
Marit (5) heeft een zeldzame 
chromosomale afwijking (IDIC-
15) waarbij elke lichaamscel te 

veel genetisch materiaal maakt. 
Hierdoor is Marit hypermobiel en 

heeft ze een lage spierspanning. 
Maar ze heeft ook een 

achterblijvende lichamelijke en 
verstandelijke ontwikkeling. Vijf 

dagen per week krijgt Marit 
ondersteuning van kinder-
dagcentrum Symfonie. Die 

ondersteuning helpt Marit om 
haar zelfstandigheid te ver-

groten. Het gevolg is dat Marit 
beter communiceert, beter in 

haar vel zit, minder gefrustreerd 
is en open staat voor 

ontwikkeling.  

Op weg naar zelfstandigheid 

Marit Vermoen 



Ze rent en speelt graag, net als ieder kind 
van haar leeftijd. “Als Marit loopt, dan lijkt 
het alsof ze bijna valt. Maar meestal 
gebeurt dit niet. Ze loopt onstabiel door 
IDIC-15 en heeft een algehele achterstand. 
Maar dit houdt haar niet tegen. Ze heeft 
een voorwaartse rollator en daar kan ze 
goed mee uit de voeten”, aldus Marleen 
Vermoen, Marit’s moeder.  
 
Vergroten zelfstandigheid 
Amber Streefkerk, de persoonlijk 
begeleider van Marit: “Als persoonlijk 
begeleider kijk ik naar wat Marit kan en 
hoe wij haar kunnen ondersteunen. Sinds 

ze vijf dagen naar kinderdagcentrum 
Symfonie komt, merk ik dat ze veel beter 
communiceert.” De ondersteuning heeft 
ervoor gezorgd dat Marit zich verbaal 
steeds beter uit en soms zelfs gebaren 
maakt. Ze stelt zich ook steeds meer open 
voor contact met begeleiding en andere 
kinderen. Ze laat meer imitatie en 
wederkerigheid in contact zien. Ook leert 
ze steeds beter om te gaan met 
beurtgedrag in contact met anderen”, 
aldus Amber.  
 
Multidisciplinair 
Marit krijgt over de week verdeeld 

verschillende soorten therapieën en 
begeleiding. “Omdat Marit nog niet goed 
kon communiceren, is het traject gestart 
met de logopedist. Daar leert ze hoe ze om 
moet gaat met PECS. Dit is een middel 
waarmee Marit kan communiceren. Ze kan 
een pictogram pakken uit haar PECS-boek 
en kiest dan of ze eerst wil drinken of eerst 
een boterham wil eten. Ook kan ze kiezen 
waar ze mee wil spelen,” vertelt Amber. De 
begeleiding benoemt de pictogrammen 
altijd, zodat Marit leert hoe ze woorden 
kan koppelen aan de afbeelding. Het 
stimuleert de spraak en Marit benoemt de 
plaatjes zelf ook. “Ook krijgt ze 
fysiotherapie. Ze is onstabiel in haar 
motoriek, waardoor het soms net lijkt alsof 
ze omvalt. Bij de fysiotherapie leert ze 
bijvoorbeeld hoe ze moet traplopen of hoe 
ze haar rollator goed kan gebruiken”, aldus 
Marleen. Dankzij de behandelingen merkt 
moeder Marleen dat Marit een stuk kalmer 
en minder moe is aan het einde van de dag. 
Amber: “Marit heeft ook een keer in de 
week veel plezier bij de bewegingsagoog. 
Ze leert dan niet alleen om goed te 
bewegen, maar ook om samen te spelen 
met andere kinderen.”  
 
Gebruik van iPads 
 “We maken tegenwoordig gebruik van 
iPads. De tablet is heel handig. Als 
begeleider van Marit kan ik veel kwijt. De 
iPad gaat mee naar huis, zodat de ouders 
ook kunnen zien welke ondersteuning 



Marit krijgt. Je leert elkaar veel beter 
kennen door de tablet,” aldus Amber. 
Marleen: “Als ouders vinden wij de iPad 
heel prettig. We hebben nu een veel beter 
beeld van de therapieën en welke stappen 
Marit zet.” Marit kan met de tablet zelf 
vertellen en laten zien wat ze heeft gedaan. 
Zowel op het kinderdagcentrum als thuis”, 
zegt Amber.  
 
Ieder jaar heeft Amber een gesprek met de 
ouders van Marit. In het gesprek wordt het 
nieuwe ondersteuningsplan besproken. Het 
aankomende jaar zijn er diverse doelen 
opgesteld. “Die liggen op het gebied van 
communicatie, zelf leren eten met een lepel 
en leren fietsen”, vertelt Amber. Ook wordt 
er gekeken of Marit klaar is voor 
zindelijkheidstraining.  
 
Tot nu toe heeft Marit al veel aan de 

ondersteuning gehad. Door te kijken naar 
Marit als individu leert ze op haar eigen 
manier om zelfstandiger te worden. Het 
vaste programma,  de structuur en de 
individuele begeleiding op het 
kinderdagcentrum helpen Marit om haar 
doelen te bereiken.   

Meer informatie 
 

www.gemiva-svg.nl/voordejeugd 
 

www.gemiva-svg.nl/hulpvraag 
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