
Recensent: H.J.Lammers 
 
Saskia van Tol: “Opgroeien met een meervoudige verstandelijke 
handicap” Uitgegeven in eigen beheer ISBN 978909026329-8, 2e druk 2011.  
(Verstandelijke beperking/ADD/PDD-NOS/PO/1) Zie ook: 
www.opgroeienmet.nl  
 
Soort boek/ziekte/stijl: Het door de moeder opgeschreven verhaal over 
een zoon die vanaf zijn geboorte problemen vertoonde, maar waarvan pas op 
elf jarige leeftijd de juiste diagnose gesteld kon worden:  licht tot matig 
verstandelijk gehandicapt met ADD en PDD-NOS. (attention deficit disorder,  
pervasive developmental disorder- not otherwise specified). Dit verhaal omvat  
39 van de in totaal 51 pagina’s, die  geïllustreerd zijn met tekeningetjes.  
Toegevoegd  zijn daarna 4 bijlagen (11 pagina’s): een verslag van de 
orthopedagoog, een verslag van de onderwijsassistent,  een verslag van de  
coördinator poliklinisch advies team en een verslag van de arts-begeleider. 
(voorwoord) “Dit boek heb ik geschreven om onze ervaringen te delen met 
ouders van een meervoudig verstandelijk gehandicapt kind. Wij hebben één 
zoon – Mark – en hij is geboren in 1997.”  

Over de schrijfster: Saskia is getrouwd met Jan en heeft een zoon Mark 
(1997) die meervoudig verstandelijk gehandicapt is. Zij is ook te vinden op 
twitter. Zie: @OpgroeienMet  

Boekbespreking: Mark wordt na een zware, moeilijke bevalling geboren, 
huilt en schreeuwt als baby, peuter en kleuter veel, heeft driftbuien,  slaat en 
schopt, is driftig en onbereikbaar. Maar op de peuterspeelzaal houdt hij zich 
in, om thuis nog meer af te reageren. Hij speelt alleen,  is vernielzuchtig en 
andere kinderen willen niet met hem spelen.  Een Advies van 
V(roeg)T(ijdige)O(onderkenning van ontwikkelingsstoornissen van kinderen 
van 0-7 jaar maakt dat hij via Bureau Jeugdzorg wordt hij geplaatst in een 
M(edisch)K(inder)D(agverblijf) in Haren.  
Daar houdt hij zich in het begin ook in, maar de begeleiders zien wel dat er bij 
Mark een hoop dingen “anders” gaan. Thuis  proberen zijn ouders Saskia en 
Jan uit hoe ze hem het best kunnen benaderen en begeleiden. Daarbij krijgen 
zij goede opvang en voorlichting. Mark huilt en “spookt” elke nacht, waardoor 
Saskia en Jan oververmoeid raken. Het vermoeden is dat er sprake is van  
PDD-NOS maar psychiatrisch onderzoek wijst meer in richting ADD.  
Mark krijgt voor zijn onderwijs een schoolindicatie voor  MLK of ZMLK 
(school voor -zeer- moeilijk lerende kinderen). Hiervoor  gaat hij in de 
procedure bij de P(ermanente)C(ommissie)L(eerlingenzorg). Deze verstrekt 
een beschikking voor 6 maanden MLK.  Een moeilijke periode breekt aan. In 
het begin is het  een dagelijks drama om hem naar school te krijgen, maar na 
gewenning gaat het beter. Mark blijkt een achterstand van anderhalf jaar te 
hebben. Saskia en Jan doen thuis wat zij kunnen om Mark te helpen met 
begrijpbare spelletjes. Zijn leeftijd maakt het noodzakelijk om  van groep A 
naar groep B over te gaan, waar begonnen wordt met lezen en schrijven. Dat 
blijkt voor Mark te hoog gegrepen. Hij stort in en wordt zeer vergeetachtig. 
Een MRI-scan toont geen bijzonderheden, de psychiater denkt aan ADD. De 
Universiteit van Leiden verstrekt een proefexemplaar van het systeem 
DocReader, een tekst-naar-spraak-systeem.  Daardoor kon Mark na een 



maand zijn naam typen en schrijven. Verdere professionele ondersteuning 
gezocht en gevonden bij De Molendrift in Groningen, een instelling die nog 
niet AWBZ erkend was. Weer een nieuwe periode met veel gereis naar 
Groningen, hetgeen Mark begon op te breken en een moeizame samenwerking 
tussen de school in Haren en begeleiding vanuit de Molendrift. Mark bleek 
enorm achter te zijn gaan lopen en zijn ouders vragen plaatsing aan op de 
W.A. van Lieflandschool voor ZMLK.  Weer volgen er tests en Mark kreeg last 
van spanningen. Na 5½ week ziek thuis te zijn geweest wisten Saskia en Jan 
zich geen raad meer en vroegen om crisisplaatsing. Mark werd daarna snel op 
de nieuwe school geplaatst worden, en problemen werden door de school 
samen met de ouders aangepakt. Na een half jaar ging het beter en nu gaat hij 
weer lekker naar school. Advies  voor in de toekomst werd gevraagd aan het 
P(oliklinisch)AdviesT(eam)  te Drenthe die zorg en begeleiding biedt aan 
mensen met een verstandelijke handicap, hetgeen eindelijk leidde tot de finale 
diagnose. De school heeft nu een beter zicht op Mark gekregen en benadert 
hem op een geheel andere manier. Ook thuis gaat het veel beter. 
 
Wat viel op: In de beschreven periode 2000-2009: de complexiteit van de 
betreffende zorgverlening, de talrijke (veelal zeer autonome) organisaties, de 
(veelal starre) bureaucratie, de wet- en regelgeving, die de ouders parten 
speelde. Natuurlijk waren er, zeker in de werkelijke dienstverlening 
invoelende, actieve medewerkers waarmee een zeer goede samenwerking is 
ontstaan.  
Dit boek is van belang voor hen die direct met geestelijk gehandicapten te 
maken krijgen om zich voor te bereiden op wat zij tegen zullen gaan komen en 
ervaren. En voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg om actief na 
te denken over de organisatie van hun werk. 
 
Citaten: Pag. 1: “Ons kind is uniek, maar met een bijzondere draai. Uiteraard 
is elk kind uniek, maar sommige kinderen groeien anders op. Ze ontwikkelen 
zich op een andere manier en geven hun eigen draai aan situaties. (- - ) 
Terugkijken op de periode vanaf zijn geboorte zijn wij (vader en moeder) de 
deskundigen als het om zijn gedrag en ontwikkeling gaat. Door ervaring wijs 
geworden, maar vooral trots en gelukkig dat hij nu prima functioneert en goed 
in zijn vel zit”.   
Pag.  9: “Mijn man Jan en ik voelden ons machteloos en vertoonden soms 
‘vluchtgedrag’. Zo gingen we soms achter in de tuin staan om een gesprek te 
kunnen voeren en het gehuil van Mark niet te horen”. 
Pag. 13: “De psychiater omschreef hem als ‘een jongetje dat eigenlijk overal 
wel wat van heeft maar niet duidelijk te diagnosticeren is’. Zolang wij maar 
wisten hoe we er goed mee om konden gaan, dan hield er voor nu mee op”. 
Pag. 21: “Ik werd op het matje geroepen door de logopediste, om dat ik ‘haar 
baas’ had opgebeld. Volgens haar was het nog helemaal niet aan de orde om 
Mark te ondersteunen met een computersysteem. Daarvoor had je eerst een 
dyslectieverklaring nodig en dat kon hij niet eerder krijgen dan op negenjarige 
leeftijd. Maar dat zou niet nodig zijn, want hij had geen dyslectie. Ik wist niet 
wat ik hoorde. Je wilt je kind toch zeker zo goed mogelijk helpen? Hij was 
zeven jaar en kon zijn naam nog niet eens schrijven, waar heb je het dan 
over?”  



Pag. 37: “Wat de toekomst ons nog gaat brengen, dat weten we niet. Maar 
zolang het goed blijft gaan, wil ik er alleen maar van genieten. Nou doet hij het 
geweldig!!”.    
   
Recensie: (www.bol.com) Caroline Poelstra, moeder en pedagogisch 
medewerkster: ‘Het boek: Opgroeien met een meervoudig verstandelijke 
handicap, leg je pas weer neer als je het uit hebt! Met open mond van 
verbazing en met enorme waardering voor het doorzettingsvermogen van de 
ouders. 
Doordat het zo gemakkelijk leest, (met duidelijke uitleg van afkortingen en 
begrippen) zou je bijna vergeten wat een “gevecht” deze ouders leven om het 
leven van hun bijzondere zoon Mark, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
(…)’  


