
Kinderen van een ouder met ALS
Hoe kunnen we ouders begeleiden in de zorg 
voor hun kind?

Dr. Marion Sommers-Spijkerman

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwji19TI2JnnAhUIuqQKHZrWA-wQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.creatiefhulpverlenen.nl/kennisbank/publicatie/De-zinvolle-hulpverlener/?&psig=AOvVaw3nziYDZIT-at8KyCGjCNVy&ust=1579867857388703


• ALS beïnvloedt het hele
gezin, ook kinderen.

• Ouders met ALS maken
zich zorgen om de impact
van ALS op hun kinderen

• Aandacht voor kinderen en ouderrol draagt bij aan 
betere kwaliteit van leven

Waarom aandacht voor het gezin?



Handreiking Gezinsgerichte zorg bij ALS

Literatuur Interviews Survey Werkgroep

Formuleren van 
aanbevelingen voor de 

begeleiding van gezinnen 
met ALS

In kaart brengen van 
ondersteuningsbehoeften 

en hulpbronnen van 
gezinnen met ALS



Ondersteuningsbehoeften

PsychologischEmotioneel

Educatief Praktisch

“Dat iemand mijn wasmand 
opruimt en strijkt of opvouwt of 
buitenom even de ramen gaat 
doen of zo, daar heb ik gewoon 

meer aan. Dan kan ik meer 
aandacht geven aan de 

kinderen, want mijn huishouden 
slokt me op en de ziekte van 

mijn man slokt me op.”
(Moeder, 44 jaar, partner heeft ALS)

“Het is toch wel fijn om te weten wat het 
[ALS] nou precies inhoudt, ook wat voor 

prognose het is, hoeveel levensjaren en zo. 
Dan kun je je daar ook beter op 

voorbereiden als er dingen gebeuren.”
(zoon, 22 jaar, vader heeft ALS)

“Je wil ze [de kinderen] beschermen en als je 
ze dan niet kan beschermen, wil je ze op de 
beste manier daar doorheen helpen. En dat 
was wel een zoektocht: Hoe doe je dat dan? 

[…] Daarin had ik wel een hoop vragen.” 
(moeder, 47 jaar, partner is overleden aan ALS, toen 

twee kinderen van 4 en 6 jaar)

“Ik praat er met een 
psycholoog over, want ik 
zie wel aan mezelf dat ik 
het allemaal opkrop. Ik 

denk dat een psycholoog 
wel heel goed voor me is 

om alles te uiten.”
(dochter, 19 jaar, vader heeft 

ALS)



Hulpbronnen

Gezin

Persoonlijkheid

Coping/veerkracht

Eerdere ervaringen 
met ziekte/zorg

Opleiding

Sociale netwerk

Familie

Vrienden

Lotgenoten

School/werk

Gezondheidszorg

Zorgverleners (RA, 
MW, psycholoog)

Educatieve 
materialen (boekjes, 

brochures)



Wat hebben ALS-zorgverleners nodig?

“Aangezien ik opgeleid ben als GZ-
psycholoog volwassenen is scholing 
gericht op gesprekstechnieken bij 
kinderen wenselijk zodat je goed 
kunt aansluiten bij de leeftijd. 
Tevens kennis van verwerking bij 
kinderen en hoe dit op de juiste 
manier te begeleiden. Wat is nog 
normaal en is een adequate reactie 
op de situatie? En wanneer moet 
je” aan de bel trekken voor echt 
professionele hulp voor een kind?”

Informatie over ALS 
voor gezinnen

Informatie voor 
ouders

Informatie voor 
kinderen van 
verschillende 

leeftijden

Adviezen voor ALS 
zorgverleners

Gesprekstechnieken

Systeemgericht 
werken

Rouw- en 
verliesverwerking

Signaleren en 
doorverwijzen



Informatie voor ouders en kinderen



Filmpjes voor ouders en kinderen

https://youtu.be/YMvRVGv7hO4
Professionals

Kinderen

Ouders

https://youtu.be/YMvRVGv7hO4


Thema’s in de handreiking

1. Samenwerking ALS team en gezin
2. Scholing
3. Zicht op het systeem
4. In gesprek over de ouderrol
5. Psycho-educatie
6. Betrek de kinderen



Stelling 1: Samenwerking ALS team en gezin

Eén vast aanspreekpunt voor ouders en kinderen is cruciaal 
in de begeleiding van gezinnen met ALS.



Stelling 2: Scholing

Het is de eigen verantwoordelijkheid van ALS zorgverleners 
om voldoende basiskennis te hebben over 

gesprekstechnieken, signalering en rouwverwerking in 
gezinnen.



Stelling 3: Zicht op het systeem

Om gezinnen met ALS goed te kunnen ondersteunen moeten 
zorgverleners zich niet beperken tot het gezin, maar ook het 

sociale systeem daar omheen meenemen.



Stelling 4: In gesprek over de ouderrol

De ouderrol moet een vast onderwerp zijn in de gesprekken 
die maatschappelijk werk voert met gezinnen.



Stelling 5: Psycho-educatie

Terwijl ALS-zorgverleners de taak hebben om ouders alert te 
maken op signalen van overbelasting/ gecompliceerde rouw 
bij kinderen, is het de taak van ouders om problemen op tijd 

te signaleren.



Stelling 6: Betrek de kinderen

Elk kind met een vader of moeder met ALS heeft recht op 
informatie over de diagnose en prognose. ALS-zorgverleners 

moeten erop toe zien dat kinderen die informatie krijgen.



Bedankt voor uw deelname!

Marion Sommers-Spijkerman
m.p.j.spijkerman-6@umcutrecht.nl

Meer weten?
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/als-in-het-gezin/
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