
T i j d s c h r i f T  o v e r  z i e k  z i j n  e n  o n d e r w i j s

In het klaslokaal 
van het LUMC

Brugklassers huilen niet

Lessen volgen met 
KlasseContact 

de dag van Yana

ZieZonZieZon
Voorjaar 2015



inhoud

4	 Ziek zijn	

	 en	toch	onderwijs

6	 Zorgen	dat	het	

	 onderwijs	doorgaat!	

8	 Landelijk	

	 dekkend	netwerk

8	 Eetstoornissen	

	 bij	kinderen

10	 KlasseContact	-	

	 van	aanvraag	tot	plaatsing

12	 ‘Juf,	ik	wil	leren!’

14	 HOPE	in	holland

15	 Op schoolbezoek	-	

	 aanpak	diabetes	en	onderwijs	

16		 In het ziekenhuis	

	 en	toch	onderwijs

18	 Dat is een goede	vraag	…

20	 Brugklassers	huilen	niet

22	 Wetenschappelijk	

	 onderbouwd

23	 Janneke en Sam

24	 Je ziet het	niet

25	 Isa vertelt

26	 Loopbaanoriëntatie	

	 vraagt	om	maatwerk

27	 Leeswerk

12

Van aanvraag tot plaatsing dankzij	KlasseContact	kunnen	
langdurig	en	ernstig	zieke	kinderen	toch	hun	lessen	volgen

Interview met Nutsschool Morgenstond 
‘Zonder	KlasseContact	raakt	een	kind	vergeten’

In het klaslokaal van het LUMC onderwijs	is	
een	vast	onderdeel	van	het	programma	van	jonge	patiënten

Isa vertelt 
ik	was	11	jaar	toen	
de	dokter	ontdekte	
dat	ik	kanker	had

Brugklassers huilen niet 
in	het	Commanderij	College	is	passend	
onderwijs	bijna	vanzelfsprekend
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De dag van Yana ‘Als	je	ziet	hoeveel	
uren	Yana	naar	school	gaat,	is	het	
eigenlijk	een	wonder	hoe	goed	het	gaat’

Scholen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke leerlingen. 
Maar ze staan er niet alleen voor. Onderwijsadviesbureaus en de Educatieve 
Voorzieningen (EV’s) van de universitair medische centra ondersteunen de 
scholen hierbij.  Zij doen dit in het kader van de voorziening Onderwijs-
ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Gezamenlijk werken we als onderwijsadviesbureaus en EV’s nu al zo’n 
vijftien jaar aan de onderwijsondersteuning van ernstig en langdurig zieke 
leerlingen. Onze consulenten OZL vormen hierbij de spil. Zij zijn het die 
leraren en scholen helpen om het onderwijs van de leerling gewoon door te 
laten gaan. Die ouders adviseren en de schakel zijn tussen artsen en school 
of ouders. En die aan het bed zitten van een leerling om te praten over het 
huiswerk, of gewoon, over hoe de dag was. 

Met EV’s en onderwijsadviesbureaus verspreid over heel Nederland is er 
voor elke zieke leerling onderwijsondersteuning in de nabije omgeving. Ook 
met de invoering van passend onderwijs maken we er ons sterk voor dat 
elk kind de beste en passende begeleiding krijgt. Samenwerkingsverbanden 
kunnen een beroep op ons blijven doen als het gaat om de tijdelijke onder-
steuning van een zieke leerling. Als duidelijk wordt dat een leerling een meer 
structurele (en langdurige) onderwijsondersteuning nodig heeft, kunnen we 
de school of het schoolbestuur adviseren en begeleiden.

Alle consulenten OZL zijn aangesloten bij het expertisenetwerk Ziezon. Dit 
netwerk vormt de verbindende schakel tussen de EV’s en onderwijsadvies-
bureaus. Het organiseert informatievoorziening, scholing en uitwisseling 
van expertise. Ziezon wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Het 
ministerie heeft aan EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus, de 
opdracht gegeven het netwerk, in afstemming met de Nederlandse Federatie 
van UMC’s, vorm te geven en te coördineren. 

Dit magazine, uitgegeven door Ziezon, is voor ouders, leerlingen, leraren, 
bestuurders en verder iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan zieke 
leerlingen. In het magazine laten we zien wat dit onderwijs inhoudt én hoe u 
met ons in contact kunt komen als dat nodig is. 

Annemarie Kaptein, 
directeur EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Anne-Marie Laeven-de Boer, 
manager bedrijfsvoering, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht

Voor elk kind de beste 
en passende begeleiding!

EDventure	is	de	vereniging	van	onder-
wijsadviesbureaus	in	nederland.	de	circa	
200	adviseurs	begeleiden	en	adviseren	
scholen	in	het	primair	en	voortgezet	
onderwijs	en	beroepsonderwijs.	Professio-
naliteit,	kwaliteit	en	innovatie	zijn	sleutel-
woorden	in	de	samenwerking.	Voor	meer	
informatie:	www.edventure.nu.

De Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische 
Centra (NFU) vertegenwoor-
digt	de	acht	samenwerkende	
uMC’s	in	nederland,	als	belangen-	
behartiger	en	als	werkgever	van	
65.000	mensen.	daarmee	zet	de	
nFu	zich	in	voor	de	continuïteit	
van	zorg	en	de	veiligheid	van	
patiënten	met	vaak	ernstige,	zeld-
zame	en	moeilijk	behandelbare	
ziektes.	Voor	meer	informatie:	
www.nfu.nl.

20

Colofon

Ziezon	is	een	eenmalige	uitgave	van	Ziezon,	
Landelijk	netwerk	ziek	zijn	&	onderwijs.

Wilt u reageren?
Ziezon,	p/a	Edventure,	Bezuidenhoutseweg	161,	
2594	AG	den	haag,	tel:	070	315	41	00,	
www.ziezon.nl.

Eindredactie:	diane	van	Steekelenburg.
Redactie:	Miek	hoogbergen	en	Claudia	Mollier.
Fotografie:	Wilco	van	dijen,	Marc	de	haan,	
Theo	van	Pelt	en	Kick	Smeets	(cover).

Aan dit nummer werkten mee:	
Ria	Bakker,	Jooske	Cox,	daphne	Geluk,	
Jan	haverkate,	Carla	hendriks,	Anika	Klevering,	
Silvia	Klunder,	hans	van	der	Mey,	Ria	oudeboon	
en	Liesbeth	Rosendaal.

Vormgeving:	Bianca	Emanuel	Magazine	design
Drukwerk:	Ten	Brink,	Meppel

We	bedanken	iedereen	die	aan	het	maken	van	
dit	magazine	heeft	meegewerkt.

©	niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	
verveelvoudigd	en/of	openbaar	gemaakt	zonder	
voorafgaande	toestemming	van	Ziezon.	
den	haag,	2015.
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‘De grootste problemen begonnen 
bij Yana toen ze drie was’, zegt Heidy, 
moeder van Yana. ‘Toen ze echt heel erg 
verstopt raakte, zijn we naar de huisarts 
gegaan. Daarna naar het ziekenhuis, 
eerst in Hoorn en toen ze ons daar niet 
verder konden helpen naar het AMC. 
Daar komen we nu nog steeds. Ik kan 
de weg daar naartoe 
dromen.’

Geen achtergrondgeluiden
Als Yana in de middag voldoende 
uitgerust is, pakt ze haar witte laptop 
om contact te maken met de klas. Eerst 
heeft ze al gebeld met school, want daar 
moet meester Jan inloggen – en dat 
duurt altijd even. Omdat het nu stil is 
in de woonkamer, heeft Yana de laptop 
op de grote tafel gezet. Als het beneden 
te druk is, gaat ze met de laptop naar 
haar eigen slaapkamer. Moeder Heidy is 
gastouder, waardoor er vaak kinderen in 
de kamer zijn, ook baby’s. En als je wilt 

inloggen met KlasseContact mogen er 
geen achtergrondgeluiden zijn. Yana laat 
zien hoe ze via de pijltjes op haar desk-
top een camera bedient en zo de hele 
klas kan bekijken. In het klaslokaal staat 
‘de Klasgenoot’ met een beeldscherm 
waarop de kinderen Yana zien. Yana 
kan inzoomen en uitzoomen en als ze 
een vraag heeft, klikt ze op het handje 
en gaat een rood lampje branden. ‘De 
meester ziet het soms niet meteen’, zegt 
Yana. ‘Dan roept iedereen: Meester, Yana 
heeft een vraag!’

Neussonde
De klas van Yana is het gewend dat Yana 
er maar de helft van de week is. Ook 
de stoma en de rugzak met medicijnen 
zijn heel gewoon geworden. ‘Ze zeggen 
er nooit wat van’, zegt Yana. ‘Ik krijg 
best wel vragen als ik het voor de eerste 
keer vertel, maar daarna niet meer.’ ‘Wij 
zijn vanaf het begin heel open geweest’, 
vult moeder Heidy aan. ‘Toen ze in 
de kleuterklas nog met luiers aan liep, 
hebben we uitgelegd waarom dat was. 

Dan is het meteen geen taboe meer. En 
toen ze voor het eerst een neussonde 
had, zijn we naar school gegaan en 
hebben we de sonde laten zien. Op het 
moment zelf gaan kinderen heel veel 
dingen vragen, maar daarna is het klaar. 
Dat is het mooie van kinderen.’ Yana: 
‘En toen ik de stoma kreeg, hebben we 
het boek gelezen over Chris. Die was op 
het digibord. En ik heb ook een zakje 
laten zien.’ (red: Chris heeft een stoma, 
Nederlandse Stomavereniging)

Cito-resultaten
‘Als je ziet hoeveel uren Yana naar 
school gaat, is het eigenlijk een wonder 
hoe goed het gaat’, zegt Riet Hubbers,  
consulent OZL van onderwijsadvies-
bureau OBD Noordwest. Riet bezoekt 
Yana elke maandagmiddag en doet 
dan aardrijkskunde en geschiedenis, 
de vakken die Yana anders zou missen. 
‘Yana kan al zo goed meekomen met 
taal en rekenen, dat we juist iets anders 
doen. En ze is zó geïnteresseerd. We 
zijn nu bezig met de planeten. Weet je 

het nog?’, vraagt Riet aan haar leerling. 
‘Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw 
Nachtjapon!’ Samen beginnen ze de 
namen van planeten op te noemen. De 
zin is een trucje om ze te onthouden. Je 
moet goed luisteren om Yana te kunnen 
verstaan, maar ze glundert als ze het 
rijtje planeten opzegt. In het uur dat de 
consulent bij haar is, doen ze soms ook 
een spelletje of lezen ze samen. Vandaag 
krijgt Riet van de moeder van Yana een 
mapje met de Cito-resultaten. Vorige 
maand heeft Yana die toetsen moeten 
doen. Op het mapje staat een tekst van 
de meester: ‘Ondanks dat je er vaak niet 
kunt zijn, blijven de resultaten goed. Ik 
heb er bewondering voor.’  n

‘Als je ziet hoeveel uren Yana naar school gaat, 
is het eigenlijk een wonder hoe goed het gaat’

Riet Hubbers, consulent OZL

 Het is ochtend in het Noord-
Hollandse Hoogkarspel. Yana, 
donker haar, fijn gebouwd, 

negen jaar oud, is net uit bed. Ze kleedt 
zich aan, eet beneden een krentenbol 
en doet haar tas op haar rug om naar 
school te gaan. Ze wandelt naar school. 
Soms doet ze dat samen met haar 
moeder, vandaag is ze alleen. In de klas 
pakt ze een boek en gaat lezen. Om haar 
heen wordt druk gekletst. Dan begint de 
les. Later, bij het buitenspelen, rennen 
de kinderen over het schoolplein. Yana 
niet. Ze loopt een paar rondjes over het 
plein met haar beste vriendin Rosa. Als 
de ochtend voorbij is, gaat Yana weer 
naar huis. Het is dan twaalf uur. Een 
gewone ochtend, zou je zeggen, behalve 
dan dat Yana als ze thuiskomt meteen 
naar bed gaat. Twee uur later komt ze 
weer uit bed.

Vier ochtenden school
Yana heeft nog nooit een volledige dag 
school gehad. Zelfs bij de kleuters niet. 
Op dit moment gaat ze drie à vier  
ochtenden in de week naar school.  
’s Middags maakt ze contact met haar 
klas via KlasseContact, waarmee ze 
lessen kan volgen via een digitale 
verbinding. Eerst moet ze wel geslapen 
hebben, anders lukt het niet. 
Yana heeft last van verstoppingen. Wat 
Yana precies heeft, weten de dokters nog 
steeds niet, maar wat wel duidelijk is, 
is dat haar darmen niet goed werken, 
waardoor ze dagelijks gespoeld moeten 
worden. En ze heeft sinds anderhalf jaar 
een stoma. Het spoelen gebeurt via een 
neussonde, die via een slangetje naar 
een mooie rood-blauwe rugzak loopt. 

Yana kan door haar ziekte maar heel weinig naar school, soms zelfs helemaal niet. 
Daarom krijgt ze hulp van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Ziek zijn en toch   onderwijs
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Op de foto Yana en consulent riet Hubbers, die net de app Google Sky ontdekt hebben.

4   Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs   Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs   5



Eén op zeven leerlingen heeft een chronische 
ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk 
dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk 
te maken, kunnen scholen van het primair en 
voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen 
het mbo, de hulp inroepen van een consulent 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). 

observeert en 
heeft aandacht 
voor de leerling

heeft medische 
kennis, kennis van 
wet- en regelgeving, 
van onderwijs en 
wetenschappelijk 
onderzoek

is empatisch, 
flexibel en creatief

heeft als mogelijke 
opleiding(en):
- pabo of lerarenopleiding
- psychologie
- orthopedagogie
- master SEN (special  

educational needs)

volgt professionalisering 
in het kader van Ziezon

begeleidt zieke 
leerlingen, onder-
steunt scholen en 
is gesprekspartner 
voor ouders

is daadkrachtig 
en constructief

geeft advies over 
de inzet van ICT-
hulpmiddelen die 
leren (en betrokken 
blijven) gemakkelijker 
maken, zoals 
KlasseContact en 
Google Hangouts

is handelingsgericht 
en geeft didactische 
ondersteuning

heeft een interdisciplinaire 
benadering, levert 
maatwerk en coördineert 
onderwijsondersteuning
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voor de leerling
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kennis, kennis van 
wet- en regelgeving, 
van onderwijs en 
wetenschappelijk 
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heeft als mogelijke 
opleiding(en):
- pabo of lerarenopleiding
- psychologie
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Zorgen dat het onderwijs  doorgaat!

De consulent Onderwijsondersteuning   Zieke Leerlingen...

Landelijk 
dekkend netwerk
Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam 
bij de onderwijsadviesbureaus en bij de 
Educatieve Voorzieningen verbonden aan 
de universitair medische centra in 
Nederland. Samen vormen zij het landelijk 
dekkend netwerk ziek zijn en onderwijs 
(Ziezon) en hebben zij de taak de voor-
ziening Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen (OZL) uit te voeren. Scholen 
kunnen kosteloos gebruikmaken van deze 
voorziening, die apart gesubsidieerd wordt 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.  

Hoe het begon
Ooit waren er voor zieke leerlingen speciale 
ziekenhuisscholen. Met de invoering van 
de wijzigingswet Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen in 1999 veranderde dat. 
Vanaf toen verschoof de verantwoordelijk-
heid voor de begeleiding van zieke leerlingen 
naar de reguliere scholen. Maar dat bete-
kende niet dat deze scholen er alleen voor 
kwamen te staan. De onderwijsadviesbu-
reaus, verspreid over heel Nederland, werd 
gevraagd scholen bij het onderwijs aan zieke 
leerlingen te ondersteunen. De ziekenhuis-
scholen werden Educatieve Voorzieningen, 
die de taak kregen onderwijsondersteuning 
te bieden aan leerlingen opgenomen in een 
universitair medisch centrum.

Begeleiding en 
advies door 
consulenten OZL
Een consulent OZL kan (tijdelijk) onderwijs-
ondersteuning en begeleiding bieden aan zowel 
de school, de ouders als de leerling. Hij of zij 
zorgt voor of begeleidt bij:
n   contact tussen school, ziekenhuis, leerling 

en ouders;
n   voorlichting en advies aan scholen over 

onderwijs aan zieke leerlingen;
n   onderwijs en begeleiding van de zieke 

leerling thuis, in het ziekenhuis en op 
school;

n   (organiseren van) lessen aan huis of in het 
ziekenhuis samen met de school;

n   informatie over de ziekte en de mogelijke 
gevolgen voor schoolprestaties;

n   het maken van een plan van aanpak voor 
de zieke leerling samen met de school en 
ouders;

n   afstemming en samenwerking met 
ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, 
jeugdartsen, leerplichtambtenaren, 
onderwijsconsulenten en centra voor jeugd 
en gezin;

n   inzet van communicatiemiddelen, zoals een 
laptop, tablet, smartphone en KlasseContact.

Zorgplicht school
De school is verantwoordelijk voor alle 
zorgleerlingen, dus ook voor zieke leerlingen 
(zorgplicht passend onderwijs). Als een leerling 
ziek wordt of als een zieke leerling aangemeld 
wordt op school, zal het bevoegd gezag van 
de school na moeten gaan wat de school zelf 
kan doen om de onderwijsondersteuning aan 
deze leerling te verzorgen en zo een dreigende 
onderwijsstagnatie te voorkomen. Voor ernstig 
of langdurig zieke leerlingen kan de school 
de externe deskundigheid inroepen van de 
voorziening Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen. De regeling Onderwijsondersteu-
ning Zieke Leerlingen is bedoeld om scholen 
op weg te helpen en hen te adviseren over een 
onderwijs-/ondersteuningsplan op maat voor 
de zieke leerling. Ook kan de consulent OZL de 
zieke leerling zelf tijdelijk ondersteunen.

In
fO

g
r

a
ph

Ic
: 

a
n

Ik
a

 k
LE

V
Er

In
g

6   Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs   Ziezon, Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs   7



In gesprek met Annemarie van Bellegem, kinderarts sociale 
kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam

Wat is een eetstoornis?
‘Wanneer mensen denken aan een eet-
stoornis hebben de meeste mensen een 
uitgemergeld tienermeisje voor ogen, 
maar dat beeld is te eenzijdig. Er zijn 
meer soorten eetstoornissen. Je hebt 
anorexia nervosa, dat zich kenmerkt 
door een extreme angst om zwaarder 
te worden. Er is dan vaak sprake van 
(ernstig) ondergewicht. Boulimia en 
eetbuistoornis (binge eating disorder) 
gaan vaak gepaard met controleverlies 
rondom het eten waardoor eetbuien 
ontstaan. Wat bij al deze ziektebeelden 
overeenkomt is dat iemand probeert 
grip te houden op eten en er obses-
sief mee bezig is. Ook is er bijna altijd 
sprake van een zelfbeeld dat aangetast 
is.’ 

Kun je ook iets zeggen over 
het ontstaan ervan?
‘Er is niet één factor die bepaalt of je 
een eetstoornis krijgt. Het is een combi-
natie van factoren in een persoon zelf, 
onder andere genetische factoren en 
eigenschappen, als ook omgevingsfac-
toren, die een eetstoornis kunnen trig-
geren. Opmerkingen van mensen om 
je heen over je uiterlijk of het beeld van 
wat mooi is in de maatschappij waarin 
je leeft, kunnen een rol spelen.’

We zien allemaal het 
schoonheidsideaal in de 
media. Maar niet iedereen 
ontwikkelt een eetstoornis.
‘Nee, dat is waar. Er zijn wel factoren 
aan te wijzen waardoor je een grotere 
kans loopt een eetstoornis te krijgen. 
Veel kinderen die het krijgen zijn bij-
voorbeeld perfectionistisch en hebben 
een laag zelfbeeld. Vaak leggen ze de 
lat hoog, ook op school. Ook zijn er 
bepaalde groepen die meer gevoelig zijn 
voor het ontwikkelen van een eetstoor-
nis, bijvoorbeeld topsporters.’ 

Hoe groot is de groep 
kinderen en jongeren met 
een eetstoornis?
‘Pas als het excessief wordt, valt het 
op. Bijvoorbeeld als er extreem on-
dergewicht is of lichamelijke klachten. 
Subtiele veranderingen in gedrag, zoals 
meer geïsoleerd raken van de groep of 
achteruitgang van schoolprestaties, wor-
den soms eerder bemerkt. Bij kinderen 
die boulimia hebben zie je het vaak niet. 
Ook de omgeving weet het soms heel 
lang niet. Exacte cijfers zijn er daardoor 
niet, maar wat we wel weten is dat er 
de laatste jaren een toename is van het 
ongezonde lijngedrag, met name bij de 
jongere jeugd.’ 

Voordat een kind bij jou 
of een andere specialist 
terechtkomt, wat is er dan 
meestal al gebeurd?
‘In veel gevallen erkent de eetstoornis-
patiënt zelf nog niet dat er een pro-
bleem is. De omgeving wel, die signa-
leert afwijkend gedrag en trekt aan de 
bel. Dan volgt vaak een bezoek aan de 
huisarts en daarna, als het goed is, een 
gespecialiseerd centrum. Scholen heb-
ben een heel belangrijke signaleerfunc-
tie. Omdat een kind daar het grootste 
deel van de dag is, kunnen zij signalen 
oppikken als sociaal isolement, terugge-
trokken gedrag, afwijkend eetgedrag, en 
soms, achteruitgang in schoolprestaties.’

Maar als een kind het zelf 
niet als een probleem ziet, 
hoe dan toch overgaan tot 
actie? 
‘Dat is inderdaad een probleem. De 
motivatie om beter te worden moet in 
het begin met name van externe facto-
ren komen. Iemand met een eetstoornis 
heeft zichzelf aangeleerd om controle 
en grip te houden. Ze krijgen als het 
ware een beloning – in hun hoofd – als 
ze niet eten of het eten uitspugen. Als 
je dat ineens moet loslaten, is dat heel 
eng. Zeker als je nog geen andere ma-
nier hebt om te dealen met stressvolle 
situaties.’
 
Wat kun je als omgeving 
dan wel doen?
‘Wat je vooral niet moet doen is ver-
oordelen, het eeuwige: “dan ga je toch 
gewoon eten.” Als het zo simpel was, 
dan zouden ze dat wel doen. Probeer 
vanuit jezelf te praten en zeg wat het 
met jou doet en wat je ziet gebeuren. 
Zeg dat je snapt dat de ander 
het misschien niet zo 
ervaart, maar dat je je 
ook zorgen maakt. 
En dat je graag  
wilt dat iemand  
ernaar kijkt.’

De ruim 120 consulenten OZL zijn werkzaam bij onderwijsadviesbureaus en 
bij Educatieve Voorzieningen verbonden aan de universitair medische centra 
in nederland. Samen vormen zij het landelijk dekkend netwerk ziek zijn en 
onderwijs (Ziezon).

Op deze landkaart kunt u zien waar de consulenten OZL te vinden 
zijn. De blauwe bolletjes staan voor consulenten verbonden aan een 
onderwijsadviesbureau, de rode voor consulenten die werkzaam zijn 
bij een Educatieve Voorziening van een universitair medisch centrum. 
kijk op www.ziezon.nl voor de adres- en contactgegevens.

Landelijk 
dekkend netwerk

InfO ZIEZOn

Een van de taken van Ziezon is 
het ontwikkelen van dossiers met 
informatie over ziekten en de 
gevolgen ervan voor het onderwijs, 
de zogenoemde ‘Brochures 
Ziektebeelden’. consulenten OZL 
schrijven deze brochures vaak in 
samenwerking met artsen. Voor 
de brochure over eetstoornissen 
werd kinderarts sociale 
kindergeneeskunde annemarie 
van Bellegem geraadpleegd. In 
dit interview vertelt annemarie 
over eetstoornissen bij kinderen, 
en waarom juist de school een 
belangrijke rol heeft bij het 
signaleren ervan.

Op de website van Ziezon staan op 
dit moment 35 ziektebeeldbrochures. 
kijk voor het complete overzicht op 
www.ziezon.nl > Ziektebeelden.

Hoe belangrijk is school 
voor deze kinderen?
‘Als het zo ernstig is dat een kind in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, is er een 
‘leerkracht aan het bed’ die helpt met 
schoolwerk en contact legt met school. 
Dat is ontzettend belangrijk. Het is vaak 
een groep die school heel serieus neemt 
en graag wil dat alles ‘gewoon’ doorgaat. 
Zo was er pas een meisje van zestien dat 
binnenkwam met heel ernstig onder-
gewicht, extreem lage bloedsuikers en 
hartproblemen. Ze was zo gemotiveerd 
om school te blijven doen dat ze, zodra 
haar lichamelijke situatie het toeliet, via 
Skype met school is blijven doorgaan. 
Ze is door die hele ziekteperiode heen 
gekomen zonder achterstand! De inzet 
van school was hier heel belangrijk.’

Heb je nog een boodschap 
voor scholen of ouders?
‘Wordt er gepest op school, probeer het 
dan meteen de kop in te drukken. Niet 
dat ik wil zeggen dat een eetstoornis 
ontstaat door pesten, maar wanneer 
je in je leven te maken hebt gehad met 
pesten, kan dat je zelfbeeld sterk bescha-
digen. Zeker als dat in een fase van je 
leven gebeurt dat je je plek nog moet 
vinden in de maatschappij en dat je 
onzeker bent over je uiterlijk of ‘je zijn’. 
Verder zijn er veel websites waar scholen 
en ouders terecht kunnen als ze vragen 
hebben over eetstoornissen, zoals 
www.ziezon.nl en www.kenniscentrum-
kjp.nl. Buro Puur organiseert trainingen 
voor scholen.’  n

Eetstoor nissen bij kinderen
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KlasseContact 
van aanvraag tot plaatsing 
Dankzij KlasseContact kunnen langdurig en ernstig zieke kinderen toch hun lessen volgen en contact houden 
met klasgenootjes. Met behulp van een laptop thuis en een slimme ICT-set in de klas, de KPN Klasgenoot, 
konden de afgelopen jaren al meer dan duizend chronisch zieke leerlingen weer meedoen met hun klas. 
KlasseContact streeft ernaar om jaarlijks 1250 kinderen met hun klas te verbinden.

De aanvraag van de Klasgenoot begint bij de consulent OZL. 
Hij of zij bespreekt de mogelijkheden met de school, de leerling 
en ouders. Als iedereen akkoord is, doet de consulent een 
digitale aanvraag bij EDventure. Een goedgekeurde aanvraag 
wordt ingepland door het KPN-planbureau.

Nadat de monteur de Klasgenoot heeft getest, wordt de Klasgenoot op de juiste plek in de klas gezet.

Op de dag van de plaatsing komt een KPN-monteur naar de 
school om de plaatsing voor te bereiden. Een vrijwilliger van 
KPN komt mee en vertelt de klas over het KPN Mooiste Contact 
Fonds en KlasseContact.

De Klasgenoot werkt op standaardtechniek 
van Microsoft, heeft een roterende, op afstand 
bestuurbare camera, een goede geluidsver-
binding en een ledlampje om vragen te stellen. 

Als de Klasgenoot helemaal gebruiksklaar is, vertrekken de monteur, de vrijwilliger en de consulent naar het huisadres van de zieke 
leerling. Thuis installeert de monteur de laptop en wordt de verbinding met de klas gemaakt.

Een eerste sessie tussen de leerling thuis en de klas is best spannend, maar als de klas en de leerling eenmaal gewend zijn, hebben 
de kinderen al snel niet meer door dat er een apparaat in de klas staat. Ze ervaren vooral dat hun zieke klasgenoot weer terug is. n

De leerkracht (op de foto is dit de 
vrijwilliger van KPN) draagt een 
microfoon waardoor ze goed ver-
staanbaar is voor de leerling thuis. 

5
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		Consulenten OZL 

 
  begeleiden de aanvraag, 

   plaatsing en het werken met de 

  Klasgenoot. Specialisten van KPN 

 verzorgen de technische ondersteuning. 

Op www.klassecontact.nl vind je

informatie voor leerlingen, ouders en 

leraren over KlasseContact.

KlasseContact is een initiatief 

van KPN Mooiste Contact Fonds en 

EDventure, de vereniging van 

onderwijsadviesbureaus. Het KPN 

Mooiste Contact Fonds ondersteunt 

maatschappelijke initiatieven die 

gericht zijn op kwetsbare doelgroepen 

voor wie sociaal contact niet 

vanzelfsprekend is. 

7
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‘Juf, ik wil leren!’
Aan het eind van de dag op vrijdag krijgen de kinderen in de klas van Fatouch de microfoon van de juf. Ze 
zitten met z’n allen om een beeldscherm heen waarop Fatouch te zien is en spelen memory. Fatouch (8 jaar) is 
sinds mei 2014 ziek thuis. Door KlasseContact kan ze via een digitale verbinding haar lessen volgen én kletsen 
met vriendinnen. Nutsschool Morgenstond in Den Haag is heel blij met deze oplossing. Hieronder hun verhaal.

Toen ze in groep 2 
zat, was Fatouch al 
vaak ziek, maar in 

groep 3 ging het pas echt 
mis. Ze had overal blauwe 
plekken en haar weerstand 
was slecht. Na veel onder-
zoeken bleek dat Fatouch 
een beenmergaandoening 
had, waardoor er niet genoeg 
witte bloedlichaampjes 
werden aangemaakt. Dit 
beïnvloedde haar immuun-
systeem en weerstand. In 
augustus werd Fatouch 
opgenomen in het LUMC 
in Leiden. Ze moest daar 
blijven tot december. Daarna 
moest ze nog honderd dagen 
thuis blijven voordat ze weer 
naar school kon.

Geen begeleiding
‘Al in mei waren we ge-
start met gesprekken over 
onderwijs voor Fatouch’, 
zegt intern begeleider Selma 
Winkel. ‘Ze had al zo veel 
lessen gemist dat we vonden 
dat er iets moest gebeuren. 
We hebben toen gebeld met 
de afdeling OZL van het 
HCO in Den Haag en zijn 
met elkaar gaan zoeken naar 
een vorm van begeleiding. 
Toen we hoorden over Klasse-
Contact waren we meteen 
enthousiast.’ 
Tijdens het eerste overleg 
met de moeder over Klasse-
Contact, zag Selma direct dat 
de moeder dit erg spannend 
vond. Het contact via een 
camera bracht veel angst 
teweeg. De moeder wilde 
liever niet dat anderen haar 
dochter ziek zouden zien. 

De school kon dit alleen 
maar respecteren, maar zag 
ook hoe belangrijk het was 
voor Fatouch om contact te 
houden met de klas. Later, 
toen de moeder merkte hoe 
de school, maar ook heel het 
netwerk daaromheen, moeite 
bleef doen voor haar dochter, 
gaf ze toestemming voor 
KlasseContact. Wel met de 
duidelijke afspraak dat alles 
in nauw overleg met haar 
zou gebeuren.

Glazen wand
In het ziekenhuis lag Fatouch 
achter een glazen wand en 
mocht niemand bij haar in 
de buurt komen. Dat was 
omdat haar weerstand zo 
laag was. Toen Selma en de 
leerkracht van Fatouch, Kelly 
Zwinkels, voor de eerste keer 
op bezoek gingen, stond 

Fatouch te springen op 
haar bed. 
Kelly: ‘Ze riep alleen maar: 
“Juf, ik wil leren! Ik wil 
leren!” Hoe ziek ze ook 
was, het willen leren was 
zo sterk bij haar dat ze er 

energie van kreeg.’ Selma, 
Kelly en andere teamleden 
gingen daarna geregeld op 
bezoek. Van klasgenoten 
kreeg Fatouch kaarten en 
tekeningen. ‘Elke week ging 
er wel een envelop vol met 
post de deur uit’, zegt Kelly. 
‘Bezoekers mochten nog 
niet de kamer binnen, maar 
papier wel.’ 

KlasseContact
Vanaf het moment dat 
Fatouch met KlasseContact 
ging werken, was ze niet 
meer de leerling in het zie-
kenhuis. Ze was weer een van 
de kinderen in de klas. Om 
haar klasgenoten voor te be-

reiden, had de school samen 
met de consulent OZL in het 
ziekenhuis een presentatie 
gemaakt. In de powerpoint 
werd uitgelegd hoe Fatouch 
straks lessen kon volgen met 
een digitale verbinding en 
zagen de kinderen beelden 
van de kamer van Fatouch 
in het ziekenhuis. Voor het 
inlichten van de ouders 
gebruikte de school dezelfde 
presentatie. ‘Na de presen-
tatie vroegen de kinderen 
meteen: Waar mag ze zitten?’, 
zegt leerkracht Kelly, ‘en 
niet: Waar mag de computer 
staan? Ze wilden allemaal 
naast Fatouch zitten.’ Toen 
Fatouch voor de eerste keer 

inlogde met de Klasgenoot, 
hadden de klas en de juf al 
vragen voorbereid. ‘Dat was 
om te voorkomen dat kinde-
ren ‘moeilijke’ vragen zouden 
stellen’, zegt Kelly. ‘Nu vroe-
gen ze of ze lieve dokters had 
en hoe haar kamer eruit zag. 
Fatouch kon dan meteen met 
de camera op haar laptop de 
kamer laten zien.’

Zelf bepalen
De eerste lessen met Klasse-
Contact gingen niet meteen 
vlekkeloos, maar als de 
techniek het deed ging het 
goed. Een andere uitdaging 
was het bij de les houden 
van Fatouch. ‘Fatouch 

had in het ziekenhuis veel 
structuur gehad met vaste 
momenten om in te loggen’, 
zegt Kelly. ‘Toen ze weer naar 
huis mocht, was dat weg. “Ik 
log in wanneer ik zelf wil,” 
dacht ze dan. Dan moest ze 
bijvoorbeeld van negen tot 
tien inloggen, maar bleef 
ze gewoon op bed liggen.’ 
Selma: ‘Van de consulent in 
het ziekenhuis hoorden we 
later dat dat haar manier 
was om toch zelf dingen te 
kunnen bepalen. Ze heeft 
geen grip op haar ziekte, en 
probeert dan op een andere 
manier zelf invloed te heb-
ben.’ Selma en Kelly grepen 
in door een gedetailleerd 
rooster op te stellen met alle 
lessen en pauzes. Dat werkte. 
Kelly: ‘Later merkten we 
dat ze een stukje controle 
miste. Ze wilde weten of 
ze het goed gedaan had en 

hield dan haar papier voor 
de camera. Eigenlijk wilde 
ze gewoon een krul. We 
hebben toen afgesproken dat 
de leerkracht aan huis haar 
werk zou nakijken, of wij, als 
we op bezoek kwamen.’

Passend onderwijs
Fatouch krijgt les via Klasse-
Contact, maar heeft vanaf 
het begin ook een leerkracht 
aan huis gehad. Aanvan-
kelijk ging dat via de uren 
van OZL, maar toen die op 
waren heeft de school uren 
aangevraagd bij het samen-
werkingsverband. ‘Vroeger 
hadden we hier een rugzak 
voor’, aldus intern begeleider 
Selma, ‘maar met passend 
onderwijs is dat anders. Nu 
vraag je een individueel 
arrangement voor een kind 
aan. Bij ons is die toegekend. 
We hebben nu een budget 
om zelf hulp in te kopen 
en hebben een supergoede 
onderwijsassistent gevonden 
die twee keer in de week bij 
Fatouch thuis komt.’ Selma 
raadt scholen in dezelfde 
situatie aan dit zeker ook te 
proberen. Een ander advies 
aan scholen van Selma en 
Kelly is: ‘Zorg dat je Klasse-
Contact krijgt.’ Selma: ‘Als 
ouders het moeilijk vinden, 
ga het gesprek aan. Als je als 
leerkracht geen camera in de 
klas wilt, probeer het toch. Je 
bent er snel aan gewend, en 
zonder KlasseContact, raakt 
een kind vergeten.’

Op verzoek van de school is de 
naam Fatouch gefingeerd. 

Sinds kort mag Fatouch de 
ochtenden weer naar school. 
Fatouch is nog niet helemaal 
hersteld, maar de artsen zien 
dat contact zo belangrijk voor 
het meisje is, dat ze hopen dat 
dit haar extra kracht geeft. De 
klas is heel blij dat Fatouch 
er weer is, en in de middag 
kletsen de kinderen gewoon 
verder via KlasseContact. n

‘Zonder 
KlasseContact 
raakt 
een kind 
vergeten’
Selma Winkel, 
Intern begeleider

	 Rooster	
	 Fatouch
	 Lessen	van	Fatouch	
	 =	Klasgenoot	staat	aan	

Maandag:
9.00	tot	10.00	uur:	Taal	en	lezen
10.00	tot	10.45	uur:	Fatouch	heeft	pauze
10.45	tot	11.30	uur:	Rekenen
11.30	tot	13.00	uur:	Pauze/rust	voor	Fatouch
13.00	tot	13.45	uur:	Kwartier	lezen	
	 	 			en	een	schrijfles
13.45	tot	14.15	uur:	Verkeer

Dinsdag
9.00	tot	10.00	uur:	Taal	en	lezen
10.00	tot	11.00	uur:	Pauze/rust	
11.00	tot	12.00	uur:	Gymnastiek	of	
											leesspelletjes	/rekenwerkbladen	/	
											takenkaart

‘Ze wilden 
allemaal naast 
Fatouch zitten’
Kelly Zwinkels, 
leerkracht groep 3
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Barcelona
Op de HOPE-website (www.hospitalteachers.eu) staat 
meer informatie over HOPE en zaken gerelateerd aan onderwijs 
voor zieke leerlingen. Ook de belangrijke ‘Charter of the Rights 
and Educational Needs for Sick Children and Adolescents’, die 
tijdens het HOPE-congres in Barcelona  in 2000 werd geaccor-
deerd, staat op deze website. n

Doelstelling van HOPE is om een Europees fysiek 
en digitaal netwerk te realiseren waarvan elke 
‘hospital teacher’ (ziekenhuisschoolleerkracht) 
lid kan worden. Bij ons in Nederland spreken we 
overigens niet meer van ziekenhuisleerkracht, 

maar consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. De 
slogan van HOPE luidt ‘Continuity in Education for Children and 
Adolescents with Medical Conditions’. Bij deze ‘medical conditi-
ons’ gaat het zowel om lichamelijke, psychische als psychosoma-
tische omstandigheden.

Congres
Binnen het Europese netwerk van HOPE kunnen hospital tea-
chers hun ervaringen en expertise op het gebied van onderwijs 
aan zieke leerlingen met elkaar delen. Dit heeft geresulteerd in 
de organisatie van negen Europese HOPE-congressen en ver-
schillende andere HOPE-evenementen, zoals de HOPE-European 
Days. In 2012 vond het HOPE-congres in ons eigen land plaats, 
in Amsterdam. Ziezon organiseerde dit congres. Zo’n 326 HOPE-
leden uit heel Europa namen deel aan het congres. 
 
Internationaal
In de afgelopen 27 jaar is HOPE flink gegroeid. Inmiddels be-
staat het netwerk uit 435 geregistreerde leden vanuit 24 Euro-
pese landen en partnerships met ziekenhuisscholen in Australië, 
Israël, Nieuw-Zeeland, Mexico, Brazilië en Chili.

Op schoolbezoek
Aanpak diabetes en onderwijs in Amsterdam

die meer medische en praktische vragen 
hebben. ‘Veel kinderen met diabetes 
werken met een pompje’, zegt Karin.  
‘De jonge kinderen kunnen de bloed-
suikers wel meten, maar begrijpen de 
getallen niet. Ik vertel de leraar wat een 
goede bloedsuiker is en leer de cijfers op 
de bloedsuikermeter te interpreteren. 
Soms geef ik informatie over traktaties. 
Ouders kunnen dit ook aan de school 
vertellen, maar niet altijd. Ouders die 
geen Nederlands spreken kunnen dit 
bijvoorbeeld niet. Daar is veel meer 
begeleiding bij nodig.’

Schoolreisje
Bij een kind met diabetes dat goed 
omgaat met zijn ziekte en waarbij de 
bloedglucoses goed zijn ‘ingesteld’ 
hoeft het schoolwerk er niet onder te 
lijden en kost het de school niet veel 
extra tijd. Toch is het zaak dat de school 
alert blijft, vindt Eddy Dirkmaat. ‘Een 
schoolreisje of sportdag moet je tijdig 
voorbereiden. Je moet bijvoorbeeld 
nadenken over voeding, hoeveelheid 
insuline, het inbouwen van rustmo-

menten. En leg beleid en afspraken over 
zieke leerlingen vast in een protocol. 
Weet wat plichten zijn, maar ook waar 
de grenzen liggen. Ouders die de hele 
dag werken kunnen problemen on-
dervinden bij het insulinespuiten van 
jonge kinderen. Ze vragen dan soms of 
de school een rol kan spelen. We geven 
altijd aan dat dit niet de bedoeling is. 
De ouder is hier zelf verantwoordelijk 
voor.’ Karin is het daarmee eens. ‘Soms 
kan een ambulant verpleegkundige 
van de thuiszorg in dit soort gevallen 
uitkomst bieden, maar niet structureel. 
Ik vind het wel belangrijk dat scholen 
symptomen kunnen signaleren. Als een 
leraar ziet dat een kind constant water 
drinkt, kan de bloedsuiker te hoog zijn. 
Een kind met een te lage bloedsuiker is 
duizelig of kan zelfs bewusteloos raken. 
Een school moet dit kunnen herkennen 
en weten wat te doen als het gebeurt.’ n

Kijk voor meer informatie over school en 
diabetes op www.diaboss.nl, www.ziezon.nl 
en www.diabetesopschool.nl.

Zo’n vijftien jaar geleden besloten consulenten OZL en diabetesverpleegkundigen in Amsterdam een 
samenwerking aan te gaan bij de begeleiding van kinderen met diabetes. Samen hebben ze een preventief 
traject opgezet met schoolbezoeken. Dit heeft ervoor gezorgd dat scholen nu beter voorbereid zijn en weten 
hoe te handelen als er iets mis gaat.

HOPE 
in Holland 

Ik wist dat diabetesverpleegkundigen 
vaak langs gingen op scholen als er 
bij een kind diabetes was geconsta-

teerd’, zegt Eddy Dirkmaat, consulent 
OZL bij onderwijsadviesbureau ABC. 
‘De informatie die zij gaven was vooral 
gericht op diabetes. Ik wilde dit aanvul-
len met een onderwijskundige vertaling.’ 
Met dit idee als uitgangspunt startten 
consulenten OZL en diabetesverpleeg-
kundigen rond 2000 hun eerste preven-
tieve schoolbezoeken in Amsterdam. 
Aanvankelijk bezochten de consulent en 
verpleegkundige de school nog samen, 
tegenwoordig verdelen ze de bezoeken.

Angst wegnemen
Bij een bezoek aan een school spreekt de 
consulent of verpleegkundige nooit met 
de leraar alleen. Een kind in groep 4  
zit (meestal) ook in groep 8 nog op 
dezelfde school. Daarom is een gesprek 
altijd met de leraar én een intern bege-
leider of adjunct en in het voortgezet 
onderwijs met een zorgcoördinator of 
afdelingsleider. Dit zijn mensen van 
wie je kunt vragen dat er een dossier 
gemaakt wordt en dat er bij alle wis-
selingen een goede overdracht is. ‘Voor 
scholen is het belangrijk dat je angst 
wegneemt en dat je ze kennis geeft’, 
zegt Eddy Dirkmaat. ‘Leraren en andere 
mensen op school moeten weten waar 
ze terecht kunnen als er een probleem 
ontstaat. En scholen kunnen en mogen 
niet alles zelf oplossen. Dat vertellen we 
ze ook. Zeker in het begin zijn scholen 
vaak overbezorgd en voelen ze een grote 
verantwoordelijkheid.’

Medische vragen
Karin de Ruyter is verpleegkundige bij 
Diaboss, een samenwerking van de dia-
betesafdelingen van drie Amsterdamse 
ziekenhuizen. Als zij naar de scholen 
gaat, geeft ze net als Eddy preventieve 
voorlichting. Ze komt ook op scholen tE
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Mede op initiatief van een kinderarts van een kinderziekenhuis in Slovenië werd in 1988 het eerste Europees 
congres van de Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE) in Ljubljana georganiseerd. 

‘
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 Het onderwijs in het LUMC 
wordt verzorgd door de consu-
lenten OZL van de Educatieve 

Voorziening. Dit is de naam van de 
onderwijsafdeling binnen de universi-
tair medische centra. De consulenten 
verzorgen onderwijs voor leerlingen uit 
het basis- en voortgezet onderwijs en 
het mbo. In dit artikel vertellen con-
sulenten OZL Silvia Klunder en Hans 
van der Mey over hun werk voor de 

Educatieve Voorziening in het LUMC. 
Silvia en Hans vormen samen met 
Noortje Laurens en Thea van Haarlem 
de Educatieve Voorziening.

‘In het LUMC is een eigen klaslokaal 
waar we lesgeven. Als een leerling niet 
naar het klaslokaal kan komen, gaan wij 
naar de leerling toe. We behandelen de 
gewone lesstof, maar leerlingen maken 
soms ook toetsen of examens. In overleg 

met de school van de leerling stellen 
we een lesprogramma samen dat is 
aangepast aan de belastbaarheid van de 
leerling op dat moment.

Er zijn ook leerlingen die regelmatig 
de polikliniek bezoeken. Dit zijn vaak 
kinderen met een chronische aandoe-
ning als diabetes, de ziekte van Crohn, 
astma of een hartafwijking. Soms wordt 
voor deze leerlingen een consult bij ons 

aangevraagd. We denken dan mee over 
manieren om, ondanks de beperkingen 
die deze kinderen ervaren, het naar 
school gaan toch mogelijk te maken. 
Elke week zijn er kindbesprekingen in 
het ziekenhuis. In zo’n bespreking zijn 
zowel artsen, verpleegkundigen als ver-
tegenwoordigers van de psycho-sociale 
sectie aanwezig. Ook onderwijs wordt 
tijdens deze overlegmomenten bespro-
ken. Zo kan een behandelend arts ons 
vragen om tijdens de les observaties te 
maken van een leerling. Dit gebeurt bij-
voorbeeld als er sprake is van onvolledig 
begrepen klachten, zoals aanhoudende 
hoofdpijn of buikpijnklachten.

Als een leerling om medische redenen 
langere tijd niet naar school mag, kan 
een KPN Klasgenoot worden geïnstal-

leerd. Via een beveiligde internetver-
binding kan de leerling vanuit het 
ziekenhuis dan meedoen met de les. 
Tegelijkertijd is het een manier om de 
laatste nieuwtjes met klasgenoten uit te 
wisselen en biedt het de mogelijkheid 
om individueel uitleg te krijgen van een 
docent van de eigen school.

Consulenten vormen een schakel tussen 
behandelaars en school. In onze contac-
ten met leraren spreken we daarom ook 
over de effecten van het ziek-zijn op het 
onderwijs. Dit kunnen direct merkbare 
en zichtbare gevolgen zijn of effecten die 
pas later naar voren komen. Te denken 
valt aan geheugenproblemen, vermin-
derde concentratie, belemmeringen op 
motorisch gebied of een achtergebleven 
groei. De eigen school blijft verantwoor-

delijk voor het onderwijs aan de zieke 
leerling en biedt, in nauw overleg met de 
consulent, onderwijs op maat. Mogelijke 
effecten op het onderwijs van een groot 
aantal ziektebeelden zijn uiteengezet in 
brochures die via de website van Ziezon 
te downloaden zijn. 

Om de continuïteit van onderwijs voor 
de zieke leerling te waarborgen, vindt 
er regelmatig overleg plaats tussen de 
Educatieve Voorziening en onderwijs-
adviesbureaus die het onderwijs van 
zieke leerlingen thuis en op school be-
geleiden. Is de behandeling afgerond en 
gaat het kind naar huis, maar mag een 
leerling nog niet (volledig) naar school, 
dan neemt een consulent OZL werk-
zaam bij een onderwijsadviesbureau de 
begeleiding over.’  n

Naar school in  het ziekenhuis
In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) komen jaarlijks zo’n 300 kinderen en 

jongvolwassenen in aanmerking voor begeleiding door consulenten van de Educatieve Voorziening. 
Onderwijs vormt onderdeel van het dagprogramma van jonge patiënten die voor langere tijd zijn 

opgenomen. Hierdoor worden al te grote leerachterstanden voorkomen en blijft de leerling betrokken 
bij wat er op school gebeurt. Contact houden met klasgenoten betekent voor kinderen vooral erbij 

blijven horen. Klasgenoten en docenten komen regelmatig op bezoek in het ziekenhuis.

Silvia geeft les in ons klaslokaal 
Multidisciplinair overleg

Het team met v.l.n.r. 
Hans van der Mey, 
Silvia Klunder, 
Noortje Laurens en 
Thea van Haarlem

Hans en vo-le
erling bezig m

et wiskundele
s  Thea geeft les op de kamer van een zieke leerling
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De consulenten OZL krijgen regelmatig vragen over onderwijs aan zieke leerlingen. Dit zijn vragen 
van scholen, maar ook van ouders of van leerlingen zelf. Op deze pagina’s de meestgestelde vragen.

Mijn leerling kan 
door beperkingen 
van de ziekte niet 

meedoen aan gymnastiek. 
Hoe kunnen we als 
school met deze situatie 
omgaan?
Regelmatig bewegen is ook voor 
leerlingen met een ziekte belangrijk. 
Vaak wordt geadviseerd om wel te 
bewegen, maar dan minder inten-
sief. Voor gymlessen en sport- en 
speldagen is het belangrijk dat leer-
lingen met een inspanningsbeper-
king in elk geval zelf hun grenzen 
aangeven, meedoen in een minder 
hoog tempo, vaker rustmomenten 
inlassen en eerder kunnen stoppen. 
Wanneer zelf actief meedoen in de 
gymles niet lukt, is het van belang 
dat een leerling activiteiten on-
derneemt die wel aansluiten bij 
de gymles maar minder belastend 
zijn, zoals keeper of scheidsrechter 
zijn. Hierbij wordt de leerling wel 
betrokken in de les en bij de klas, 
waardoor een uitzonderingspositie 
wordt vermeden.  Soms kan naast 
de gymnastiekgerichte invulling ook 
tijdelijk een andere invulling wor-
den gegeven aan de lesuren, zoals 
extra instructie en begeleiding bij 
vakken waar de leerling door ziekte 
ook veel heeft gemist. 

We willen graag een  
consulent OZL 
inschakelen. Hoe moeten 

we dat aanpakken?
Zowel de school als de ouders kunnen 
contact opnemen met een consulent 
OZL voor hulp en begeleiding. Op de 
homepage van Ziezon (www.ziezon.nl) 
en in dit magazine staat een landkaart 
waarop u kunt zien waar consulenten in 
Nederland te vinden zijn. 

Wat kost het inschakelen  
van een consulent OZL?
Er zijn géén kosten verbonden aan 

het inschakelen van een consulent OZL. 
De landelijke voorziening Onderwijs-
ondersteuning Zieke Leerlingen heeft 
in het kader van passend onderwijs een 
unieke positie, omdat zij apart wordt 
gesubsidieerd door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de examenklas zit een 
leerling met jeugdreuma. 
Ze heeft dit jaar veel 

school gemist. Hierdoor is 
er een achterstand ontstaan 
in enkele vakken. We 
vragen ons af of ze haar 
examen kan halen.
Deze leerling met jeugdreuma kan toch 
examen doen omdat een ziekte of beper-
king de toegankelijkheid tot een examen 
niet mag verhinderen. De wijze van af-
name kan worden aangepast aan de mo-
gelijkheden van de kandidaat. Aanpas-
singen zijn bijvoorbeeld mogelijk door 
spreiding van het eindexamen over twee 
jaar, verlenging van de tijd voor toetsen 
en examens, aanpassing van school-
examens en spreiding van het centrale 
examen over de verschillende tijdvakken. 
De meeste aanpassingen moet de school 
wel melden bij de Inspectie van het 
Onderwijs. Over verdergaande aanpas-

Waarom is het  
belangrijk dat 
zieke leerlingen 

onderwijs kunnen 
volgen?
Juist voor zieke leerlingen 
is het essentieel dat het 
onderwijs zoveel mogelijk 
doorgaat en de verbinding 
met school behouden blijft. 
De vertrouwde band met 
school, leraren en mede-
leerlingen blijft hierdoor 
bestaan. Onderwijs geeft 
structuur en afleiding, doet 
een beroep op wat de leer-
ling wél kan en biedt weer 
toekomstperspectief.

Wie is verant-
woordelijk 
voor het 

onderwijs aan de 
zieke leerling?
De school waar de leer-
ling is ingeschreven, is 
er verantwoordelijk voor 
dat de leerling onderwijs 
kan blijven volgen. Dit is 
vastgelegd in de verschil-
lende onderwijswetten. De 
continuïteit van het onder-
wijs voor zieke leerlingen 
valt onder de zorgplicht van 
het schoolbestuur, waar 
een school onder valt. Het 
schoolbestuur heeft de taak 
na te gaan wat de onder-
steuningsmogelijkheden 
van de school zijn en kan 
daarbij een beroep doen op 
de landelijke voorziening 
Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen (OZL). 

School

singen kan de school overleggen met het 
College voor Toetsen en Examens. In de 
brochure ‘Op weg naar het diploma’ (zie  
www.ziezon.nl) staan alle mogelijke 
aanpassingen uitgebreid beschreven.

Op onze school heeft 
een leerling een ongeluk 
gehad met ernstig letsel 

als gevolg. Kunnen wij de 
zorg voor deze leerling 
aan? Wat moeten we dan 
regelen?
Wij raden u aan om een beroep te doen 
op de dienstverlening van de consulent 
OZL. Deze dienstverlening, het OZL-
traject, duurt kort en is laagdrempelig, 
direct inzetbaar en zonder enige vorm 
van indicatiestelling. Als gedurende het 
OZL-traject duidelijk wordt dat lang-
durige begeleiding wenselijk is, dan kan 
een structurele vorm van ondersteu-
ning worden ingezet. De consulent kan 
adviseren over welke aanpassingen en 
mogelijkheden er zijn in een vervolgtra-
ject. Er kan bijvoorbeeld een individueel 
zorgarrangement worden aangevraagd. 
De extra noodzakelijke ondersteuning 
van de zieke leerling komt door de 
invoering van passend onderwijs dan 
voor rekening van het samenwerkings-
verband.

Mijn leerling is voor 
een langere periode 
opgenomen in het 

ziekenhuis. Hoe zorg ik dat 
het onderwijs doorgaat?
In de universitair medische centra is 
een Educatieve Voorziening aanwezig. 
Zij kunnen tijdelijk het onderwijs 
overnemen en uw leerling onderwijs 
geven.  Leerlingen opgenomen in an-
dere ziekenhuizen kunnen een beroep 
doen op de voorziening OZL die de 
onderwijsadviesbureaus verzorgen.

Leerling

Ik ga een uitgebreid behandeltraject 
in voor leukemie. Kan ik nog wel overgaan?
Ziek zijn betekent helemaal niet per se dat je een klas moet dou-

bleren. Het is wel zo dat het verstandig is om afspraken te maken over 
de lesstof als je veel school mist. Wel of niet kunnen overgaan hangt 
samen met welke lesstof je minimaal gevolgd moet hebben om over 
te kunnen gaan naar de volgende klas. Goed overleg en afspraken 
maken met alle partijen is belangrijk. De consulent OZL kan samen 
met jou, de school en je ouders bespreken wat mogelijkheden zijn, 
welke afspraken er gemaakt kunnen worden en welke extra onder-
steuning jou kan helpen om toch over te gaan.

Ik kan vanwege mijn behandeling veel 
minder lessen volgen op school. 
Hoe kan ik toch bijblijven met de lesstof?

Als je veel lessen mist op school zelf, kan er bekeken worden of je 
(tijdelijk) de lesstof mag ‘uitdunnen’. De consulent OZL kan hierbij on-
dersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door niet alle opdrachten of toetsen 
te maken, of door je te concentreren op een paar vakken in plaats van 
je hele pakket. De vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn over 
het algemeen belangrijk om bij te houden.  Ook kun je soms lessen 
volgen op een andere manier; bijvoorbeeld door contact te maken 
met de klas via Skype of door een leraar aan huis les te laten geven.
Sommige leraren kunnen per telefoon of e-mail uitleg geven of vragen 
beantwoorden wanneer je thuis voor hun vak aan het werk bent. 
Uitleg op het digibord kan worden opgeslagen en naar je worden toe-
gestuurd en voor veel vakken en onderwerpen kun je ook op internet 
van andere docenten instructiefilmpjes vinden. Als je lang en intensief 
onder behandeling bent, is er de mogelijkheid om KlasseContact aan 
te vragen. Dit is een apparaat van het KPN Mooiste Contact Fonds om 
lessen te volgen op afstand. De aanvraag hiervoor wordt gedaan door 
een consulent OZL.

Ik kan door mijn ziek zijn geen stage lopen. 
Hoe moet dat nu?
De consulent OZL kan samen met jou, de school en je ouders 

bespreken wat mogelijkheden zijn en welke afspraken er gemaakt 
kunnen worden. Soms kan een school een vervangende opdracht 
geven die je maakt in plaats van een stage. Of je kunt de stage op een 
later moment doen, als je bijvoorbeeld een stageblok en een lesblok 
kunt omwisselen in het jaarrooster. Soms is het ook mogelijk de stage 
aan te passen (in duur of lengte van een stagedag), zodat je het beter 
kunt volhouden. Sommige scholen geven tijdelijk vrijstelling van een 
stage als daarbij wordt afgesproken dat je in een volgend leerjaar een 
andere stage langer doet. Bekijk met school welke ruimte er is in de 
exameneisen voor de doorstroom naar een volgend studiejaar. n

Dat is een goede  vraag …
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Of de fotograaf ook koffie wil? Hij kan best even zijn spullen laten staan in de gang, volgens 
Jack van Dijk, teamleider vwo onderbouw op het Commanderij College in Gemert. 
Dat wil de fotograaf niet.Het zijn kostbare spullen. ‘Geen probleem, maar het kan hier prima hoor!’, 
zegt Jack. De school straalt een prettige sfeer uit en de hartelijke ontvangst bevestigt dat. 
Het Commanderij College kreeg te maken met een leerling die plotseling ernstig ziek werd. 
Deze gebeurtenis had veel impact op de school en de betreffende klas.

Jeroen zat in de brugklas van de 
havo/vwo toen we het slechte 
nieuws kregen dat hij leukemie 

had’, vertelt Jack. ‘De ouders zijn de 
dag nadat ze het nieuws kregen hier op 
school komen praten. Ze waren heel erg 
betrokken bij de opleiding van Jeroen 
en vonden dat, als het enigszins kon, de 
schoolse structuur erin gehouden moest 
worden.
Niet lang erna werd duidelijk dat de 
ziekte behandelbaar was. Het eerste jaar 
dat Jeroen ziek was, was heel erg. Vooral 
die chemo’s, die hakten erin. Maar Jeroen 
wilde naar school komen. Hij kwam 
hier een keer de trap op en ik schrok me 
naar. Ik herkende hem bijna niet. Later 
kwam hij met een pet op, omdat zijn 
haar eraf was. Hij vond het doodeng, 
want hij wilde zo helemaal niet naar 
school. Het was een heel heftig jaar.’

Oplossingen zoeken
Jeroen zat in een schakelbrugklas toen 
hij ziek werd. Doubleren kan eigenlijk 
niet in de brugklas van het Comman-
derij College. Maar omdat Jeroen zoveel 
zou gaan missen, moest er een oplossing 
gezocht worden. Jack werd in deze peri-

Begeleiding
Jack is vol lof over de consulent OZL 
van Fontys Fydes. Volgens hem een kei-
goede begeleider. Jack: ‘Zij was de scha-
kel tussen experts vanuit het ziekenhuis, 
de educatieve dienst, Jeroen, de ouders 
en de school.’ De begeleider schreef 
samen met ons de handelingsplan-
nen en wist steeds de juiste mensen bij 
elkaar te roepen. Ook regelde zij dat er 
docenten bij Jeroen thuis kwamen om 
hem te helpen met de lesstof. Zodra het 
weer kon, kwam Jeroen met de taxi naar 
school. Van de consulent kwam ook de 
suggestie om de ICT-set (Klasgenoot) te 
regelen. Jack: ‘Ze nam echt de zorg uit 
handen.’

Buddy’s
Jeroen had vier buddy’s: klasgenoten 
die al veel met hem omgingen. Jordan 
en Tom vertellen hoe ze die tijd hebben 
ervaren.
Tom: ‘Alleen in het begin was het wel 
echt een schok. Toen was het net die 
film: Achtste groepers huilen niet. We 
hebben geprobeerd hem moed in te 
praten.’ 
Jordan: ‘Jeroen kan met iedereen over-
weg, dus iedereen had in die tijd er wel 
echt een band mee.’
Tom: ‘Als het om Jeroen ging was de klas 
heel serieus. Iedereen gunde hem alle 
aandacht.’ 
Jordan: ‘Jeroen ging boven alles. Alle 
andere problemen waren onbelangrijk. 
En we zijn regelmatig bij hem thuis 
geweest.’
Tom: ‘Als we ’m op de app spraken, 
gingen we ’m niet allemaal leuke dingen 
vertellen. We wilden ’m niet jaloers 
maken ofzo. Daar hielden we rekening 
mee. Het was voor hem al erg zat.’
Buddy’s zijn hard nodig in dit soort 

situaties. Tom zegt er nog wel over: ‘Je 
moet het echt willen. En je moet het 
ook echt doen, het kost redelijk wat tijd. 
Maar als je echt om iemand geeft, dan 
doe je dat gewoon.’

Andere zorg
Op dit moment heeft het Commande-
rij College weer een leerling die extra 
zorg nodig heeft. Bjorn heeft progeria. 
Hij is de enige in Nederland met deze 
ziekte. Bjorn is twaalf jaar, maar heeft 
het lichaam van een oude man, met alle 
risico’s die daarbij horen. Hij heeft sa-
men met zijn basisschoolleerkracht een 
boek geschreven: Het leven is een feest, je 
moet zelf de slingers ophangen. Hij is bij 
Umberto Tan geweest en bij Hart van 
Nederland. Bjorn voert op dit moment 
actie voor een Europese bijeenkomst 
van progeria-patiënten.
Jack: ‘Bij Bjorn hebben we geen aparte 
begeleiding. De school moet voorwaar-
den scheppen zodat hij hier kan zijn. 
Hij moet bijvoorbeeld ongehinderd zijn 
rolstoel ergens kunnen parkeren en op-
laden. Ook zit de klas van Bjorn in een 
vast lokaal, zodat hij niet steeds hoeft 
te verplaatsen. In het geval van Bjorn 
hebben docenten veel meer last van de 
emotionele druk. Bjorn kan er zomaar 
ineens niet meer zijn. Overigens is die 
druk niet aanwezig bij Bjorn en zijn 
klasgenoten. Bjorn zegt altijd: Jij weet 
ook niet of je er morgen nog bent.’

Maatwerk
In het Commanderij College is pas-
send onderwijs bijna ‘vanzelfsprekend’. 
Jack: ‘We weten van tevoren niet wat we 
tegenkomen. Of het nou Jeroen is, die 
zomaar ineens kanker krijgt of Bjorn, 
waarvan je van tevoren al weet wat er 
op je bordje ligt. Maar dat is passend 
onderwijs. Het zou ook te gek voor 
woorden zijn als Bjorn vanuit Boekel 
aan Gemert voorbij rijdt omdat er in 
Helmond of Eindhoven toevallig wel 
een school staat die hem wil ‘hebben’. 
Als je aan onze deur klopt, dan ben je 
een leerling. Het is dan aan ons om 
maatwerk te leveren. En dat doen we 
graag. Ook al kost het tijd, bereidwillig-
heid van mensen, en geld. Als je al die 
uren zou tellen… Maar dat is allemaal 
niet erg, want we krijgen er erg veel 
voor terug.’  n

Brugklassers huilen  niet

Buddy Tom: 
Als je echt om iemand geeft, dan doe je dat gewoon

ode de persoonlijke mentor van Jeroen. 
Jack: ‘We hebben een soort persoonlijke 
studiewijzer gemaakt met daarin doel-
stellingen tot het einde van het school-
jaar. Hij had boeken mee van school, en 
kon daarmee samen met de Educatieve 
Voorziening van het Radboudumc 
aan de slag. We hebben vrij snel harde 
afspraken gemaakt: havo 2 in twee jaar. 
En dat is gelukt, vooral omdat Jeroen 
zo’n vechter is.’
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‘

Teamleider Jack van Dijk

Buddy’s Jordan en Tom
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Janneke en Sam

Sam
‘Janneke is aardig - dat is wel fijn. 
Ik wilde graag contact houden 
met m’n klas, en dat de kinderen 
snapten waarom ik zo vaak niet 
op school was. Janneke zei toen: 
“Dan maak je toch een filmpje 
of een presentatie”. Ik heb een 
presentatie gedaan en Janneke 
heeft me geholpen. Toen ik de 
presentatie gaf, zat ze - heel braaf 
J - achter in de klas.’

Consulent Janneke
‘Sam is open en lacht veel. Hij is gedreven 
en weet goed wat hij wil. Hij stelt doelen 
en pakt door, ondanks dat hij ziek is. Dat 
bewonder ik echt in hem! Waar hij ook heel 
goed in is, is goochelen. Bij elke kaarttruc 
heeft hij me weer te pakken. Ook met 
goochelen is hij serieus en doelgericht. 
Laatst was er via Twitter een live chat van 
Dynamo, een bekende Britse goochelaar. 
Sam twitterde zijn vragen en kreeg 
antwoord! Hij was supertrots.’

mIJn cOnSuLenT en Ik

 Ruim anderhalf jaar geleden 
kreeg Sam (13) vreselijke pijnen. 
een parasiet in z’n darmen bleek 

de boosdoener. De antibioticakuren die hij 
kreeg, zorgden weer voor beschadigingen 
aan z’n darmen. Al met al was Sam bijna 
een jaar niet op school. Het schoolwerk kon 
hij zelf oppakken, maar de overgang naar 
het voortgezet onderwijs, dat was lastiger. 
Daar wilde de school van Sam graag hulp 
bij. Want, hoe bereid je een zieke leerling 
voor op een nieuwe school? consulent OZL 
Janneke van Loon van edux Onderwijspartners 
kon gelukkig hulp bieden. Sam zit nu een half 
jaar op z’n nieuwe school en heeft het enorm 
naar z’n zin. Helaas heeft hij soms een terugval 
en kan hij daardoor weer 
een tijdje niet naar 
school. De afgelopen 
maanden is dat niet 
vaak voorgekomen, 
waardoor hij al veel 
meer uren school 
heeft gehad dan 
vorig schooljaar!
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Ziek zijn en onderwijs, 
wetenschappelijk 
onderbouwd
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk bij de begeleiding van zieke leerlingen. Onderzoek 
kan onderbouwd in beeld brengen welke aanpassingen binnen het onderwijs het meest 
effectief zijn voor de zieke leerling. Ziezon onderstreept dit en stimuleert de deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek door de consulenten uit haar netwerk. Inmiddels zijn vanuit de 
universitair medische centra van groningen en Leiden twee onderzoeken gestart. 

 C onsulenten OZL zijn deskundigen op het gebied van ziek 
zijn en onderwijs. Ze hebben hun deskundigheid opge-
bouwd door ervaringen in de praktijk en gerichte scho-

ling. Deze kennis wordt ingezet bij het voorkomen en signaleren 
van problemen waar een zieke leerling tegenaan kan lopen in het 
onderwijs. De functie van consulent heeft zich in de afgelopen 
jaren steeds verder ontwikkeld. Met die ontwikkeling ontstond ook 
steeds meer behoefte aan een (wetenschappelijke) onderbouwing 
van de adviezen die gegeven worden aan de praktijk. Ontwikke-
lingen binnen het onderwijs en de gezondheidszorg, zoals passend 
onderwijs en verbeterde behandelmethoden, zorgen er ook voor 
dat er steeds meer vraag komt naar kennis over ziek zijn onderwijs.

Meer informatie over de onderzoeken uitgevoerd met 
masterstudenten staat op de site van Ziezon. Zodra 
informatie beschikbaar is over de nu lopende onderzoeken 
wordt dit ook gepubliceerd op deze website.  n

Onderzoek 
UMCG en Rijksuniversiteit Groningen
Als antwoord op de vraag naar een wetenschappelijke onder-
bouwing is de Educatieve Voorziening van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen sinds 2009 een samenwerking 
aangegaan met de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met 
masterstudenten wordt kleinschalig onderzoek uitgevoerd 
naar de gevolgen van ziekte en behandeling voor de ontwik-
keling van leerlingen met een chronische somatische aan-
doening. Hieruit blijkt dat hier nog weinig onderzoek naar is 
gedaan. Ook blijkt dat leraren van goede wil zijn, maar daarbij 
ook aangeven dat ze onvoldoende kennis hebben om optimale 
begeleiding van een zieke leerling te realiseren. Als vervolg 
op deze verkennende onderzoeken is Ria Bakker, hoofd van 
de Educatieve Voorziening UMCG eind 2014 een promo-
tieonderzoek gestart, gefinancierd door het Wenckebach insti-
tuut van het UMCG. Het doel van dit onderzoek is om de 
kennis over de gevolgen van ziekte en behandeling voor het 
leren en ontwikkelen van de zieke leerling in kaart te brengen. 
Hierbij wordt zowel gekeken naar de uitkomsten van (inter-
nationale) wetenschappelijke onderzoeken, als naar de kennis 
en het handelen van de betrokkenen rondom die leerling. 

Onderzoek 
naar KlasseContact, 
LUMC en Universiteit Leiden
Een ander voorbeeld van onderzoek dat voort-
komt vanuit de beroepspraktijk is het promotie-
onderzoek van Silvia Klunder, consulent bij de 
EV van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
Zij hoopt, gefaciliteerd door een lerarenpromo-
tiebeurs, te onderzoeken hoe videoconferencing 
effectief kan worden ingezet bij het onderwijs 
aan zieke leerlingen. Met het project KlasseCon-
tact, een initiatief van het KPN Mooiste Contact 
Fonds en EDventure, kunnen zieke leerlingen 
via videoconferencing met hun klas verbonden 
worden waardoor ze de lessen op hun eigen 
school via een digitale verbinding kunnen volgen. 
De consulenten OZL begeleiden de leerling en 
de school hierbij. Het is zaak dat de kennis die 
met deze begeleiding is opgedaan wordt geborgd 
en dat verder onderzocht wordt welke specifieke 
kennis en vaardigheden van leerkrachten en do-
centen nodig zijn om via deze manier les te geven. 
De consulenten ervaren een groeiende vraag 
naar didactische adviezen voor de gebruikers van 
KlasseContact. In samenwerking met de faculteit 
ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenop-
leiding, Onderwijs-ontwikkeling en Nascholing) 
van de Universiteit Leiden gaat het onderzoek in 
de loop van 2015 van start.
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Laks en lui
De begeleiding van Feia is 
pas op haar zeventiende op 
gang gekomen. Voor die tijd 
heeft ze het allemaal zelf 
gedaan. Als ze ziek thuis 
was, studeerde ze zelf om 
niet te ver achter te raken. 
Het is duidelijk dat Feia 
Krijger haar achternaam 
eer aandoet. Maar het is 
meteen haar grote valkuil. 
Als niemand iets aan je ziet 
en je vertelt er ook niet over, 
kunnen mensen niet goed 
inschatten hoe erg de situatie 
soms is. Feia heeft veel last 
gehad van dit onbegrip. 
Feia: ‘Ik heb vaak meege-
maakt dat docenten dachten 
dat ik laks en lui was, omdat 
ik niet naar hun lessen kwam.  

Ook klasgenoten en mede-
studenten begrepen het niet.  
“Oh, die komt alleen wanneer  
ze zin heeft.” Op het hbo kon 
ik het in supervisiegesprek-
ken wel aankaarten. Ik heb 
mijn stages nooit fulltime 
kunnen doen, dus ik moest 
het wel bespreekbaar maken, 
ook al wil ik het niet altijd.’

Een band
De begeleiding van consulent 
OZL Marina was een enorme 
opluchting voor Feia. Ze 
creëerde begrip in de omge-
ving. Ze is deze consulent tot 
de dag van vandaag enorm 
dankbaar.
Feia: ‘We hadden elke vier 
weken een gesprek met de 
mentor en de afdelingsleider. 
Samen keken we hoe het 
ging met mijn studiepunten 
en hoe we uitstel konden 

vragen. Mijn begeleider 
stelde voor om het eindexa-
men te splitsen. Dat wilde ik 
eigenlijk niet, maar ik heb 
met haar steun knopen door 
kunnen hakken. Het bleek 
op die manier haalbaar. Ze 
heeft ook vrijstelling voor 
gym geregeld, en ze kwam bij 
me thuis. Mijn ouders zijn 
gescheiden, maar zij verbond 
iedereen met elkaar. Ik heb 
echt een band gekregen 
met mijn begeleider. Zij is 
belangrijk geworden in mijn 
leven.’

Open en eerlijk
Feia zou het van de daken 
willen schreeuwen: ‘Er is wel 
hulp! Neem die hulp aan! 
En praat erover. Er hoort 
ook schaamte bij deze ziekte. 
Maar als je begrip wilt krij-
gen, dan moet je heel open 
zijn.’ Het heeft Feia jaren 
gekost om tot dit inzicht te 
komen. Maar bij haar sollici-
tatie als logopediste heeft ze 
het meteen op tafel gelegd.  
Feia: ‘Ik heb me voorgeno-
men om een open en eerlijk 
mens te zijn. Ik zie het nu als 
mijn kracht. Mijn baas ge-
looft in mij, zij heeft mij een 
kans gegeven. Deze baan is 
voor mij een echte opsteker.’

Strijd
Feia: ‘Mijn vriendinnen heb-
ben mij er altijd doorheen 
gesleept. Die kwamen bij mij 
thuis om me te helpen, om 
toetsen te oefenen. Dat zijn 
vriendinnen voor het leven. 
Ze doen wat ze kunnen, ook 
al snappen ze het niet altijd. 
Ach, ik snap het zelf ook niet 
altijd. De strijd zal blijven. Ik 
ben op zoek naar een balans 
om gelukkig te zijn.’  n

column

Ik heb me 
voorgenomen om 

een open en eerlijk 
mens te zijn

mijn studiebegeleider dui-
delijk te maken wat er met 
mij aan de hand is. Eigenlijk 
is het heel jammer dat de 
begeleiding toen stopte.’
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 Feia vertelt: ‘Als ik ’s 
morgens opsta ben 
ik misselijk en heb 

ik buikpijn. Het duurt even 
voordat ik echt op gang kan 
komen. Ik begin later dan 
mijn collega’s, maar werk 
wat langer door.’ 
Feia werkt sinds september 
van dit schooljaar twee-
eneenhalve dag per week 
als logopediste. Maar in de 
kerstvakantie heeft ze in 
het ziekenhuis gelegen. Ze 
vermoedt dat deze terug-
val te maken heeft met alle 
veranderingen in haar leven: 
afstuderen, een baan. Colitis 
ulcerosa is een stressgevoe-
lige ziekte.

Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa betekent 
letterlijk ‘ontsteking van de 
dikke darm’, waarbij zweren 
gevormd worden. Feia legt 
uit wat de klachten die daar-
bij horen zijn: vermoeidheid, 
heel erge buikpijn, bloede-
rige diarree. Als je echt heel 
erg ziek bent kun je zelfs 
niet meer eten. Het ergste 
vindt Feia dat 

ze beperkt wordt in haar 
bewegingsvrijheid en dus 
veel thuis zit. 
Feia: ‘Maar het allerlastigste 
is dat je het niet aan me ziet.’

Eindelijk 
begeleiding
Feia vertelt over het verloop 
van haar ziekte en hoe zij 
haar schooltijd doorgeko-
men is.  
‘Toen ik veertien jaar was 
werd duidelijk dat ik colitis 
ulcerosa had. Veel zieken-
huisbezoeken volgden en 
tijdens mijn middelbare-
schooltijd ging het slecht met 
me, ik slikte veel prednison. 
Prednison is niet niks. Mijn 
gezicht werd dik. Ik zat net 
in de puberteit. Dat was heel 
erg.
Ik heb op twee middelbare 
scholen gezeten. Op de eerste 
deed ik havo, maar onder-
vond ik eigenlijk heel weinig 
steun. Uiteindelijk heb ik 
daar mijn vmbo afgemaakt 
en ben ik naar een andere 
school gegaan, om toch 

de havo af te maken. Op die 
school kreeg ik een vaste 
OZL-begeleider van Fontys 
Fydes, Marina Hessels. Mijn 
eindexamen heb ik in twee 
jaar gedaan. Toen ik naar 
het hbo wilde, ging 
zij ook mee om 

Je ziet het niet 
feia krijger werkt sinds september 2014 als logopediste in helmond. een spontane jonge meid van 
25 jaar. haar ogen stralen als ze vertelt over de kinderen met wie ze werkt. dat zijn vooral meertalige 
kinderen. die twinkels die zonet nog in haar ogen te zien waren, verdwijnen als ze vertelt over haar 
ziekte: colitis ulcerosa. 

Zoek bij www.uitzending-gemist.nl naar Shit – de film. 
een documentaire waarin mensen laten zien hoe het is om een 
chronische darmziekte te hebben.

Neem de hulp aan!

Isa vertelt

Ik ben Isa 
uit Leiden en 
ben nu 13 jaar.
Ik was 11 jaar toen de dokter ontdekte 
dat ik kanker had, leukemie.
De behandeling heeft 2 jaar geduurd. Ik ben 
nu net klaar.
Ik ben niet altijd op school geweest omdat 
ik ziek was van de chemo of naar het 
ziekenhuis moest. In het begin 2x per week. 
Daarna 1x per week.
In het ziekenhuis kwam er altijd een juf 
vanuit het ziekenhuis aan mijn bed als de 
chemo inliep. Op de dagen dat ik naar school 
kon ging ik ook.
Ik heb het meest gemist mijn vriendinnen,  
maar bij schoolvakken heel veel. Wel bijna 
van elk vak wat.   
Wat betreft of ik school kon bijhouden ; ja 
ik deed gewoon mee , maar ik zit nu op de 
middelbare en daar heb ik heel veel gemist 
dus ik loop nu ontzettend achter.
Gelukkig heb ik nu een lieve bijles juf en 
zij geeft mij 2x per week extra les bij haar 
thuis. Dan ga ik misschien toch over naar de 
2e klas. n
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Literatuurlijst oncologie voor het 
primair en voortgezet onderwijs
Dit overzicht van leesboeken, informatieboeken, tijd-
schriften en websites over oncologie is samengesteld 
door consulenten OZL van de Educatieve Voorziening 
van het AMC/VUmc. Er zijn ook literatuurlijsten over de 
thema’s chronisch ziek en rouw. 

Op weg naar het diploma
Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot 
een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van 
afname aangepast worden aan de mogelijkheden van 
de kandidaat. In de brochure ‘Op weg naar het diploma’ 
staan alle mogelijke aanpassingen uitgebreid beschre-
ven. De brochure is ontwikkeld door de Educatieve 
Voorziening van het AMC/VUmc. n

Alle uitgaven in deze rubriek zijn te downloaden vanaf 
www.ziezon.nl. Kijk hiervoor bij Ziezon Publicaties en 
Ziektebeelden.

UItgAVEn ZIEZOn

Leeswerk

Zieke leerlingen en passend onderwijs
Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra 
onderwijszorg nodig. Binnen passend onderwijs kunnen scholen en 
samenwerkingsverbanden een beroep doen op de landelijke dienst-
verlening OZL. In de folder ‘Zieke leerlingen en passend onderwijs’ 
lees je meer hierover. 

Zorgen over, zorgen voor… 
de leerling met een zieke 
broer of zus
Je zult maar een broer of zus hebben die 
ziek is. De meeste aandacht gaat dan 
naar het zieke gezinslid. Hoe ga je daar-
mee om? En wat zijn tips voor leraren en 
ouders om juist deze kinderen te begelei-
den? In het boekje ‘Zorgen over, zorgen 
voor… de leerling met een zieke broer of 
zus’ worden deze vragen beantwoord. De 
uitgave is ontwikkeld door de Educatieve 
Voorziening van het UMCg in groningen.
Op dit moment werkt het UMCG aan 
een nieuw boekje: Zorgen over, zorgen 
voor… ouders.

Brochures ziektebeelden
Ziezon publiceert brochures over ziekte-
beelden. Over bijna elk ziektebeeld is er 
wel een brochure gemaakt met algemene 
informatie over de ziekte, maar ook prak-
tische tips voor in de klas. De brochures 
zijn samengesteld door consulenten OZL 
en goedgekeurd door artsen.

Zorgen over, zorgen voor…
De uitgave ‘Zorgen over, zorgen voor…’ 
is speciaal geschreven voor leraren in 
het basis-, voortgezet- en beroepson-
derwijs met een zieke leerling in de klas. 
Het geeft praktische informatie over 
de ondersteuning en begeleiding van 
deze leerlingen. Auteurs van de uitgave 
zijn consulenten OZL Ria Bakker, Janet 
Bootsma en Mieneke Engwerda van het 
UMCg. Er is ook een Engelse versie van 
het boekje beschikbaar.

Zieke leerlingen lopen in vergelij-
king met gezonde leerlingen een 
grotere kans om in hun school-
loopbaan vast te lopen. toch 
wordt er bij bestaande projecten 
voor loopbaanbegeleiding vaak 
geen onderscheid gemaakt tus-
sen gezonde en chronisch en/of 
ernstig zieke leerlingen. En dat is 
jammer, want juist deze leerlingen 
hebben baat bij begeleiding op 
maat. De consulent OZL kan hier 
een rol spelen.

V  anuit de overheid wordt loop-
baanoriëntatie en -begeleiding 
(LOB) voor jongeren sterk 

gestimuleerd. Wat echter ontbreekt in 
de meeste loopbaantrajecten is speci-
fieke aandacht voor chronisch en/of 
ernstig zieke leerlingen. Deze aandacht 
is wel nodig, want naast een achterstand 
opgelopen door verzuim of doublures 
ligt er voor deze jongeren vaak een extra 
uitdaging: ze moeten het ziek-zijn en de 
behandelingen een plek geven in hun le-
ven – en in een toekomstige werksituatie. 

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs  
Rotterdam startte daarom het project 
LOB voor jongeren met een chronische en/ 
of ernstige ziekte. Het belangrijkste doel 
van dit project is het bevorderen van 
deskundigheid rond loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding bij consulenten OZL. 
Extra deskundigheid zorgt ervoor dat 

consulenten leerlingen en scholen nog 
beter kunnen begeleiden en adviseren bij  
vragen over loopbaan of vervolgonder-
wijs. Aanvankelijk was het project alleen 
gericht op de regio Rotterdam. Sinds 
2014 worden ook consulenten OZL in 
andere delen van Nederland geschoold 
op het gebied van loopbaanoriëntatie. 
Ziezon coördineert deze scholing.

Overigens gaat het bij de loopbaan-
begeleiding van chronisch en/of ernstig 
zieke jongeren niet alleen om het 
onderkennen van de risico’s. Het is ook 
belangrijk dat de LOB-begeleider oog 
heeft voor kansen. De jongeren ontwik-
kelen doordat ze moeten leren omgaan 
met hun ziekte namelijk ook kwaliteiten 
die heel waardevol kunnen zijn in hun 
leven, zoals omgaan met tegenslag(en), 
weerbaarheid, relativeren en doorzet-
tingsvermogen. n

Loopbaanoriëntatie 
vraagt om maatwerk
Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam 
start project rond loopbaanbegeleiding

Amir 
is zestien jaar. 
Hij is nu drie jaar in nederland en zit in de sport-
klas van havo-3. Amir is een goede en gemoti-
veerde leerling. Aan het begin van het school-
jaar werd bij hem een kwaadaardige tumor 
geconstateerd. Er volgde een operatie en een 
behandeling met chemokuren verspreid over drie 
maanden. tussen de behandelingen door kreeg 
Amir onderwijs aan huis en als het even kon 
ging hij naar school. Het is de droom van Amir 
om professioneel met sport bezig te zijn. De 
behandeling laat echter, zeker voor een sporter, 
sporen na. Hij laat nooit merken dat hij bezorgd 
is over zijn beroepsperspectief. Hij gaat ervan uit 
dat hij zijn leven en droom kan voortzetten met 
een ‘hapering’ van zes maanden. 

Anouk  
is vijftien jaar. 
Door acuut nierfalen moest ze gaan dialyseren. 
Elke nacht thuis tien uur aan de dialysemachine. 
Dit heeft grote invloed gehad op haar lichamelij-
ke en psychische welbevinden. na anderhalf jaar 
volgde er een niertransplantatie. De nier werkte 
goed, maar ze had veel last van vermoeidheid, 
wat o.a. effect had op haar schoolloopbaan. 
Door veel schoolverzuim waren aanpassingen 
in het schoolprogramma nodig om het nog 
enigszins haalbaar te maken. nu start Anouk in 
de derde van vmbo-t. Omdat het medisch gezien 
goed met haar gaat, komt er wat ruimte om aan 
de toekomst te denken. Wat zijn haar mogelijk-
heden, wat zou ze graag willen worden of gaan 
doen? Waar liggen de beperkingen?
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ZieZon 

Ziezon
p/a EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG Den Haag, tel: 070 315 41 00, 
website: www.ziezon.nl

ZieZon 
is een eenmalige uitgave van Ziezon, 
Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs.


