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ANNA SOPHIE
‘WE MOESTEN DE ZORG VOOR ONZE GEHANDICAPTE DOCHTER UIT HANDEN GEVEN’
Anna Sophie is een meisje met
een meervoudige verstandelijke
beperking. Zij is twaalf als de
zorgvraag voor haar ouders
te groot wordt. Marijn en Loes
Krijger kunnen niet anders
dan hun dochter uit huis
plaatsen. Over alle twijfels
en de enorme impact op het
gezin schreef Marijn Krijger
het boek Anna Sophie dat
onlangs verscheen bij SAAM
Uitgeverij.

Foto: Geert Smits Fotografie

Twaalf is ze, als Marijn en Loes Krijger merken dat zij hun dochter Anna Sophie thuis niet
langer de juiste zorg kunnen geven. Het meisje heeft de ontwikkeling van een kind van
anderhalf en heeft permanent toezicht nodig. Na al die jaren van intensief zorgen, gaat
dit te veel vragen van het gezin Krijger. Voor Anna Sophie wordt een plek gevonden bij een
zorginstelling. De verhuizing hiernaartoe is een beslissing met een grote impact op Marijn,
Loes en haar broer Olivier en zus Fréderique.
Marijn Krijger schrijft al sinds haar geboorte over Anna Sophie. “Het begon met een dagboek
en inmiddels blog ik ook al jaren. Door te schrijven over Anna Sophie kan ik delen hoe het
is om een dochter te hebben met een ernstig meervoudige beperking. Ik kreeg vragen of
ik deze en nog niet eerder gepubliceerde blogs misschien in boekvorm kon uitbrengen. Het
manuscript is gebaseerd op deze blogs, maar is veel uitgebreider.”
Het besluit om de zorg voor zijn dochter uit handen te geven, was onmenselijk zwaar
voor het gezin Krijger. “Maar het was het beste wat we konden doen voor Anna Sophie.
In Nederland hebben we een fantastisch zorgsysteem. Anna Sophie verdient een goede
plek om te wonen. Waar ze zichzelf kan zijn en waar haar grote zorgvraag kan worden
bediend. De zorg voor haar trof het hele gezinsleven. Haar broer en zus hebben zich
jarenlang aangepast zodat Anna Sophie zo lang mogelijk thuis kon blijven wonen.”
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Het schrijven van het boek ging in etappes. “Elk hoofdstuk is vlak nadat iets plaatsvond,
geschreven. Dat werkt voor mij het beste. Dan herinner ik me alle details en kan ik me nog
precies inleven in mijn gevoel.” Krijger vindt het belangrijk om naar de positieve kant te
kijken. Daarvan krijg hij de meeste energie.
Het hoofdstuk ‘uit huis gaan’ is nog steeds niet afgesloten, geeft hij aan. “Als ik naar haar
toe ga, gaat nog altijd door mijn hoofd; hoe zou het zijn als ze niet uit huis zou wonen?
Daarom is het fijn om deze ervaring te kunnen delen. Ik ben niet de enige vader in deze situatie
en het is prettig om zorgorganisaties deze kant van het verhaal te kunnen laten zien.”
Corona
Het tweede deel van het boek gaat over de coronauitbraak de vele maatregelen die daarop
volgden. “En nog steeds moeten we ons houden aan hieraan. Geen Efteling waar Anna Sophie
normaal zo geniet van het Carnaval Festival en waar de andere kinderen graag de achtbanen
pakken. Maar het bezoek dat wel mogelijk is, is waardevol. Haar op zaterdag thuis hebben
en kunnen lunchen met het hele gezin is heel fijn.”
De schrijver ziet graag dat zijn boek op de boekenlijst komt van iedere zorgopleiding.
“De kant van de cliënt, het gezin en de ouders. Daar zijn zoveel verhalen die veel duidelijk
maken. Ook zorgmedewerkers moeten zich verdiepen in hun cliënten. Met dit boek kan dat.”
Een stem
Paul Willems van Amerpoort verzorgde het voorwoord van het boek. Volgens hem geeft
Marijn Krijger zijn dochter met het boek een stem. Over het boek schrijft hij: “Het is een
indrukwekkend verhaal dat bestaat uit twee delen die goed op elkaar aansluiten. Het dilemma
van het loslaten van je dochter wanneer ze van thuis verhuist naar een ‘nieuw thuis’. Vervolgens
worden Marijn en zijn gezin geconfronteerd met dilemma’s en verdriet bij het uitbreken van
de coronacrisis. De dagbesteding moet sluiten en bezoek is niet mogelijk. Hij ervaart machteloosheid en bureaucratie.”
Marijn Krijger
Marijn Krijger is marketing- en communicatieadviseur. Hij is getrouwd met Loes.
Samen hebben zij drie kinderen: Anna Sophie (2006), Olivier (2007) en Fréderique (2009).
Marijn en Loes wonen met Olivier en Fréderique in Hilversum. Anna Sophie woont in Bosch
en Duin.
Het boek Anna Sophie is te bestellen op www.zorgboeken.nl/shop/anna-sophie
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Titel: Anna Sophie
Beschrijving:
Marijn neemt je mee in de dagelijkse realiteit van een vader van een dochter met een
ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Anna Sophie is twaalf als de zorgvraag te
groot wordt. Ze heeft de ontwikkeling van een kind van anderhalf. Het onvermijdelijke
gebeurt: ze gaat uit huis en verhuist naar een zorginstelling.
Anna Sophie woont nog geen jaar uit huis als de coronacrisis uitbreekt. De dagbesteding
gaat op slot, alle bezoek is ineens verboden. Hoe kan dan toch contact worden gehouden?
Anna Sophie snapt het niet. Haar structuur verandert en videobellen is het enige contact
met haar ouders, broer en zus.
In het eerste deel van dit boek vertelt Marijn over hoe Anna Sophie uit huis gaat.
In het tweede deel staat de coronacrisis centraal.
Anna Sophie is een inspirerend boek waarin Marijn liefdevol over zijn dochter
schrijft, van frustratie over de maatregelen tot de zoektocht naar mogelijkheden en
de leef-vandaag-mentaliteit van zijn dochter. Een boek voor een lach en een traan.
Leer hoe Anna Sophie van elk moment een feestje maakt
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Naam:		Marijn Krijger
Geboortedatum:

2 februari 1979 in Groenlo

Woonplaats:		

Hilversum

Beroep:		 Marketing- en communicatieadviseur en schrijver
Mailadres:		

marijn@marijnkrijger.nl

Over de auteur:
Marijn is Adviseur Marketing en Communicatie bij GGMD. GGMD biedt Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Maatschappelijke Dienstverlening aan dove en slechthorende mensen.
Met zijn vrouw Loes heeft hij drie kinderen: Anna Sophie (2006), Olivier (2007) en Fréderique
(2009). Hij woont met. Loes, Olivier. En Fréderique in Hilversum, Anna Sophie woont in
Bosch en Duin.
Marijn maakt verder deel uit van de cliënten/verwantenraad van Onder Eén Dak, een kinderdagcentrum van zorgorganisatie Amerpoort. Deze raad heeft inspraak op het beleid en
de begroting, onderhoudt contact met de achterban en functioneert als oudercommissie.
In deze raad had hij verschillende rollen; voorzitter, secretaris en lid.
Marijn zeilt graag. Zelf een week het water op in Friesland of zeilinstructeurs trainen. Ook
heeft hij meegewerkt aan nautische evenementen, zoals SAIL Amsterdam 2015, SAIL Den
Helder 2017 en De Volvo Ocean Race. Hij kijkt graag basketbal, voornamelijk Golden State
Warriors. En hij leest, blogt en wandelt graag.
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Interviewverzoeken
Marijn Krijger geeft graag interviews. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de auteur zelf via:
Mailadres:

marijn@marijnkrijger.nl

Telefoonnr.: 06-24785468
Of door contact op te nemen met de uitgever van het boek, Anneke Bakker van
SAAM Uitgeverij:
Mailadres:

saam.uitgeverij@gmail.com

Telefoonnr.: 06-24157478
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EEN JAAR VERDER
Juli 2019 verhuisde Anna Sophie naar haar nieuwe woning. Een rare tijd brak aan. Ze sliep
in haar nieuwe kamer in een vertrouwd bed. In haar huis is altijd iets te doen. Huisgenoten
en begeleiders geven kleur aan haar woning. Achteraf is een jaar zo voorbij, zo intensief als
zij leeft is elke minuut een wonderlijke eeuwigheid.
De begeleiders zijn fantastisch. Anna Sophie weet wat ze aan ze heeft. Ze pubert en aandachtorgelt lekker door. De deur dichtslaan, begeleider die iets verder weg staat aankijken
en dan lachen. Pas als hij/zij aanstalten maakt naar haar toe te lopen, loopt ze gauw weg.
Onschuldig nahinnikend van de niet in te houden lach.
Ze slaapt steeds beter door. Het bed is vertrouwd. Van slaapzak naar dekbed, soms gewoon
zonder deken. Het bed staat nu op wielen, maar staat altijd op dezelfde plek. De draaistoel
in haar kamer bleek een prima opstap om de spullen boven op de kast te pakken. Risico’s
ziet ze niet, wel mogelijkheden. Gelukkig ging alles goed. Dat mag gerust een wonder heten. De stoel staat nu niet meer op haar kamer.
De artsen vertelden ooit dat ze nooit zou kunnen lopen. Haar vlakke heupkom, het overstrekken en de voeten in spitsstand. Alle tekenen wezen op niet kunnen lopen. Dit werkt alleen
als Anna Sophie dat ook vindt. Ze keek van haar broer af hoe ze moest kruipen, en bij haar
zus hoe ze moest lopen. Ok, fysiotherapie, spalken, aangepaste schoenen, uren staan in de
statafel en veel oefenen zorgden voor het zetje in de goede richting. Sinds een paar maanden
heeft ze nieuwe schoenen. Ze loopt nu ook hellinkjes op en af zonder een leuning, muur of
iemand vast te pakken.
De tuin is het paradijs, weer of geen weer. Buiten kan ze schommelen, spelen en op de
trampoline. In de eerste maand ging niet alles goed. Een aantal incidenten werd gemeld.
Een daarvan was dat ze steentjes at. Zonder kauwen, gelukkig. Dat is een van de redenen
dat ze continu toezicht nodig heeft.
Thuis is het stiller zonder haar, rustiger misschien wel. In plaats van twee tot drie keer per
nacht uit bed om voor haar te zorgen, kon ik ineens doorslapen. Een keer per week is ze
thuis, speelt ze met haar speelgoed in haar kamer en is het haar huis. Ze klimt, onder begeleiding, de trap op om speelgoed te zoeken in de kamers van haar broer en zus. Op haar
billen gaat ze de trap af, tree voor tree. In haar woning zijn traphekjes geplaatst, zodat ze
niet zomaar naar boven kan. Deze hebben meermaals hun waarde bewezen.
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Vanaf half maart was alles ineens anders. Covid 19 resulteerde in een dichte dagbesteding,
geen bezoek, videobellen als enige vorm van contact, de hele dag in haar woning. Wekenlang
zagen we elkaar alleen via een klein beeldscherm. Een paar minuten, dan was het genoeg
voor haar. Op haar verjaardag was ze met haar huisgenoten en begeleiders. Een berg kaarten,
een tas vol cadeaus en een rijsttafel maakten het toch tot een feestdag.
De coronamaatregelen waren en zijn streng. De eerste stap van versoepeling was een uurtje
met haar wandelen, op een vastgestelde dag op een vastgestelde tijd. De begeleiders bij de
overdracht op anderhalve meter afstand. Het deerde haar niet, zij was blij dat ze haar ouders
weer zag. De omgeving is ideaal om te wandelen. Weer een paar weken verder mocht Anna
Sophie ook weer naar huis. Zwemmen op zaterdag kan nog niet. Het zwembad is gesloten.
Heel langzaam gaan we terug naar normaal. De dagbesteding is hopelijk vanaf september
weer open. Tot die tijd is ze overdag in haar woning. Alhoewel een programma beschikbaar
is, helpt ze vooral in huis. De tuin is twee weken dicht omdat die opnieuw wordt aangelegd.
Een jaar uit huis, wat voor een jaar. Hoge pieken en diepe dalen. Steeds als ze thuis is,
voelt het vertrouwd. Elke keer als ik haar wegbreng, loopt ze na een handkus, knuffel en/of
zwaaihand snel naar binnen. Soms een traan. Het is haar huis.

Marijn Krijger
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BEELD - HOGE RESOLUTIE
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