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In deze column vertellen 
deskundigen over de  
ondersteuning van mensen met 
een verstandelijke beperking

gedragsdeskundige
Illustratie Josje van Koppen

V
andaag wil de begelei-

ding van het atelier het 

over Ronald hebben, 

een lieve, wat teruggetrokken 

man. Hij drinkt in de pauze al-

tijd koffi  e, mét een scheutje 

thee. “De laatste tijd wordt het 

steeds gekker,” vertelt Jorik, 

die met collega Dana het ate-

lier runt. “Ronald schenkt zijn 

kopje halfvol met koffi  e en 

pakt dan een rode theekan om 

thee bij te schenken. Dan 

schenkt hij nog uit twee ande-

re theekannen en laatst sloot 

hij zelfs af met twee scheuten 

koffi  e uit de zwarte kannen.”

“Als hij dat nou lekker vindt,” 

zegt Dana, “laat ‘m dan.”

“Vindt-ie het lekker?” 

“Ik vroeg het hem eens,” 

zegt Jorik, “en hij keek me ge-

schrokken aan, alsof hij betrapt 

werd. Toen zei hij ‘ja’. Maar als 

je Ronald iets vraagt waar hij 

geen antwoord op weet, zegt 

hij altijd ja.”

Ik vraag wanneer hij ermee 

begon. “Nou,” zegt Jorik, “vol-

gens mij toen het rommelde in 

de keukengroep. Toen Trees er 

nog werkte, zag het er keurig 

netjes uit. Toen zij met pensi-

oen ging, werd het een rom-

meltje op tafel.”

“Zou het kunnen dat Ronald 

niet goed weet welke kan hij 

moet hebben?”

“Lijkt mij niet,” zegt Dana, 

“rood voor thee en zwart voor 

koffi  e: dat is al jaren zo.”

“En staan die kannen ook al-

tijd op dezelfde plek?” 

“Nee, dat niet. Soms staat de 

koffi  e links en dan weer rechts 

of het staat zelfs door elkaar.”

“Het zou best kunnen dat 

Ronald, met zijn autisme, de 

kluts is kwijtgeraakt,” denk ik 

hardop. “Kenmerkend voor 

autisme is dat bepaald gedrag 

kan uitgroeien tot een 

dwangmatige handeling. Mis-

schien is dat bij Ronald ook zo. 

Dat hij om de een of andere 

reden een scheutje thee bij 

zijn koffi  e ging doen en dat 

het nu zo ‘hoort’. Toen Trees 

met pensioen ging, verdween 

de orde in de kantine. Voor 

Ronald klopte het niet meer 

en dus zocht hij zijn eigen op-

lossing. We kunnen dat zo la-

ten, omdat het zijn keuze is. Ik 

denk alleen niet dat het een 

positieve keuze is. Het is ooit 

ontstaan en Ronald kan er zelf 

niet meer vanaf.” 

Ik stel voor dat we de koffi  e-

pauze opnieuw ‘programme-

ren’:

 eerst met de keukengroep 

bespreken of zij vaste plekken 

willen aanhouden op tafel,

 dan met Ronald stappen 

afspreken van koffi  e inschen-

ken en dit samen doen. 

Die stappen houden in: een 

kopje pakken, volschenken met 

koffi  e uit een van de zwarte 

kannen, die rechts staan. Dan 

gaan zitten in de kantine. Als hij 

nog een kan wil pakken, zeg je: 

Eén kan is genoeg, Ronald, zo is 
het goed. Zo help je hem een 

nieuw patroon eigen te maken. 

Dana twijfelt, maar Jorik 

vindt het een goed idee, dus 

ze gaan ermee aan de slag. 

“Begeleid echt een week strak 

op deze manier. Krijg je veel 

protest van Ronald, dan bel je 

maar en kijken we of dit het 

juiste spoor is,” zeg ik.

Ik word niet gebeld en 

spreek hen een maand later 

weer. “Het gaat super,” vertelt 

Dana. “Op dag één vond hij 

het raar, maar na vier dagen 

zat het erin en nu doet hij het 

zonder begeleiding.” 

Ik ben blij, ook voor Ronald. 

Ik denk dat zijn koffi  e nu echt 

lekkerder is.  |  Hilde Zeven-

bergen, orthopedagoog 

Wisian.nl

Een lekker 
bakkie?

Ronald is een lieve man met een matige 

verstandelijke beperking en autisme. Hij 

werkt in een schilderatelier, waar hij mooie 

kunstwerken maakt. En waar hij zijn koffi  e op 

een steeds gekkere manier drinkt.


