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onderstroom

‘Als we niet een optimistische levensinstelling had-
den gehad, waren we waarschijnlijk nooit zo ver geko-
men.’ Dat zeggen Sarike de Zoeten (rechts op de foto) en 
Vanessa de Vries-Liem. De een woont in een dorpje in de 
Achterhoek, de ander op een steenworp van het Haagse 
Vredespaleis. We ontmoeten elkaar in het midden, op 
Utrecht Centraal Station, en zien twee totaal verschil-
lende vrouwen met één bijzondere overeenkomst: beide 
zijn ze moeder van een kind met ZEVMB (Zeer Ernstige 
Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen): Bram de 
Zoeten is 18 jaar, Thijmen de Vries is net 4 jaar. Hun ge-
zinnen draaien volledig om de zorg voor deze kinderen. 
Sinds de geboorte van hun zwaar gehandicapte kind is 
niets meer zoals het was en staan ze in de ‘overlevings-
stand’. In hun zoektocht naar een zo goed mogelijk leven 
voor hun kind en gezin lopen ze tegen allerlei muren aan. 
Of het nu gaat om het regelen van verpleging, hulpmid-
delen, een persoonsgebonden budget (PGB), medicatie, 
vergoedingen door de zorgverzekering, het krijgen van 
ondersteuning of de administratie bij diverse overheids-
loketten. 

Ze kwamen elkaar een paar jaar geleden online tegen. 
Los van elkaar vonden ze dat ze iets moesten doen. De 
Zoeten streed al jaren op haar manier voor ZEVMB. Een 

Ook in de directe omgeving en in professionele kringen 
merken de vrouwen dat hun optreden iets heeft losge-
maakt. De slager waar ze bijna dagelijks komt, vraagt na 
de Kassa-uitzending aan de Vries: ‘heb je veel reacties 
gehad?’. Fijn dat zo iemand uit de buurt meeleeft en 
dat hij de vraag durft te stellen. ‘Ik zie je natuurlijk heel 
vaak, maar ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen’, 
bekent de goede man. ‘Een tijdje later, na de uitzending 
bij Pauw, werd ik door hem en zijn collega’s tussen 
alle klanten hardop begroet met een “goed gedaan!”; 
langzaam maar zeker wordt alles steeds beter bespreek-
baar.’ ‘We krijgen hartverwarmende reacties; niet alleen 
in Nederland maar  zelfs ook uit het buitenland’, zegt 
De Zoeten hoopvol. ‘Men is blij dat we deze complexe 
problematiek benoemen en vanuit een ander perspectief 
benaderen. We kijken niet naar een eventuele diagnose, 
maar naar hoe het kind daadwerkelijk is’.

Vanessa de Vries vat het samen: ‘Het is een heel 
ingewikkeld onderwerp. Alles wat confronterend is, 
gevoelig ligt en geen duidelijk etiket heeft, lijkt moeilijk 
bespreekbaar. Onbekend maakt onbemind, maar dus ook 
onbespreekbaar.’ Voor de dames des te meer reden om 
het aandachtsoffensief te starten. Sarike de Zoeten klinkt 
strijdbaar. ‘Het wordt tijd dat Den Haag wat doet, maar 
ook dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. Denk 
aan huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen, medi-
sche opleiders. Er zit overal beweging in en dat voelen 
we. Dat stemt ons ook optimistisch.’

‘We doen het niet voor onze kinderen’, zeggen 
ze bijna in koor. ‘Onze drive is om de verandering 
te bewerkstelligen die in onze maatschappij voor de 
ZEVMB-problematiek nodig is, maar dat gaat jaren 
duren. De kans is groot dat onze Bram en Thijmen dat 
niet meer gaan meemaken.’ Dat is een uitspraak die 
confronteert. De Zoeten vult aan: ‘het doel is ook dat 
ouders van kinderen met ZEVMB zich op een gegeven 
moment niet meer druk hoeven te maken over al die 
dingen waar wij ons al die tijd wél druk over hebben 
gemaakt. Ik heb jaren gestreden om een passend PGB 
los te krijgen. Dat is er nu, ook al is het wankel. Het zijn 
kleine stapjes vooruit. De gedachte dat er iets ten goede 
verandert en dat het betrekkelijk zinloze leven van Bram 
hierdoor meer betekenis krijgt, vind ik voor mezelf een 
belangrijke drijfveer. Het resultaat is iets blijvends en 
iets positiefs.’ Ze benadrukt dat ieder mens doelen nodig 
heeft. Zij is niet het type zorgmoeder dat kan genieten 
van alleen maar de glimlach van haar kind; dat volstaat 
simpelweg niet. ‘Mijn doel is de zorg voor mijn zoon zo 
te organiseren dat alles geregeld is, om pas daarna van 
die glimlach te kunnen genieten.’ 

De dames hebben een masterplan, dat moet wel als 
je aan zo’n uitdaging begint. Toch? ‘Dat hadden we in 
het begin niet, maar nu moeten we het structureel en 
stap voor stap aanpakken’, beaamt De Vries. ‘Het begint 
met zichtbaarheid en bewustwording. Als je niet weet 
over wie het gaat, is het moeilijk om in actie te komen. 
Dus wie zijn het en waar zitten ze? Daarna: wat hebben 
ze nodig? En hoe gaan we dat organiseren en kun-

oud-collega van De Vries bood aan een stichting op te 
richten om een nieuw initiatief te helpen starten. Dat werd 
in 2016 de stichting Complex Care United (kortweg: 2CU, 
to see you), bedoeld om andere ZEVMB-families te hel-
pen de kwaliteit van het (gezins)leven te verbeteren.  Ze 
schrijven op basis van hun ervaringen en input van andere 
ouders een pamflet, waarin ze melden dat ‘mensen met 
zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen 
nog altijd onzichtbaar zijn in de maatschappij, maar ook in 
politiek Den Haag. Het gevolg is dat ouders en betrokke-
nen, naast alle dagelijkse zorgen, steeds te maken krijgen 
met tijdelijke oplossingen en overgangsrecht waardoor ze 
voortdurend in onzekerheid blijven.’ Hoog tijd voor actie 
en een structurele oplossing, vinden de dames.

Ze besluiten gebruik te maken van het aanbod van 
tv-programma Kassa om aandacht voor dit onderwerp te 
vragen. In een mum van tijd staan ze in kranten, zijn ze te 
horen op Radio 1 en zitten ze aan tafel bij Jeroen Pauw. 
Het leidt ertoe dat ze het pamflet overhandigen aan Eerste 
en Tweede Kamerleden. In mei volgen een gesprek met 
VWS Staatssecretaris Martin van Rijn en een Algemeen 
Overleg in de Tweede Kamer. Daarbij blijken alle partijen, 
van ChristenUnie tot D66, het eens over de noodzaak van 
een oplossing. Van Rijn zegt toe samen met deze ‘pamflet-
ouders’ een werkgroep op te richten met een onafhanke-
lijke voorzitter. Dit vormt de start van een programma om 
de - door 2CU aan de kaak gestelde - problematiek van 
onderaf aan te pakken. Urgente gevallen worden boven-
dien direct opgelost. Een prachtige toezegging en een 
historisch moment voor alle ZEVMB-gezinnen.

Maar niet alleen politiek Den Haag is nu in beweging. 

‘Er zit beweging in’
in gesprek met sarike de Zoeten en Vanessa de 
Vries-liem van de stichting Complex Care United.

De 2Cu-boodschap luidt: ook ZEVMB-mensen hebben recht op een 
‘goed’ leven. De stichting startte een campagne, waarbij aan iedereen 
gevraagd werd een foto te maken met de tekst #ikziejewel. Bekende 
en onbekende Nederlanders gaven gehoor aan deze oproep; de 
selfies stroomden massaal binnen. in amper een week tijd is hun 
boodschap meer dan een miljoen keer gedeeld op de sociale media. 
Claudia de Breij stelde zelfs haar liedje Ik zie jou beschikbaar als lijflied 
voor de stichting. Meer weten: www.2cu.nu
 

samenleVing

nen we krachten bundelen? Politiek, maatschappelijk, 
zorg-technisch, financieel? Waar vinden we Bekende 
Nederlanders die onze ambassadeurs willen worden, hoe 
kom je aan fondsen voor de stichting? Hoe bouwen we 
de ondersteuning uit en komen we aan vaste supporters 
in de vorm van 2CU Friends? Hoe stimuleren we onder-
zoek en kunnen we innovatieve ideeën, zoals een 2CU 
woonvorm, uitwerken? Dat zijn aardig wat stapjes, met 
veel betrokkenen en binnen complexe omgevingen.’

Hun doel is uiteindelijk een structurele verandering 
in het systeem te realiseren, zodat ZEVMB herkend en 
erkend wordt en hiermee de zorg en kwaliteit van leven 
van kinderen en gezinnen worden verbeterd. Dat niet tel-
kens opnieuw moet worden uitgelegd dat een ZEVMB-
kind niets zelf kan. Dat het uiteindelijk niet meer alleen 
overleven is voor ouders, maar dat zij af en toe gewoon 
kunnen genieten van de glimlach van hun kind – ook al 
zijn dit relatief zeldzame momenten. | Brian de mello

Alles wat 
confronterend 
is, gevoelig ligt 
en geen duidelijk 
etiket heeft, 
lijkt moeilijk 
bespreekbaar.


