
Project

Stoornissen en het gezin



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Mascha Schrander

Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten

Titel: Stoornissen en het gezin

ISBN: 978 90 3723 411 4

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoudsopgave
Over dit project 4

Vooronderzoek 8

Ontwerpfase 13

Voorbereidingsfase 14

Realisatiefase 19

3



Over dit project
Inleiding
Werken aan een project doe je meestal met een groepje mensen gedurende een langere
periode. Je werkt met meerdere personen aan een project omdat het vaak niet mogelijk is
het werk alleen uit te voeren. Je werkt samen en leert van elkaar. Tijdens dit project vorm
je een projectgroep met de helft van de medestudenten uit jouw groep. Soms gaan jullie
uiteen in kleinere subgroepen. Jullie gaan je verdiepen in de problematiek van kinderen en
jongeren die wegens bijvoorbeeld ziekte van een ouder voor een of beide ouders zorgen.
Je maakt samen met je medestudenten een doelgroepanalyse, een sociale kaart en een
draaiboek met evaluatieplan voor een lotgenotencontactmiddag. Ook gaan jullie samen een
lotgenotencontactmiddag begeleiden in de vorm van een try-out voor de andere helft van
de medestudenten uit jullie groep.

Een meisje met haar zieke moeder.

Leerdoelen
• Je kunt beschrijven welke problemen kinderen van/jongeren met een ouder/ouders

met psychische aandoeningen, een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking
of stoornis ervaren en welke hulpvragen zij hebben.

• Je kunt beschrijven welke vormen van hulp er voor deze kinderen/jongeren zijn.
• Je kunt deze kinderen/jongeren advies geven, ondersteunen en doorverwijzen naar

geschikte vormen van hulp.
• Je kunt een lotgenotencontactmiddag leiden.
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Projectbeschrijving

Dionne en Shayenne.

Casus
Dionne Marengo werkt bij het Landelijk Steunpunt Mantelzorg, een werkplek die haar
op het lijf geschreven is. Ze biedt advies, hulp en informatie aan mensen die onbetaalde
zorg bieden aan een familielid, vriend of buur: mantelzorgers. Als kind was ze zelf
mantelzorger voor haar moeder met sikkelcelziekte. Dat ze een mantelzorger was, daar
kwam ze pas achter tijdens haar opleiding Maatschappelijke zorg. Daarvoor had ze nog
nooit van het woord mantelzorger gehoord. Toen ze jong was, ging alle zorg uit naar
haar moeder en deed ze ‘gewoon’ wat nodig was. Ze stond er niet bij stil dat wat ze deed
bijzonder was.
Zwaar was het soms wel. Haar moeder was altijd moe en soms zo ziek dat ze in het
ziekenhuis belandde. Dionne nam haar thuis zo veel mogelijk taken uit handen. Ze maakte
zich veel zorgen over haar moeder. Ze was bang dat haar moeder blind zou kunnen
worden door de ziekte. Daar had ze een tante over horen praten. Ze was altijd gespitst
op tekenen van bleekheid en extra vermoeidheid bij haar moeder en deed er alles aan
om een aanval van de ziekte, een ‘sikkelcelcrisis’, bij haar moeder te voorkomen. Zichzelf
cijferde ze daarbij weg. Ze ondernam weinig voor zichzelf, omdat ze haar moeder zo veel
mogelijk in de gaten wilde houden. De aandacht van haar omgeving ging meestal ook
uit naar haar moeder. Artsen, familie en vrienden vroegen vaak hoe het met haar moeder
ging, maar niemand vroeg aan Dionne: ‘Hoe gaat het met jou?’
Tijdens een reünie van haar basisschool ontdekte Dionne dat de andere kinderen en hun
ouders wel degelijk door hadden gehad dat Dionne het vaak zwaar had. ‘We hadden wel
met je te doen hoor’, vertelden ze haar. Dionne vindt het jammer dat niemand dat toen
tegen haar gezegd heeft.
Op twintigjarige leeftijd raakte Dionne bevriend met Shayenne. Haar vader heeft ook
sikkelcelziekte. Dionne vond het heel fijn om met iemand te praten die een vergelijkbare
jeugd heeft gehad. Zij en Shayenne hebben sindsdien heel veel steun aan elkaar.

Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht en zorg voor de mantelzorgers. Vooral ook
voor jonge mantelzorgers, kinderen en jongeren tot en met 24 jaar.
Dionne vindt dat alle kinderen die voor een ouder zorgen in contact zouden moeten
komen met lotgenoten en steun, informatie, hulp en advies zouden moeten krijgen. Ze
zou lotgenotencontactmiddagen door het hele land willen organiseren voor kinderen
met ouders met allerlei ziekten, aandoeningen en stoornissen. Ze besluit het onderwerp
op de agenda van de teamvergadering te zetten, zodat ze er met haar collega’s over kan
brainstormen. Tijdens deze vergadering oppert haar collega Bart Huismeester om de
opdracht uit te zetten bij roc’s verspreid over het land. Zo kunnen ze zo veel mogelijk
kinderen en jongeren bereiken.

5

Over dit project



Opdrachtgever
De opdrachtgever is Dionne Marengo. Zij is medewerkster bij het Landelijk Steunpunt
Mantelzorg.

Projectopdracht
Per projectgroep organiseer en leid je een lotgenotencontactmiddag voor een groep
kinderen/jongeren van negen tot zestien jaar. Hierbij maken jullie de keuze uit een
lotgenotencontactmiddag voor:
• kinderen van ouders met een psychische aandoening
• kinderen van ouders met een verstandelijke beperking
• kinderen van ouders met een lichamelijke beperking of stoornis.

Tijdens de contactmiddag komen de volgende zaken aan bod:
• uitleg over de psychische aandoening/verstandelijke beperking/lichamelijke beperking

of stoornis
• de problemen die de kinderen ervaren en welke hulpvragen zij hebben
• het delen van ervaringen met leeftijdsgenoten
• de verschillende vormen van hulp die er zijn voor deze kinderen
• het geven van ondersteuning, hulp en advies aan de kinderen.

Met je projectgroep bedenk je zelf werkvormen, activiteiten en/of spellen om deze
onderwerpen te behandelen.

Projectproduct
Samen met je projectgroep lever je vier producten in:
1. een doelgroepanalyse, waarin een helder beeld gegeven wordt van jonge mantelzorgers

in de leeftijd van negen tot zestien jaar die een ouder hebben met een psychische
aandoening, verstandelijke beperking of lichamelijke beperking of stoornis

2. een voor de regio actuele sociale kaart over jonge mantelzorgers in de leeftijd van negen
tot zestien jaar die een ouder hebben met een psychische aandoening, verstandelijke
beperking of lichamelijke beperking of stoornis

3. een draaiboek voor een lotgenotencontactmiddag voor jonge mantelzorgers in de leeftijd
van negen tot zestien jaar die een ouder hebben met een psychische aandoening,
verstandelijke beperking of lichamelijke beperking of stoornis

4. een evaluatieplan voor de lotgenotencontactmiddag met de resultaten hiervan.

Producteisen
Doelgroepanalyse
De doelgroepanalyse geeft antwoord op de volgende vragen.
Algemeen:
• Wat is een jonge mantelzorger?
Specifiek voor de kinderen/jongeren van negen tot zestien jaar met ouders met de door jullie
gekozen ziekte, aandoening, beperking of stoornis:
• Welke problemen en hulpvragen hebben zij?
• Welke (zorg)taken nemen zij op zich?
• Welke vragen hebben zij over de ziekte, aandoening, beperking of stoornis van hun

ouder(s)?
• Wat hebben de kinderen/jongeren met elkaar gemeen, naast het zorgen voor een zieke

ouder?
• Welke beschermende factoren geven de meeste verlichting aan de jonge mantelzorgers

die een ouder hebben met de gekozen ziekte, aandoening, beperking of stoornis?
• Aan welke benadering en ondersteuning hebben zij behoefte tijdens de

lotgenotencontactmiddag?

Sociale kaart
• De sociale kaart bevat de gegevens van ten minste vijf organisaties of instanties uit de

regio van de kinderen/jongeren die informatie, hulp of ondersteuning bieden aan jonge
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mantelzorgers in de leeftijd van negen tot zestien jaar die een ouder hebben met een
psychische aandoening, verstandelijke beperking of lichamelijke beperking of stoornis.

• Alle gegevens die nodig zijn voor een eventuele doorverwijzing naar de organisaties of
instellingen staan kort en overzichtelijk genoteerd op de sociale kaart.

Draaiboek voor een lotgenotencontactmiddag
• De doelen in het draaiboek zijn SMART geformuleerd.
• Het draaiboek bevat de informatie die nodig is om de lotgenotencontactmiddag voor te

bereiden.
• Het draaiboek bevat een werkvorm, activiteit of spel waardoor:
• de jonge mantelzorgers uitleg krijgen over de psychische aandoening/verstandelijke

beperking/lichamelijke beperking of stoornis van hun ouder(s)
• de jonge mantelzorgers zich bewust worden van de problemen en hulpvragen die zij en

andere jonge mantelzorgers kunnen hebben of krijgen door het hebben van een
mantelzorgtaak voor een ouder

• de jonge mantelzorgers hun ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenoten
• de verschillende vormen van hulp die er zijn voor jonge mantelzorgers bij hen onder de

aandacht gebracht worden
• de kinderen/jongeren ondersteuning, hulp en advies krijgen tijdens de

lotgenotencontactmiddag.

Evaluatieplan en resultaten
• In het evaluatieplan staat beschreven hoe de SMART-doelen uit het draaiboek geëvalueerd

zullen worden.
• In de uitwerking van de resultaten van het evaluatieplan staat beschreven in hoeverre

de SMART-doelen uit het draaiboek bereikt zijn. Verder staat hierin beschreven wat er
goed ging tijdens de voorbereiding en uitvoering van de lotgenotencontactmiddag en
hoe het een volgende keer nog beter kan.

Lotgenoten voelen zich verbonden met elkaar.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van dit project word je beoordeeld op de resultaten van de projectproducten,
de tussenstappen, het proces en je individuele bijdrage en reflectie. Bekijk het
beoordelingsformulier voor een exacte beschrijving en scoring.
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