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BIJ ONS THUIS

L uuk heeft  vanochtend gehoord dat hij volgende week 
weer twee dagen naar school mag. Daar is hij heel 
blij mee. Want álles is fi jn op school, vooral de juf: zij 

is zo lief. Sanne vult hem aan: ‘Jij bent een van de besten 
van de klas en iedereen wil vrienden met je zijn.’ Luuk knikt. 
Ja, dat gevoel heeft  hij zelf ook. Het gezin zit aan tafel voor 
de lunch. Luuk en Gabriël hebben net eiersalade gemaakt. 
‘Echt, de lekkerste!’ Luuk stort zich op z’n derde broodje 
en belegt het met de salade. Hij heeft  de hele dag honger. 
Het is warm lenteweer en de keukendeur staat open. 
Buiten wacht de trampoline voor de salto’s voor- en achter-
over. Het is week drie van de coronacrisis. Social distancing, 
lockdown, niet naar school kunnen… ‘Een heel moeilijke 
situati e,’ zegt Vivi. ‘Voor de kinderen én voor ons. En dan 
hebben wij nog het geluk dat we een grote tuin hebben. 
Het bericht dat de kinderen in ieder geval weer twee dagen 
naar school kunnen, is dan ook heel goed nieuws.’

LEVEN ALS EEN RACEWAGEN
Als de kinderen buiten zijn, beginnen Gabriël en Vivi te 
vertellen over hun ingewikkelde én mooie gezin. Vivi: ‘Luuk 
heeft  McDD, een cocktail van auti sme, schizofrenie en een 

angststoornis. Ik zie het zo: we hebben allemaal een orkest 
in ons hoofd met een dirigent erbij. Die dirigent zorgt ervoor 
dat dat orkest op rolletjes loopt. De violist doet dit, de blazer 
doet dat. Bij Luuk is er geen dirigent, het orkest moet het zelf 
uitzoeken. Het gevolg: chaos en impulsiviteit. Alle emoti es 
uitvergroot. Is Luuk blij, dan is hij hyper, is hij boos, dan ook 
agressief en bij verdriet volgt een depressie. Soms met zelf-
moordgedachten erbij. Luuk was acht toen hij voor het eerst 
zei dat hij niet meer wilde leven. Het moeilijke is dat hij leeft  
als een racewagen. Hij gaat van nul naar honderd in twee
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seconden, ook met z’n emoti es. Zo kan Luuk ’s morgens 
goedgehumeurd aan tafel komen en drie tellen later z’n bord 
door de kamer smijten. Omdat er een scheurtje in de boter-
ham zit. Bovendien heeft  Luuk sociaal-emoti oneel verschil-
lende leeft ijden in zich. In een gesprek lijkt hij soms volwas-
sen, met spelen gedraagt hij zich als een zesjarige en in het 
verkeer geef je hem nog geen drie jaar. Het leven met en 
voor Luuk is vooral onvoorspelbaar. Dat maakt het zo moei-
lijk. We zijn hierdoor veel mensen kwijtgeraakt, zowel vrien-
den als familie. Ons netwerk is klein.’

LIEF EN ZELFSTANDIG
Vivi is invaldocent in het basisonderwijs en Gabriël werkt 
als reprograaf op de printafdeling van een kopieermachine-
bedrijf: ‘Geen baan waar je rijk van wordt.’ Door de hecti ek 
thuis en lichamelijke klachten, is het voor Vivi moeilijk om 
veel te werken: ‘We hebben met één inkomen niet veel te 
besteden. Dat maakt het leven ook lasti g. Toen een verzwa-
ringsvest Luuk leek te helpen, moest er een crowdfundings-
acti e aan te pas komen om die aan te kunnen schaff en. Onze 
hond, die zoveel betekent voor Luuk, is geschonken door een 
mevrouw die graag iets wilde doen voor ons. Dat is fi jn en we 
zijn er dankbaar voor, maar je wil het zo graag zelf regelen.’ 
Nala, half Whippet, half Jack Russell, kwispelt als Luuk binnen-
komt. Of hij Nala even wil uitlaten? Geen probleem! Hij pakt 
de riem en gaat naar buiten, uitlaten gebeurt in een bos 
vlakbij. Gaat dat alti jd zo makkelijk? Ja, zegt Vivi, zo mak-
kelijk gaat het vaak ook. ‘Luuk is vooral lief én zelfstandig. 
Hij is gek op de natuur, op wandelen. We hebben hem al jong 
geleerd: we lopen nu hier in het bos en als je op die boom 
en op dat pad let, vind je de weg naar huis straks makke-
lijk terug. Onze kinderen struinen zelfstandig door de wijk. 
Luuk soms met z’n weerwolvenpak aan.’

Luuk woont nog thuis. 
Daar zijn we heel trots op
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SAMEN SPAGHETTI ETEN
Luuk voelt voor Gabriël en Vivi als een voltijdbaan. Ze zijn  
altijd aan het scannen: hoe is de sfeer, hoe gaat het met  
iedereen? Altijd maar begeleiden en brandjes blussen is 
slopend. Ze zijn eigenlijk altijd moe. Zeker nu blijkt dat ook 
Sanne extra zorg nodig heeft. Vivi: ‘Sanne heeft het moeilijk 
gehad, ze trok zich steeds meer terug, durfde niet meer naar 
buiten. Ook op school ging het niet goed. We denken dat 
het een reactie is op alles wat ze heeft meegemaakt in ons 
gezin. Ik vind het pijnlijk dat Sanne de gevolgen moet dragen. 
Luuks agressie was altijd op haar gericht. Dan moest ik Luuk 
weer uit de lucht plukken en hem stevig vasthouden om hem 
te laten bedaren. En Sanne moest dan naar haar kamer. En 
toch, ondanks alle moeilijkheden, dwingen we onszelf er-
toe om positieve herinneringen op te bouwen. En dat lúkt 
ook. We proberen elke dag weer om iets te doen wat ons 
helpt om het vol te houden.’ Gabriël: ‘Zo hebben we twee 
keer per jaar een mama-dochter- en een vader-zoondag. De  
laatste keer ben ik met Luuk naar het Drielandenpunt  

gegaan en hebben we daar gewandeld. Op de terugweg  
ergens spaghetti gegeten. Dat zijn goeie dagen, fantas- 
tisch!’ Ook spelen Vivi en Gabriël samen toneel. Vivi: ‘We 
zitten dit jaar voor het eerst in dezelfde productie, in Oliver.  
Dat is genieten! We hebben gelukkig een goede oppas  
gevonden zodat we elke week naar de repetities kunnen.  
We moeten dit doen, voor onszelf en voor elkaar. Je moet 
ervoor opletten niet langs elkaar te gaan leven.’

MIJN EIGEN ‘IK’ KWIJT
Dan vertellen ze over Zorgbegeleiding Uniek en dat ze via 
Uniek in contact kwamen met Rosa. En dat Rosa hun leven 
heeft verlicht. Bij Rosa kan alles: jumpen, spelen, de dieren 
verzorgen en vrienden maken. Luuk gaat twee keer in de 
week naar Rosa’s boerderij en hij logeert er één keer in de 
maand. Vivi: ‘Rosa zorgt niet alleen goed voor Luuk, ze heeft 
ook met ons meegevochten om hem op de juiste school 
te krijgen. Ook Sanne gaat er nu regelmatig heen, om te  
leren weer uit haar schulp te kruipen.’ Vivi en Gabriël zijn 
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er trots op dat hun gezin nog compleet is, dat Luuk nog bij 
hen woont. Gabriël: ‘Negen van de tien kinderen met McDD 
wordt voor het tiende levensjaar uit huis geplaatst. Wij  
hebben zo hard gevochten en gewerkt om Luuk in huis te 
houden… Je kunt niet in de toekomst kijken, maar dat het 
tot nu toe is gelukt is meegenomen. Luuk heeft een goede  
thuisbasis. En we vertikken het om de moed te laten zakken,  
al zijn we nog zo moe.’ Hij zegt erbij dat het vooral de verdien-
ste is van Vivi dat het zo goed gaat in het gezin. En dat hijzelf 
heeft leren luisteren naar dat ijzersterke moederinstinct.
Vivi: ‘Gabriël wist lange tijd niet hoe hij met de situatie moest 

omgaan. Daardoor kwam er veel op mijn schouders terecht. 
Ik heb me weleens eenzaam gevoeld en ik ben vaak mijn  
eigen ‘ik’ kwijt geweest. Dat gaat nu beter, ik neem meer  
tijd voor mezelf. Dan reserveer ik een rondje app-tijd met 
vriendinnen of ga ik skeeleren met een buurvrouw. Dat voelt 
dan als het pareltje van de dag.’ 

DE SPECHT EN DE BUIZERD
Vivi laat buiten het enorme hart zien dat ze met de kinderen 
heeft gekrijt, bedoeld voor het verplegend personeel. Buurt-
bewoners liepen glimlachend langs toen ze bezig waren.  
Vivi: ‘Die reactie maakt Luuk en Sanne sterker: wij doen 
iets wat de mensen goed vinden. We brengen nu ook zelf- 
gemaakte spulletjes naar verzorgingstehuizen. Het hoeft al-
lemaal niet groot en moeilijk te zijn wat je met de kinderen 
doet. Het is al snel goed. Net als wandelen in de natuur. Het 
bos is voor ons een stresswegnemer. De bomen, de vogels. 
Onze kinderen herkennen ze allemaal: dat is een specht en 
dat een buizerd. En hoe we thuiskomen, weten ze ook.’
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We zijn óók bezig 
om positieve herinneringen 

op te bouwen

McDD is de afkorting van de Engelse 
term Multiple complex Developmental  
Disorder. In het Nederlands: meervoudige 
complexe ontwikkelingsstoornis. McDD 
wordt beschouwd als een variant van 
autisme. De kern van de problematiek ligt 
echter minder op het terrein van de sociale 
contacten; voor een kind met McDD is 
vooral het reguleren van gedachten en 
emoties een probleem. Het kind is minder 
goed in staat zijn innerlijke gemoeds-
gesteldheid in evenwicht te houden en 
onderscheid te maken tussen fantasie en 
werkelijkheid. De benaming McDD komt  
in de DSM-5 (een internationaal erkend 
classificatiesysteem van stoornissen) niet 
voor, maar de afkorting wordt nog wel 
steeds gebruikt.

 Meer informatie over McDD vindt u op  
      balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-mcdd


