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Voorwoord

in juni 2010 is bij Promens care een nieuwe woonvoorziening gestart: 
schoonvelde. op deze locatie zijn gelijktijdig elf kinderen/jongvolwas-
senen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperkingen 
komen wonen. ondanks dat ze verschillen in leeftijd (de jongste is der-
tien jaar, de oudste is zesentwintig) hebben ze toch een belangrijke over-
eenkomst. op één na zijn ze allemaal voor het eerst ‘uit huis’ gegaan. 

het proces van ‘uit huis gaan’ en de beslissingen die hiervoor door 
ouders gemaakt moeten worden, verschillen per individu. Voor 
ouders van een kind zonder dergelijke beperkingen is het proces 
van ‘uit huis gaan’ vaak ook ingrijpend, maar meestal een logische 
volgende stap. Voor ouders van een kind met ernstige verstandelijke 
beperkingen is dit proces veelal ingewikkeld. hoe besluit je wat het 
goede moment is? waarvoor kies je en welke factoren spelen een rol 
bij die keuze? hoe kun je je kind voorbereiden op een verhuizing? 
hoe stel je je de samenwerking met professionals voor? het is maar 
een greep uit de vele vragen die ouders kunnen hebben voor én tij-
dens het proces van ‘uit huis gaan’.

Van de tien gezinnen waarvan het kind voor het eerst uit huis is gegaan, 
hebben zeven ouderparen meegewerkt aan een uitgebreid interview 
over dit proces van ‘thuis’ naar ‘uit huis’: de transitieperiode. de erva-
ringen van deze ouders vormen de leidraad in dit boek. ervaringen 
die belangrijk zijn om te delen met andere ouders, maar ook met zorg-
professionals. ouders van een kind met een ernstige meervoudige 
beperking zullen zich misschien herkennen in de verhalen van deze 
ouders. door te lezen over wat hen is overkomen, kan dit boek andere 
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ouders op ideeën brengen, bevestiging geven of ze bewust maken van 
problemen en mogelijke oplossingen. ook voor directe begeleiders 
kan het handvatten bieden. het management van organisaties kan 
lezen wat voor ouders van belang is in de transitiefase. de verhalen in 
dit boek geven een concreet beeld van de ervaringen van ouders vanaf 
de periode dat ze wisten (of vermoedden) dat er íets met hun kind 
aan de hand was tot aan het moment dat hun kind uit huis is. het hele 
scala aan zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beper-
king komt dan ook aan bod, maar zeker ook de prettige momenten. 
de verhalen laten zien dat alle ouders verschillende dingen belang-
rijk vinden in de zorg en in de samenwerking met professionals. Ver-
wachtingen zijn verschillend en ervaringen persoonlijk. maar wat ook 
duidelijk naar voren komt, is dat deze ouders gewoon willen wat alle 
ouders willen: dat er van hun kind gehouden wordt. 

wij willen alle ouders bedanken die meegewerkt hebben: Jan en 
Anneke Adams; steven en ria Berends; marineke en dick van dorp; 
Jan en Betti Poppema; suze en Jan scholten; Lydia en Aart Timmer-
man; sent en ina waninge. overal werden we gastvrij ontvangen, 
stond een kop thee klaar en vertelden ouders openhartig over hun 
ervaringen. het zijn hun ervaringen die dit boek hebben gemaakt 
tot wat het nu is. Tevens willen we de ouders bedanken voor het 
meedenken over de invulling van het boek en hun kritische blik op 
de inhoud ervan. 


