Serie

KINDEREN DIE JE BIJBLIJVEN
JAAR
VAN 0 TOT 4

‘Ze ligt roerloos
op de grond EN
GEEFT GEEN KIK’

Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan. Elk
kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd
hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel
goed gedaan? Vragen waar je meestal geen antwoord op krijgt. Deze serie gaat over dat
soort kinderen. In dit nummer: het verhaal van Tessy (niet haar echte naam).
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‘T

essy is onze droombaby: zo’n heerlijk tevreden kind’. Het
had jaren geduurd om zwanger te worden, vertrouwde
moeder me toe, maar toen was alles perfect gegaan. Ze
hadden genoten van het ouderschapsverlof. Ik informeerde naar
bijzonderheden. ‘Alles aan haar is bijzonder!’ Tsja, ieder kind is
natuurlijk bijzonder, maar Tessy was wel bijzonder rustig voor
een baby van zeven maanden. Al na een paar weken begon ik me
zorgen te maken. Was ik te pessimistisch?

goed met Tessy’, zeg ik tegen mezelf. In de groep ga ik enthousiast
aan de slag. Tessy beloont me met een lachje, maar veel bewegen
doet ze nog niet. Ik voer haar fruithapjes op schoot. De ouders
blijven onverminderd positief: ‘Wat wordt onze kleine meid
groot hè?’, straalt pappa. Moet ik zeggen dat ik Tessy veel te klein
en te licht vindt voor haar leeftijd? Dat ze nog steeds zo slap is als
een lappenpop? Ik slik het in en wacht af wat het team Vroeghulp te melden heeft.

EEN POPJE

DANKBAAR

Ze ligt roerloos op de grond en geeft geen kik. Meestal staart ze
naar het plafond, soms draait ze haar hoofd een klein beetje opzij.
Meer bewegingen maakt ze niet. Ze lijkt wel een popje met haar
blonde haartjes en grijsblauwe ogen. Klein en tenger is ze, ze laat
zich gewillig optillen, voeden, in bed leggen. Drinkt heel langzaam
en laat dan een klein boertje, verder hoor je haar zelden. Als ik
haar op de buik leg huilt ze even, maar zodra ik haar oppak is ze
stil. Ik zoek contact, breng mijn gezicht vlakbij het hare: ‘Hallo Tessy, ben je daar?’ vraag ik. Ik zie haar ogen oplichten.

Uit het onderzoek blijkt dat Tessy een ontwikkelingsachterstand
heeft van vijf maanden. Vijf maanden! Ik vind het rampzalig. Ze
wordt verwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Ik vraag
me af of we wel goed genoeg met haar geoefend hebben. Krijgt
ze wel genoeg aandacht hier in de groep? Is ze niet beter af in
een opvang waar ze één-op-één aandacht krijgt en specialistische hulp? In overleg met de pedagoog besluiten we om dit aan
de ouders voor te leggen.

ALARMBEL
Moeder vertelt de meest fantastische verhalen: hoe leuk ze thuis
met pappa speelt en dat ze al bijna kan kruipen. Ik sta versteld.
In een tv-programma zie ik een moeder die bij de couveuse zit,
waar haar vroeggeboren kindje in ligt. De arts en de verpleegkundigen hebben al lang gezien dat dit kind het syndroom van
Down heeft, maar de ouders niet. ‘Ze zijn verliefd op hun kind en
leven op een roze wolk, daarom zien ze het niet’, verklaart de arts.
Bij mij gaat er een belletje rinkelen. Beter gezegd: een keiharde
alarmbel.

GEEN SPORTIEF TYPE
De ouders komen samen op oudergesprek. Mijn observatie van
de motorische ontwikkeling vinden ze ‘razend interessant’. ‘Ik
was als baby ook heel langzaam,’ vertelt vader, ‘ik ging pas lopen
toen ik twee was.’ ’Wij zijn zelf allebei niet van die sportieve types
hè?’, lacht moeder. Ik leg uit dat een langzame ontwikkeling geen
probleem hoeft te zijn… áls we maar ontwikkeling zien! Ze reageren enthousiast op mijn tips en spreken hun waardering uit
voor onze goede zorgen. Echt lieve ouders, ze vinden het fijn als
ik voorstel om elke maand samen te overleggen.

VROEGHULP IN BEWEGING
Een paar weken later vertelt moeder dat ze via het consultatiebureau naar het team Vroeghulp is verwezen. Ze gaan de ogen en
de motorische ontwikkeling van Tessy nader onderzoeken. Er
komt een kinderfysiotherapeut op de groep, die met ons doorneemt hoe we Tessy in beweging kunnen krijgen. Spelletjes die
haar motoriek uitdagen en ons helpen bij het verschonen en
tillen. Ik ben blij met deze extra steun. ‘Misschien komt het wel

‘Al na een paar weken begon ik me
zorgen te maken’

Op het volgende oudergesprek krijg ik een grote doos chocolaa
tjes van de ouders. ‘We vinden dat jullie zo goed voor Tessy zorgen en zijn zo dankbaar voor al die extra aandacht die jullie haar
geven.’ Ik moet even slikken. ‘Maken jullie je niet erg veel zorgen?’, vraag ik. Moeder kijkt me aan met die stralende blik van
haar. ‘Nee hoor, we vinden het fantastisch hoe het allemaal gaat.’
Ik vraag door: ‘Maar die achterstand in haar ontwikkeling?’ ‘Ja,
die is er wel, maar daar liggen we niet van wakker hè?’ Vader
knikt: ‘We genieten elke dag zo van onze dochter, gewoon om
wie ze is. Los van een achterstand of wat er dan ook met haar aan
de hand is.’ Nu val ik even stil. ‘Zo had ik het nog niet bekeken’,
beken ik. Moeder glimlacht. ‘We hebben jaren naar een kind
verlangd en we hebben zo’n lieve dochter gekregen, dat maakt
ons gelukkig.’ ‘Dat vind ik heel mooi om te horen. Eigenlijk moet
ik jullie bedanken’, zeg ik met een blik op de chocolaatjes. Moeder legt een hand op mijn arm. ‘Het komt echt goed met Tessy.
Het IS al goed… niets kan onze liefde voor haar schaden.’ Ik
schaam me voor mijn eigen pessimisme. ‘Je hebt gelijk’, zeg ik.
‘Met zulke lieve ouders kan haar niks gebeuren.’ Als ze naar huis
gaan bedank ik ze voor de chocolaatjes en voor het gesprek: ‘Nu
ben ik jullie dankbaar’, glimlach ik. <
Noot: het kind op de foto is niet het kind uit het verhaal
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