere
spelletjes met me speelde.
Hoe hij zijn gif iedere keer in mijn benen spoot en zei dat dit
heel normaal was. Ook vertelde ik dat ik dit al een keer aan de
olifant had verteld, maar dat zij niet wilde dat ik het door zou
vertellen aan de pandaberen.

De pandabeer keek verdrietig en boos toen ik was uitgepraat.
Eerst dacht ik dat ze boos op me was, maar dat was niet zo.
Ze ging me juist troosten en zei dat het heel goed was dat ik
mijn verhaal had verteld.
Ze was boos op de slang en bijna net zo boos op de olifant.
Alles draaide voor mijn ogen.

Diezelfde avond nog gingen de pandaberen praten met de
leeuwen. Ze besloten samen op stap te gaan.
De pandabeer met wie ik had gepraat, bracht mij samen met
haar jongen bij de leeuwtjes.
Ze vertelde dat ze een zware klus te klaren had, dat wij flink
moesten zijn en deze nacht voor één keer alleen zouden zijn.

Na een donkere en eenzame nacht waarin ik niet kon slapen,
kwamen de pandaberen en de leeuwen tegen de morgen
eindelijk terug in het Runebos. Ze zagen er moe en treurig uit.
Ik rende meteen op de pandaberen af en vroeg: “En, wat is er
gebeurd?”
De pandaberen en de leeuwen kwamen bij me staan en
zeiden: “Luister veulen, wat er vannacht is gebeurd was
niet leuk maar wel nodig.

hebben haar wel weggestuurd uit ons Runebos.

Met z’n allen hebben we de slang gevangen gezet in de

We vinden dat wat zij heeft gedaan bijna net zo lelijk is als wat

donkere grot aan de voet van de berg.

de slang heeft gedaan. Juist zo’n grote en sterke olifant had

Hier zal hij de rest van zijn leven moeten blijven.”

jou moeten beschermen. En wat deed ze? Ze dacht alleen
maar aan zichzelf en zorgde er daardoor voor dat de slang

“En de olifant dan”, zei ik met een piepstemmetje omdat ik erg

zijn gemene spelletjes met jou bleef spelen.”

bang was dat ook de olifant de rest van haar leven in de grot

Ik voelde me raar. Blij en verdrietig tegelijk.

zou worden opgesloten.

De pandabeer nam me in haar armen en zo viel ik eindelijk in

“Nee, de olifant hebben we niet gevangen gezet, maar we

een heel diepe slaap.

Inmiddels is het een jaar later.
Ik ben nu eigenlijk altijd bij de pandaberen.
Mijn wei is naast die van hen.
Ook speel ik vaak met de kleine leeuwtjes.
Heel af en toe praten we nog over de slang en de olifant, maar
niemand vindt dit echt prettig.
Een enkele keer komen we in ons bos wel eens een slang of een
olifant tegen.
Ik schrik dan meestal.
Maar na een tijdje gaat dit over.
Laatst kwam ik zelfs een heel aardige slang tegen die niet
giftig bleek te zijn.
Het voelde heerlijk om niet meer bang te zijn.
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