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Soort boek/ziekte/stijl: Kort na de geboorte van haar zoon Tijn bleek dat de 
kleine man leed aan het VCF Syndroom . Na jaren tobben kwam de focus te liggen op 
de psychische stoornissen ADHD en PDD-NOS. Daniëlla ging zich bezig houden met 
de vraag hoe jongeren en volwassenen met (niet direct zichtbare) beperkingen zich 
staande houden in het leven. Het boek omvat 108 pagina’s. Verkrijgbaar via: 
bestellen@beauzest.nl  
 
Over de schrijfster:  
(Pag. 107) Daniëlla Krijger (1967) is freelance communicatieadviseur, trainer/coach 
en oprichter/eigenaar van Beau Zest. Ze heeft bijna 15 jaar in het hoger onderwijs 
gewerkt als marketing/communicatieadviseur en startte in 2007 haar eigen 
adviesbureau. Naast het geven van adviezen aan bedrijven en instellingen begeleidt 
zij ouders van zorgintensieve kinderen.  
Directeur “Stichting Hoezo Anders” (www.hoezoanders.nl)  
Voorzitter regioafdeling Amsterdam van “stichting Balans”.  
 
Boekbespreking:  
Voorwoord door Jacob A.S.Vorstman MD, PhD, kinder-en jeugdpsychiater UMC 
Utrecht. Hij licht toe wat de aandoening inhoudt:  
“(bij) het 22q11 deletiesyndroom (ook velo-cardiofaciaalsyndroom, VCFS, of 22q11 
DS genoemd) (--) is door het ontbreken van informatie van een aantal genen de kans 
op verschillende aangeboren stoornissen zoals gehemelte- problemen 
(spraakgebreken HJL), afwijkingen van het hart en de grote vaten groot. Ook de 
ontwikkeling van de hersenen verloopt in veel gevallen niet optimaal. (--) Sommige 
psychiatrische problemen komen pas in de vroege volwassenheid aan het licht”.  
Het aantal lichamelijke en/of geestelijke stoornissen kunnen er vele zijn in gradaties 
van mild tot ernstig. Een eenvormig, eenduidig ziektebeeld bestaat derhalve niet 
zodat men zou kunnen zeggen dat elke patiënt uniek is in vóórkomen en behandeling.  
In elk van de tien, op zichzelf staande hoofdstukken, verhaalt de schrijfster over een 
ervaring, een probleem, een constatering welke zij meemaakte bij het opgroeien van 
haar zorg vragende zoon(tje), waarover zij dan spreekt met een ouder van een kind 
met vergelijkbare problemen, of met een (jong)volwassene die er in geslaagd is een 
voor hem of haar leefbaar leven op te bouwen. Dit zijn ver- en diepgaande gesprekken 
over  
- de langdurige onzekerheid welke lichamelijke en/of geestelijke stoornissen zich 
zullen gaan ontwikkelen en in welke mate, waarvoor (vaak vele) operaties maar zeker 
talloze onderzoeken en tests nodig zijn,  
- de beslissingen welke genomen moeten worden, zoals kan de behandeling en 
opvang nog wel thuis gegeven worden of is opname een beter of noodzakelijk 
alternatief, in welk geval vaak meerdere malen van instelling veranderd wordt, of is 
een vorm van beschermd wonen de oplossing,  
- de voortdurende intensieve zorg niet alleen voor de lichamelijke gebreken maar ook 
bij aanvallen van onhandelbaarheid, psychosen, depressies,  



- het gaan twijfelen aan (zelf)vertrouwen in eigen capaciteiten en mogelijkheden,  
- onbegrip in omgeving en bij buitenstaanders door onbekendheid met VCFS,  
- het pesten op school,  
- het ontstaan (en in stand houden) van een liefdesrelatie: de wetenschap dat het 
syndroom erfelijk kan zijn,  
- wat, wanneer in de toekomst de ouders er niet meer zijn.  
Iedereen die met VCFS te maken krijgt moet primair alle aandacht richten op het 
ondersteunen, ontwikkelen van de mogelijkheden die er wél zijn, kortom het gaat niet 
om het stil te blijven staan bij hetgeen men niet kan/nooit zal kunnen maar om wat 
men wel kan ontwikkelen. Dit natuurlijk naast de overige zorg die bij een 
deletiesyndroom nodig is.  
 
Citaten:  
Pag. 7 voorwoord: De dromen rondom een kind dat nog geboren moet worden, 
komen lang niet altijd overeen met het leven van dat kind. Soms wordt het 
ideaalbeeld overtroffen, vaker blijkt de werkelijkheid simpel anders. In alle gevallen 
zijn de verwachtingen er eerder dan het kind zelf.  
Pag. 24: Het is inderdaad één van de grootste problemen voor deze jongeren: 
niemand weet wat VCFS is en wat het betekent. Marketingtechnisch is het ook een 
heel onhandige ‘naam’.(--) wanneer anderen enig idee hebben waarom je er een 
beetje anders uitziet of anders gedraagt, ze eerder bereid zijn meer rekening met je 
te houden.  
Pag. 34/35: Carolijn (37): “Ik ben geen uitschieter, maar ik ben trots op wat ik 
uiteindelijk heb bereikt zonder hulp en begeleiding” (--) ook al heeft ze geen HBO en 
geen partner (--)”Ik heb zelf mijn huis geregeld en ik leef zelfstandig. Ik verdien mijn 
eigen geld”.  
Pag. 51 en 66: gesprekken met een tweetal ouderparen die, ten behoeve van hun kind 
met VCFS een woon- /werkvorm hebben opgericht en exploiteren.  
Pag. 89: Het is eigenlijk bizar dat de overheid aan de ene kant meer moeders aan het 
werk wil hebben en aan de andere kant de steun ontzegt aan ouders van 
zorgintensieve kinderen.  
 
Wat viel op/beoordeling:  
Anders van Daniëlla Krijger is in deze tijd van de opgang van protocollaire 
geneeskunde een duidelijk teken dat in veel gevallen geen handleiding te schrijven 
valt voor hoe men met een bepaalde stoornis, aandoening dient om te gaan. De 
behoefte is dan groot aan een handwijzer, een handreiking, een informatiepunt. 
Hieraan voldoet dit werk in hoge mate, zeker door het hoofdstuk ‘aanvullende 
informatie’ (pag. 99).  
Het is gevoelvol, met liefde, aandacht, inzicht en begrip in duidelijke, goed leesbare 
en begrijpelijke taal geschreven.  
Een waardevolle aanwinst op de website “patiëntervaringsverhalen”. 


