
 
Recensie aangevuld door: Yvonne Vinke 
 
Willemien Vereijken: ‘Het Syndroom van Ebel.’ De eindeloze tocht van een 
moeder naar een plek voor haar kind. Uitgeverij Artemis en co, Amsterdam 2007 
ISBN 9047200291 (Onbegrepen ziekten/ Meervoudige complexe Handicap/ 
Zeldzame ziekten/ Bejegening/ Veerkracht/ Zorgbelasting/ PO) 

 

Soort boek/ ziekte/Stijl:  
Boek van 252 pagina’s over het syndroom van Ebel, een naam die Willemien en haar 
man zelf bedachten voor de ziekte van hun zoon Ebel. De artsen konden er geen 
naam aan geven, maar er is/was wel degelijk ‘iets’ aan de hand. Het boek is niet meer 
te koop, maar wel te downloaden via: 
http://www.willemienebels.nl/syndroomvanebel.html.  
 
Samenvatting op de website willemienebels.nl: “Met een gezond kind kan je leven 
verlopen zoals je dat had gepland. Je kunt je verheugen op de eerste stapjes, de eerste 
woordjes, de eerste schooldag.  
Maar soms blijkt dat er toch iets mis is, na een aantal maanden of zelfs pas na jaren. 
En helaas is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is.  
Dan blijkt dat geluk niet maakbaar is en dat artsen niet altijd een antwoord hebben. 
En dat je dan zelf je weg maar moet zoeken.  
Waar kun je terecht als je kind niet in een hokje te plaatsen is?” 

 

Over de schrijfster:  
Willemien Vereijken werkt als fondsenwerver bij een grote zorginstelling. Zij 
studeerde Engelse taal en letterkunde en heeft verder een post doc studie 
bestuurskunde en bedrijfsmanagement gedaan. Zij is getrouwd en heeft 3 
kinderen; Frances, Ebel en Robbert. Naast het boek het syndroom van Ebel, 
heeft Willemien nu ook het boek een jaar Ebel uitgegeven.  

 

Korte beschrijving:  
In dit boek beschrijft Willemien hoe ze bevalt van haar kinderen en er langzaam 
achter komt dat één van haar kinderen, Ebel, niet functioneert als de andere 
kinderen. Als kind is Ebel blakend, stevig, gezond en voorlijk. Na zijn eerste 
verjaardag gaat hij echter langzaam achteruit. Zo blijkt na een tijd onder andere dat 
Ebel vrijwel doof is, vrijwel altijd pijn heeft, dat hij voor de buitenwacht niet goed 
benaderbaar meer is en dat hij meer in zichzelf gekeerd is. In ‘Het syndroom van 
Ebel’ wordt geschreven over de ziekte die Ebel heeft, waaraan tot nog toe geen 
diagnose te koppelen is. Willemien gaat met hem naar vele ziekenhuizen, artsen, 
specialisten en hulpverleners zonder veel verder te komen. Ze probeert zelf talloze 
dingen, maar ziet geen vooruitgang. 

 

Wat viel op:  
Het vele getob, de radeloosheid, de vrees, de hoop, het onbegrip, het gezoek naar 
goede dagopvang en scholen, zoveel doktersbezoeken en dan nog het overige 
gezoek… Dat vergt veel doorzettingsvermogen om dat te kunnen. Of, zoals 
Willemien zelf zegt: “Je doet het omdat het niet anders is. Je zorgt voor je kind 
omdat je zijn pijn voelt en wilt dat het over gaat.” 

 

Citaat:  
Blz. 49: “Al die ontstekingen maken mij wel ongerust. We zullen jullie dan ook 

http://www.willemienebels.nl/syndroomvanebel.html


terugverwijzen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).’Ze staat 
op en geeft me een hand. ‘Het is heel moeilijk,’ zegt ze. ‘Ik kan je niet zeggen wat er 
met jullie zoon aan de hand is en dat spijt me.’ ‘Het geeft niet, bedankt voor de 
moeite,’ zeg ik. Opnieuw voel ik een vreemd soort opluchting door de erkenning dat 
ook deze arts het eigenlijk niet weet. Door de jaren heen heb ik een enorme voorkeur 
ontwikkeld voor mensen die erkennen dat ze iets niet weten. Dat heb ik duizend keer 
liever dan figuren die kortaf en zonder voldoende argumenten een diagnose willen 
stellen om maar van ons gezeur af te zijn. Het lijkt alsof alleen echt goede vakmensen 
niet bang zijn om ook eens te zeggen dat ze het niet weten.” 
 
Blz. 104: “Anderhalve week later krijg ik een brief van het MKD. Er is een 
kennismakingsochtend voor ouders en kinderen die na de zomer op school komen. 
Ik ga erheen, met Robbert in mijn armen en Ebel aan de hand. Ebel gaat spelen in de 
tuin en Robbert slaapt zoet. Ik zit aan tafel met nog een tiental ouders. Het is heerlijk 
om onder soortgenoten te zijn. We inventariseren de problemen van onze kinderen 
in een kennismakingsrondje; ADHD, erg astmatisch, spastisch, ieder kind heeft een 
duidelijk label. Dan ben ik aan de beurt.  
‘Ebel kan niet praten,’ zeg ik. 
Iedereen kijkt me stomverbaasd aan en een moeder zegt: ‘Kan niet praten, daar heb 
ik nog nooit van gehoord.’ Iedereen kijkt naar me, zoals altijd.” 
 
Blz. 195: “Pas een tijd later begrijp ik de omvang van onze unieke taalontdekking. 
Ik denk tot op de dag van vandaag dat deze sleutel, het gebruik maken van 
geschreven woorden als ingang, heel wat meer vastgelopen hersenen kan openen, 
maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die daarin meegaat. Wat dat betreft blijft 
mijn methode net zo uniek en onbegrepen als Ebel zelf.” 
 

Recensies/ extra’s: 
http://opvoedendoejezo.kro.nl/boeken/0746_ebelyoshi.aspx. Kalien Blonden, KRO-
journalist : ‘Puur toevallig in dezelfde periode verschenen: twee boeken van moeders 
over hun bijzondere zonen. Yoshi, (De wereld volgens Yoshi (CP)), die als baby al 
duidelijk ‘anders’ was en Ebel, (…). Zowel Yoshi als Ebel krijgen het etiket ‘autistisch’ 
op geplakt, een etiket dat op beiden maar ten dele van toepassing is. Bij alle 
overeenkomsten en verschillen tussen deze twee verhalen valt een ding boven alles 
op: deze twee moeders hebben zich met hart en ziel ingezet om hun zoons te helpen. 
Om ze een plek te geven in deze wereld. Om ze te begrijpen. (…) Meuldijk en 
Vereijken dwingen bewondering af. Om hun tomeloze inzet en volhardendheid. Om 
hun creativiteit bij het zoeken naar manieren om contact te krijgen met hun zoon. (…) 
Vereijken haalt een heel team vrijwilligers in huis om haar zoons via eigengemaakte 
opdrachten woorden te leren spreken en herkennen. Ze komt erachter dat geschreven 
woorden de ingang tot zijn hersenen en zijn denkwereld zijn. (…) Aan het eind van 
haar boek schrijft Vereijken: “We zijn nog geen millimeter verder. Maar ondertussen 
hebben we ontelbare mijlen afgelegd. Vanuit onze overtuiging blijven we doorzoeken, 
het is een plicht die we niet zullen verzaken.” Twee onvoorstelbare en ontroerende 
boeken. Over Yoshi en Ebel, twee zoons die, dat wordt ook duidelijk, veel méér zijn 
dan hun handicap. (…) 
 
Voor meer over Willemien en Ebel, zie: http://www.willemienebels.nl/index.html.  
 
Een filmpje van Willemien Vereijken over het syndroom van Ebel is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMh4Z_KtZFI. 

http://opvoedendoejezo.kro.nl/boeken/0746_ebelyoshi.aspx
http://www.willemienebels.nl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=SMh4Z_KtZFI


 
Enkele recensies van bol.com: 
- 5/5. Ook ik heb het boek in 1 keer uitgelezen, vaak met tranen in de ogen. Geen idee 
dat er zo'n wirwar is in de medische wereld is. En wat een botte reacties heeft met 
name de moeder te verwerken gekregen. Wat een doorzettingsvermogen en geduld 
van de ouders. Petje af! Ik hoop ook dat er toch nog een middel/therapie/medicijn is 
dat Ebel kan helpen. Veel sterkte gewenst. Marjon.  
-5/5. Dit is een absolute aanrader voor alle artsen en therapeuten die met kinderen 
en ouders werken. Treurig dat er zo wordt omgegaan met mensen. Ik denk zelfs dat 
elke geneeskunde student en studenten maatschappelijk werk dit boek zouden 
moeten lezen. 
-5/5. Een heel goed boek, ik heb hem bijna in 1 keer uit gelezen. Willemien vertelt 
over haar zoon Ebel die een afwijking heeft waardoor hij problemen heeft met zijn 
stofwisseling en het begrijpen van mensen. Ook heeft hij geen taalkennis, hij kan 
(bijna) niet praten. Het boek heeft geen goed einde, maar is een aanrader voor 
iedereen. Ik ben zelf verpleegkunde student en heb van het lezen van dit boek geleerd 
dat mensen die niet binnen de grenzen van de wetenschap vallen je hulp en steun des 
te meer nodig hebben. Kortom; een geweldig boek en mocht er ooit een vervolg 
uitkomen dan lees ik hem zeker



 
 


