Persoonlijk

‘IK BEN NIET
MIJN BEPERKING’
Ook met een handicap behoor je in
het hart van de samenleving

Helma, Lonneke en Lotte hebben een handicap. Zij ondervinden daar dagelijks
hinder van. Niet alleen in hun persoonlijke omgeving, maar ook omdat de maatschappij
nog steeds niet ingericht is op mensen zoals zij. De overheidscampagne Meedoen met
een Handicap geeft tips en adviezen voor de omgang met mensen met een zichtbare
of onzichtbare handicap. Of dat nodig is? Na het lezen van de verhalen van Helma,
Lonneke en Lotte is op die vraag maar één antwoord mogelijk.
Tekst: Lydia Zittema
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Helma (51) heeft twee verschillende bindweefsel-aandoeningen,
ernstige epilepsie en is hartpatiënt. Maar behalve dat heeft
ze ook een prachtige dochter, een geweldige man en een
fantastische hond: Pyreneese herder Banios, haar steun en
toeverlaat. “Als ik bijkom uit een epilepsieaanval is het eerste
wat ik zie zijn lieve koppie.”

“D

eze campagne is enorm
belangrijk, het is
goed dat er aandacht wordt
gevraagd voor mensen met
een beperking, of deze nu
zichtbaar of onzichtbaar
is. Mijn beperkingen zijn
onzichtbaar en dat brengt
specifieke problemen met
zich mee. Banios moet bij me
zijn, 24 uur per dag. Zonder
hem ben ik kansloos en wordt
mijn kwaliteit van leven
ernstig beknot. En juist om
die kwaliteit van leven gaat
het mij. Ik weet dat elke dag
de laatste kan zijn en dat ik
leef in reservetijd, maar als
ik nu ga, heb ik een geweldig
leven gehad en dat heb ik
voor een groot deel te danken
aan Banios. Mijn ziektes zijn
levensbedreigend, door mijn
bindweefsel-aandoeningen
raken mijn gewrichten heel
makkelijk uit de kom. Een
kleine misstap kan al fataal
zijn. Daarbij komt dat mijn
bloedvaten extreem kwetsbaar
zijn, wat weer grote risico’s
voor mijn hart met zich mee
brengt. Daarnaast heb ik
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epilepsie. Het zijn allemaal
zaken waarbij de hulp van mijn
hond Banios van levensbelang
is. Hij weet wanneer ik een
epilepsieaanval krijg. Als ik
naar hem kijk en hij houdt
mijn blik vast, hij focust op
mij en is nergens door af
leiden, weet ik dat er een
aanval aan zit te komen. Hij
wil dan zelfs niet naar buiten
om zijn behoefte te doen,
hij blijft bij mij. Als ik thuis
ben, ga ik alvast op het kleed
liggen. Op mijn zij om te
voorkomen dat ik zal stikken
in mijn tong. Banios haalt mijn
noodmedicatie, waarmee ik
de aanval nog kan proberen
voorkomen, maar als dat
niet lukt drukt hij op één
van de noodknoppen die we
in huis hebben. Door het
geluidssignaal weet hij dat hij
de noodknop heeft geactiveerd.
Het alarmsignaal gaat naar
de telefoon van mijn man.
Hij is een kilometer van huis
en zodra hij de noodoproep
krijgt komt hij naar ons toe.
Banios blijft tijdens de aanval
naast me liggen, hij wijkt niet

van mijn zijde en blijft mijn
gezicht likken. Onderzoek
heeft uitgewezen dat dat helpt
bij een aanval. Als ik bijkom,
is het eerste wat ik zie Banios
lieve koppie. Als ik hem zie,
weet ik dat het voorbij is en
dat ik er nog ben.”

Onzichtbaar

“Aan de buitenkant zie je niets
aan mij en dat maakt dat ik
vaak uit moet leggen dat ik
niet zonder Banios kan. Het
komt ook omdat Banios niet
een standaard assistentiehond
is zoals de meeste mensen die
kennen. Banios en ik voldoen
niet aan het stereotiepe beeld.
Banios is geen labrador en
ik ben niet blind en zit niet
in een rolstoel en dat maakt
dat we samen nogal eens
tegen vooroordelen aanlopen.
Ik heb Banios zelf gekocht,
maar getraind via de Stichting
BultersMekke. Dit is een
stichting die assistentiehonden
traint en de eigenaren coacht.

Bij BultersMekke ben jij zelf
degene die de hond uitkiest.
Ik had van tevoren uitgezocht
welke hond goed bij mij zou
passen en of deze geschikt
zou zijn om assistentie-hond
te worden. Ik wilde graag
een Pyreneese herder, het
karakter past perfect bij mij
en hij is trouw, loyaal en
dapper. Ook zijn formaat is
perfect: Banios weegt veertien
kilo, een zwaardere hond zou

een twee-eenheid en kennen
elkaar door en door.”

Wetgeving

“Banios en ik worden echt
heel vaak geweigerd als we
ergens naar binnen willen.
In winkels en restaurants
maar bijvoorbeeld ook in
taxi’s en hotels. Mensen
laten ongegeneerd weten
dat ze twijfelen aan mijn
afhankelijkheid van Banios

‘Banios en ik voldoen niet
aan het stereotiepe beeld van
gehandicapte en hulphond’
ik niet kunnen hebben. Hij
zou dan door zijn grootte een
gevaar voor me kunnen zijn
in plaats van een hulp. Bij
BultersMekke wordt de pup
direct bij de eigenaar geplaatst,
jij bent ook zelf degene die
de hond opleidt, samen met
een persoonlijke coach die bij
je aan huis komt. Ik vind de
werkwijze van BultersMekke
heel erg goed en daarom ben
ik ook ambassadeur van de
Stichting geworden. Zij hebben
er mede voor gezorgd dat mijn
leven zoveel waardevoller
is geworden dankzij Banios.
Banios helpt me bijvoorbeeld
ook bij het openen van deuren,
met uitkleden en met dingen
van de grond oppakken. En
hij is lief, zo intens lief. Vanaf
het moment dat Banios met
zijn prachtige pootjes over de
drempel stapte, zat hij in mijn
hart en mijn liefde voor hem
groeit nog elke dag. We zijn

en aan zijn status als
assistentiehond, ze geloven
allereerst vaak al niet dat ik
beperkt ben en dat Banios
assistentiehond is, geloven
ze al helemaal niet. Het
hesje dat hij draagt en het
pasje dat bewijst dat hij een
assistentiehond is, is blijkbaar
niet overtuigend genoeg.
Hoe triest is dat? Omdat we
zo vaak niet welkom waren,
vroeg ik me af of ik kon
afdwingen dat ons toegang
werd verleend. Daar zou
toch wel wetgeving voor
bestaan? Tot mijn verbijstering
bleek die er helemaal niet
te zijn, er was geen wet
voor de toegankelijkheid
van assistentiehonden in
Nederland. Een missie was
geboren. Ik besloot alles op
alles te zetten om te zorgen
dat die wet er kwam en
in 2013 ben ik samen met
Banios, en mijn man die
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‘Ik heb nooit gehouden van
geraniums en ga er dus ook
niet achter zitten’

Persoonlijk

mijn rugzak droeg – want dat kan ik zelf niet –,
aan een tocht begonnen van mijn huis in Cuijk
naar het Binnenhof in Den Haag. Ik wilde de
kamer een petitie aanbieden om de noodzaak
van wetgeving te benadrukken. De afstand
van begin tot eindpunt bedroeg 150 kilometer,
maar het werden er 250. Waarom? Omdat we op
zoveel plekken geweigerd werden dat we vele
omwegen moesten maken. Een beter bewijs van
de noodzaak van deze wet was niet mogelijk.
Deze tocht, die één van de mooiste ervaringen
van mijn leven was, kostte me letterlijk bijna
het leven, maar ik kan uit de grond van mijn
hart zeggen dat het de moeite meer dan waard
was. En na het aanbieden van de petitie begon
het echte werk, mij werd gevraagd te helpen
bij het realiseren van de wet en natuurlijk
deed ik dat. Na drie jaar onafgebroken
vergaderen en debatteren, met mijn kennis
als ervaringsdeskundige als leidraad, was de
wet een feit! Ik ben er heel trots op dat ik de
grondlegster ben van deze wet en dat iedereen
met een assistentiehond nu kan participeren
in de samenleving. Dit belangrijke punt kan
ik afstrepen van mijn bucketlist, maar er staat
gelukkig nog meer op mijn lijstje. Ik wil actief
blijven tot het eind en mede dankzij Banios
gaat me dat lukken. Ik heb nooit gehouden van
geraniums en ga er dus ook niet achter zitten.”
Kijk voor meer informatie over de Stichting
BultersMekke op: www.bultersmekke.nl e

Meedoen met een handicap
Op radio en tv loopt op dit moment de overheidscampagne
Meedoen met een Handicap. De campagne wil mensen in
Nederland bewust maken van en inzicht geven in wat zij zelf
kunnen doen om mensen met een beperking volwaardig
mee te laten doen aan onze maatschappij. In ons land
hebben meer dan 2 miljoen mensen één of meerdere
handicaps. Mensen die minder of niet zien of horen. Mensen
met een lichamelijke of verstandelijke handicap of met een
psychische of psychiatrische aandoening. Net als iedereen
willen zij gewoon werken, boodschappen doen en uit eten
gaan. Door fysieke en sociale drempels is dit niet altijd
mogelijk. Door deze campagne hoopt de overheid meer
begrip te kweken voor de positie van mensen met een
beperking en de rol van de samenleving daarbij.
www.meedoenmeteenhandicap.nl
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‘Of ik hulp
nodig heb?
Vraag het
me gewoon’
Lotte (55) is blind.
Ze houdt van wandelen,
pilates én van haar hond Nik.
Lotte ervaart dagelijks hoe het
is om een zichtbare beperking
te hebben, maar dat weerhoudt
haar er niet van actief deel te
nemen aan de samenleving,
samen met haar hond. ‘Mijn
veiligheid ligt bij Nik en dat is
een grote verantwoordelijkheid
voor een hond.’

“A

ls kind was ik slechtziend
en mijn zicht werd
slechter naarmate ik ouder
werd. Inmiddels ben ik
nagenoeg blind. Ik woon
zelfstandig, samen met mijn
hond Nik: een grote reu.
Hij is een kruising golden
retriever-labrador en hij is
mijn geleidehond. Hulphond
zijn is voor een hond een
zware baan, de hond moet
veel verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Het duurt
even voordat begeleider en
hond een team zijn, je moet
elkaar leren kennen en aan

elkaar wennen. Het is niet altijd
rozengeur en maneschijn, soms
is het echt een klus om een
goede combinatie te worden.
Nik is de ideale hond voor mij,
wij zijn de perfecte match. Nik
is groot en onbekommerd, heel
nuchter en koel in de kop en
dat heb ik nodig, omdat ik zelf
best druk kan zijn. Nik en ik
reizen vaak in de spits vanaf
onze woonplaats Lelystad naar
Utrecht Centraal, een heel druk
traject waar op de perrons vaak
mensen voor de trein staan te
dringen om binnen te komen.
En het is een route waarbij de
treinen vaak ontzettend vol
zijn. Zelfs in middenpaden
staan soms allemaal reizigers.
Nik laat zich door al die drukte
absoluut niet uit het veld slaan.
Hij neemt zijn ruimte en laat
zich niet opzij schuiven. Het is
een voordeel dat hij zo’n grote
sterke hond is en zijn postuur,
samen met zijn uitstraling,
zorgen ervoor dat hij respect
afdwingt. Soms vind ik het
zo naar voor hem als het zo
druk in de trein is, ik weet
dan gewoon dat er mensen
met hun tassen tegen zijn
hoofd zullen stoten, maar Nik
drukt zich simpelweg door de
menigte om voor ons een plek
te bemachtigen. Zelfs als de
coupés overvol zijn gaat hij er
gewoon rustig tussen in op de
grond liggen.”

Bewustwording

“Als mens met een duidelijk
zichtbare beperking én
hulphond, pleit ik voor
bewustwording bij zienden.
Daarom vind ik het ook
goed dat de overheid deze
campagne heeft ontwikkeld,
het zet de mensen hopelijk
aan het denken. Zelf vind ik

‘Nik is koel
in de kop en dat
heb ik nodig’
het bijvoorbeeld vreselijk als ik
word vastgepakt. Ik blokkeer
direct als dat gebeurt. Ik schrik
er enorm van, zeker als iemand
mijn linkerarm beetpakt. Met
mijn linkerhand houd ik de
beugel van Nik’s tuig vast, het is
mijn verbinding met mijn hond,
ik wil het contact met hem
niet verliezen. Ik heb liever
niet dat iemand me zonder
vragen bij een arm pakt om
me ‘even te helpen’, hoe goed
het ook bedoeld is. Ik wil het
niet, ben er niet van gediend
en het helpt me ook niet, het
maakt me angstig en onrustig.
Nik begeleidt me en niemand
anders. Ik raad mensen aan
zich eerst af te vragen of ik echt
hulp nodig heb. Stel me een
open vraag: Hebt u misschien
hulp nodig? Daar kan ik dan
ja of nee op zeggen, deze
vraagstelling biedt me een
keuze. Ga met me om zoals je
met een ander om zou gaan. Ik

ben niet anders dan een ander,
ik ben niet mijn beperking. En
bedwing je nieuwsgierigheid,
er zit een grens aan wat ik wil
vertellen over mijn beperking.
Ik heb er niet altijd behoefte
aan het daar over te hebben.
Ik zou gewoon willen dat
mensen wat vaker na zouden
denken voordat ze iets zeggen
of doen, en zich eerst heel
even afvragen of ik op dat
moment wel hulpbehoevend
ben. Misschien is dat niet
het geval. Zo denk ik ook
dat werkgevers last kunnen
hebben van de beeldvorming
die bestaat over visueel
beperkte mensen. Mensen met
een visuele beperking zijn de
mensen die het minst vaak
een betaalde baan vinden. Hoe
komt dat? Zijn werkgevers
wellicht wat huiverig? Maken
zij zich misschien zorgen
over de tijd die het kost
aanpassingen te verkrijgen
voor blinden en slechtzienden
en of de aanpassing wel
zal samenwerken met de
bestaande systemen? En
zullen mensen met een visuele
beperking wel een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan
het arbeidsproces? Zicht is
zintuig nummer één en ik
vermoed dat dat wel meespeelt
in de manier waarop er naar
visueel beperkten wordt
gekeken. Blind zijn, dat moet
toch wel het ergste zijn wat je
als mens kan overkomen. Ik
zou de twijfels van werkgevers
graag wegnemen. Ik kan je
verzekeren dat deze visueel
beperkte vrouw heel veel
dingen wél kan en maar een
paar dingen niet. Eén daarvan
is kijken, ja, maar Nik is mijn
ogen en samen zijn we een
heel compleet setje.” L
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