
‘Onze oplossing
is: ga met elkaar
aan tafel’ 

Alle kinderen met een chronische aandoening in het regulier onderwijs zorgeloos naar 

school laten gaan: daarvoor zet Stichting Zorgeloos naar School zich in. Directeur Lydia 

Braakman is trots op de impact die haar geesteskindje heeft. 
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De kiem voor Zorgeloos naar School werd gelegd toen 
Braakman haar jongste dochter aanmeldde op de basis-
school. “Tot mijn stomme verbazing weigerde de school 
haar. Mijn dochter heeft diabetes en kon als vierjarige 
niet zelf een vingerprik doen en insuline toedienen. De 
school stelde dat schoolmedewerkers door de regelgeving 

geen medische handelingen mochten uitvoeren. Mijn 
dochter moest daarom maar naar het speciale onder-
wijs.” Een intensieve lobby in Den Haag volgde. Het resul-
taat in 2016: een factsheet waarin de ministeries van 
OCW en VWS stellen dat onderwijspersoneel medische 
handelingen mag uitvoeren zoals insuline toedienen. 

STRATEGIE & INNOVATIE

Om te zorgen dat het niet bij mooie woorden bleef, richtte 
Braakman datzelfde jaar Zorgeloos met Diabetes naar 
School op. Deze stichting zette de lobby in Den Haag 
voort. Met een website, praktische toolkits en advies 
ondersteunde het initiatief bovendien ouders, leerlingen 
en scholen in de dagelijkse praktijk. “Daar was en is veel 
behoefte aan”, zegt Braakman. “Onderzoek uit 2014 
liet bijvoorbeeld zien dat een derde van de ouders van 
kinderen met diabetes minder gaat werken of zelfs stopt. 
De reden: er wordt een te groot beroep op hen gedaan 
vanuit school.” In 2019 verbreedde de stichting op veler 
verzoek haar blik. Braakman zet zich sindsdien onder de 
noemer Zorgeloos naar School in voor alle kinderen met 
een chronische aandoening, hun ouders en hun school. 
Ze doet dit samen met een onbezoldigde bestuur en 
ervaringsdeskundigen: de zogenoemde ambassadeurs. 

Maatwerk
Er zijn liefst 600 chronische aandoeningen, die sterk 
verschillen in ernst en symptomen. Toch zijn er ook 
opvallende overeenkomsten. “De belastbaarheid van 
kinderen met een chronische aandoening verschilt vaak 
sterk van moment tot moment”, geeft Braakman een 
voorbeeld. “Het is voor scholen lastig om in hun rooster 

Maaike Hoogeweegen studeert Psychologie. Via Instagramaccount jeugdreuma_metmaaike laat 

ze zien wat het voor jongeren betekent om een chronische aandoening te hebben. Daarnaast is ze 

sinds een jaar ambassadeur voor Zorgeloos naar School. Hoogeweegen put bij casussen die ze 

oppakt als ambassadeur uit wat ze leert tijdens haar studie, maar ook uit haar eigen ervaringen. 

“Doordat ik jeugdreuma heb, was ik zeker in de laatste jaren van de middelbare school vaak ziek. 

Ook heb ik door mijn aandoening soms moeite om me te concentreren. Ik heb uiteindelijk een 

aangepast rooster gevolgd en verspreid over twee jaar mijn examen gedaan. De school was zeker 

bereid om mee te denken met mijn ouders en mij. Tegelijkertijd werden de beperkingen waarmee 

ik te maken had door mijn aandoening en mijn niveau soms erg aan elkaar geplakt. ‘Kun je de havo 

wel halen?’, was dan de vraag. Terwijl ik nu gewoon studeer. Dit is iets waarmee veel kinderen met 

chronische aandoeningen te maken krijgen. Het kan ertoe leiden dat ze niet hun talenten kunnen 

benutten. Door met de school in gesprek te gaan, konden mijn ouders en ik problemen gelukkig 

steeds oplossen. Ook in de casussen die ik oppak als ambassadeur, probeer ik ervoor te zorgen dat 

school, ouders en leerling met elkaar in gesprek gaan.” 

Uiteindelijk wil Hoogeweegen graag als ontwikkelingspsycholoog en adviseur aan de slag. “Ik wil 

me gaan inspannen voor chronische zieke kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen met 

dyslexie. Zodat zij meer aandacht, meer begeleiding en daarmee dezelfde kansen krijgen als 

andere kinderen. Het gaat niet altijd volgens het boekje, maar ook deze kinderen kunnen bereiken 

wat zij willen. Ik heb zelf bewezen dat het kan.” 


‘OOK DEZE KINDEREN KUNNEN BEREIKEN WAT ZE WILLEN’

rekening te houden met kinderen die op het ene moment 
200 procent energie hebben en even later maar tien pro-
cent. Soms wordt het ook niet geloofd. Hoe kan het dat 
het kind dat net vol enthousiasme aan het spelen was op 
het schoolplein eenmaal in de klas geen puf meer heeft? 
En hoe ga je om met die leerling die maar twintig procent 
van de tijd op school kon zijn, maar wel mooie cijfers 
haalt? Kan die volgens de regels wel doorgaan op school? 
De oplossing die Zorgeloos naar School bepleit in deze en 
andere situaties is: ga met elkaar om tafel. In de driehoek 
ouder-leerling-en school kun je tot maatwerk komen. De 
stichting ondersteunt deze driehoek daarbij.” 

Het maatwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit de mogelijk-
heid om (deels) afstandsonderwijs te volgen. Maar het 
kan ook al helpen dat een kind een boekenpakket heeft 
op school en thuis. Het kan dan thuis aan de slag als het 
minder energie heeft. 

Opvallende blikken
De doelgroep van Zorgeloos naar School is groot: bijna 
900.000 kinderen en jongeren hebben een chronische 
aandoening (zie ook het kader). Niet al deze kinderen  
(en hun ouders) hebben ondersteuning nodig.  >>

Zorgeloos
naar School 

maakt het 
verschil



Braakman: “En waar dit wel het geval is, is voor veel 
ouders onze website voldoende. Daar kunnen zij onder 
andere onze maatwerkgidsen voor het basis- en voort- 
gezet onderwijs en het mbo downloaden. De gids voor 
het basis- en voortgezet onderwijs bevat bijvoorbeeld 
een leidraad hoe je het driehoeksgesprek kan voorberei-
den en een vragenchecklist voor tijdens dit gesprek. Wie 
dat wil, kan onze opvallend vormgegeven blikken gratis 
bestellen. Die bevatten de materialen uit de gidsen in 
fysieke vorm.”

Waar dit niet afdoende is, springen de ambassadeurs van 
Zorgeloos naar School bij met raad en daad. Zij ken-
nen de problematiek van dichtbij en hebben daardoor 
specifieke expertise en ervaring. Bijvoorbeeld omdat zij 
ouder zijn van een kind met een chronische aandoening 
of als leerkracht deze kinderen hebben begeleid. Er zijn 
ook ambassadeurs die zelf met een chronische aandoe-
ning op school zitten of studeren (zie kader). “Als ouders, 

‘We moeten er hard 
aan blijven trekken 
om tot resultaten te 
komen’ 

STRATEGIE & INNOVATIE

<<

leerling en school er dan nog niet uitkomen, verwijzen we 
door naar professionals. Denk aan consulenten Onder-
wijsondersteuning Zieke Leerlingen, jeugdartsen, onder-
wijsconsulenten en het samenwerkingsverband passend 
onderwijs”, geeft Braakman aan.    

Afstandsonderwijs
Zorgeloos naar School blijft voortdurend actief in Den 
Haag. Het huidige speerpunt: belemmeringen weg-
nemen rondom afstandsonderwijs aan kinderen met 
chronische aandoeningen. Braakman: “Als het lijf het 
niet toestaat om naar school te gaan, kunnen kinderen zo 
nog steeds lessen volgen. Maar er is weerstand. Politici 
vinden al snel dat scholen de kantjes er vanaf lopen als 
ze afstandsonderwijs aanbieden. Langzaam maar zeker 
krijgen we het onderwerp en de mogelijkheden voor 
onze doelgroep op de kaart. Maar we moeten er hard 
aan blijven trekken om tot resultaten te komen.” Met een 
routekaart afstandsonderwijs geeft Zorgeloos naar School 
bovendien praktische ondersteuning aan scholen die met 
afstandsonderwijs aan de slag willen.

Erkenning
De directeur wijst trots op de resultaten van de impact 
assessment die Zorgeloos naar School in oktober 2021 
uitvoerde. 61 procent van de respondenten vond dat er 
door de inzet van de stichting meer begrip was gekomen 
voor kinderen met een chronische aandoening.  
56 procent gaf aan dat er meer maatwerk was gekomen, 
31 procent minder leerachterstand en 29 procent minder 
verzuim. Verder sleepte Zorgeloos naar School al twee 
impactprijzen in de wacht. “Het is een prachtige erken-
ning van de inspanningen die we met zijn allen leveren.”   

Astma 227.000 4,6

Buikpijn en/of 

Ontlasting  141.000 2,8

Eczeem 141.000 2,8

Aangeboren afwijking 

skelet en extremiteiten 73.000 1,5

Migraine 71.000 1,4

Epilepsie 36.000 0,7

Niet-aangeboren 

hersenletsel 20.000 0,4

Diabetes  19.000 0,4

Kanker  15.000 0,3

Reuma 7.300 0,1

Totaal top tien 14,6
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