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De stichting 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zijn we 6 
april richting notaris Palmen en Dassen getogen en 
werd onze Stichting Mooi Leven Huis Zuid-Limburg 
een feit. We vertrokken in een sneeuwbui maar 
kwamen aan in het zonnetje en dat is toch een goed 
voorteken!  Weer een mijlpaal bereikt! 
Ons beleidsplan is klaar en op de website geplaatst: 
https://www.mooilevenhuiszuidlimburg.nl/assets/files/
beleidsplan-mooi-leven-huis-zuid-limburg.pdf 

 
 
We hadden voor een 
mooie taart gezorgd om 
de notaris en zijn 
collega’s te bedanken 
voor hun pro deo werk 
bij het formaliseren van 
onze Stichting.  
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Welkom 

Aan alle (nieuwe) aspirant 
bewoners en hun families/
netwerken! We zijn 
inmiddels met 35 aspirant 
bewoners/gezinnen, wat 
fijn dat er zoveel mensen 
zijn die samen met ons 
willen bouwen aan een 
mooie toekomst voor hun 
zoon of dochter: aan een 
mooi leven.  

De ouderzoom van 21 
april 
Bij deze zoom was er een 
prachtige opkomst, zoveel 
‘hokjes’ op het scherm! 
Hartverwarmend om te zien 
hoeveel gezinnen/verwanten er 
aanwezig waren. We vatten in 
deze nieuwsbrief samen wat er 
allemaal is besproken.

ONDERZOEK UVH SMOELENBOEK PLUS MOOI LEVEN HUIS 
ZUID-LIMBURG LIVE 
MEETING 2021

https://www.mooilevenhuiszuidlimburg.nl/assets/files/beleidsplan-mooi-leven-huis-zuid-limburg.pdf
https://www.mooilevenhuiszuidlimburg.nl/assets/files/beleidsplan-mooi-leven-huis-zuid-limburg.pdf
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L1 

Het interview met L1 is 
eindelijk vertoond op de 
televisie en we hebben het 
ook even laten zien tijdens 
de zoom. Voor de mensen 
die het nog niet gezien 
hebben; dit is de link voor 
het artikel met video bij L1:  
https://www.1limburg.nl/
ouders-willen-mooi-leven-
huis-zuid-limburg 
 
De uitzending op televisie 
en de verspreiding via 
Facebook heeft veel 
reacties losgemaakt. Alle 
grote zorgaanbieders 
hebben gebeld, maar ook 
geïnteresseerden die straks 
in het Mooi Leven Huis 
Zuid-Limburg willen komen 
werken en zelfs mensen die 
geld wilden doneren. Zodra 
we een bankrekening 
hebben gaan we deze op 
de website en onze 
facebook pagina 
vermelden en we maken 
alvast een lijst van 
potentiële werknemers.   

Zorgaanbieders/Gemeenten 
We voeren inmiddels gesprekken met een aantal 
zorgaanbieders. Op de dag van de zoom hebben we de 
directie van Pergamijn gesproken en er volgen nog 
gesprekken met Daelzicht en Koraal. Daarna nog met 
Philadelphia; zij zijn al zorgaanbieder bij een aantal Mooi 
Leven Huizen, waaronder Bennekom. (Dit betekent 
overigens niet dat zij ook automatisch onze 
zorgaanbieder worden)  
 
We gaan de Besturen van de zorgaanbieders onze 
voorwaarden sturen voor een contract met het Mooi 
Leven Huis Zuid-Limburg en dan is het afwachten wie er 
echt interesse heeft om met ons samen te gaan werken 
onder deze voorwaarden.  

Verder spreken we nog steeds met allerlei gemeenten en 
variëren de reacties. We hebben ook een mooie lijst met 
opties ontvangen van een vastgoed makelaar. We kijken 
overal naar en sturen ons programma van eisen zodat 
men weet waar we naar zoeken.  
 
De contactgroepen 
Inmiddels hebben veel gezinnen elkaar al iets beter leren 
kennen via de contactgroepen. Éen van de families 
vertelde wat hun ervaring was met de gesprekken en ze 
waren heel enthousiast. Ze hadden wel drie à vier keer 
bij elkaar willen komen omdat het zo gezellig was 
geweest en er zoveel raakvlakken waren.  
 
Maar ze begrepen ook dat dit lastig is met zoveel 
gezinnen (we zouden jaren bezig zijn om groepjes te 
husselen hahaha!) Dit betekent echter niet dat mensen 
elkaar niet kunnen opzoeken buiten de contactgroep 
avonden om, het zou zelfs heel leuk zijn als er al 
verbintenissen ontstaan tussen ouders. De tweede ronde 
begint in mei, we hopen dat alle ouders deelnemen en 
dat er weer mooie gesprekken ontstaan en fijne 
kennismakingen. 

https://www.1limburg.nl/ouders-willen-mooi-leven-huis-zuid-limburg
https://www.1limburg.nl/ouders-willen-mooi-leven-huis-zuid-limburg
https://www.1limburg.nl/ouders-willen-mooi-leven-huis-zuid-limburg
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Mooi Leven Huis Zuid-Limburg meets Mooi Leven Huis… 
Er zijn al contacten geweest met andere Mooi Leven Huizen en het is mooi om hun 
ervaringen te horen en ook ideeën uit te kunnen wisselen. Binnenkort spreken we twee 
ouders van Bennekom, we zijn heel benieuwd naar hun verhalen. Dit is ook het fijne aan 
onderdeel uitmaken van een groter geheel; je vindt steun bij elkaar en leert steeds bij en 
we ontwikkelen zo samen een steeds betere samenleving voor onze kinderen.  

 
‘Inventarisatie’ aspirant bewoners 
Bij de zoom in maart kwam de vraag of er een overzicht kon komen van de bewoners 
naar leeftijd en andere kenmerken. We hebben een vrij globaal overzicht samengesteld, 
zonder echt specifieke kenmerken en nog niet alle mensen op de lijst zijn meegeteld 
omdat we nog een paar ouder-gesprekken moeten voeren. Er zijn nog twee kenmerken 
toegevoegd: m/v en uitwonend. 
 
Een ouder vroeg ook naar de huidige woonplaatsen van de gezinnen/verwanten en we 
hebben een kaartje gemaakt in Google maps. 
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Samenstelling Aspirant Bewoners Mooi Leven Huis Zuid-Limburg 
Leeftijd 

1. 12 aspirant-bewoners van 2 t/m 20 jaar 

2. 16 aspirant-bewoners 21 t/m 30 jaar 

3. 8 aspirant-bewoners 32 t/m 46 jaar 

(Licht) Verstandelijk beperkt 10 
EMB 8 
ZEMB 7 
ZEVMB 7 
Autisme 10 
Rolstoelgebruiker 17 
Lopend (evt met ondersteuning of hulpmiddel) 15 
Non-Verbaal/minimaal spraakvermogen 22 
Zintuigelijke beperking 7 
Epilepsie 14 
Andere medische zorg 11 
Incontinentie 17 
Geen of lichte fysieke zorg nodig (toezicht) 9 
Man/Vrouw 23 man/13 vrouw 
Uitwonend 6 
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Cliëntondersteuning Plus 

NabijNetwerk heeft afspraken gemaakt over 
ondersteuning van ouders / verwanten gedurende 
het traject naar het Mooi Leven Huis. 
 
Cliëntondersteuning Plus wil gezinnen begeleiden in 
het proces van uit huis gaan van het bijzondere kind. 
Voor alle gezinnen is een goede voorbereiding op de 
daadwerkelijke start van het Mooi Leven Huis nodig. 
Het gaat om realistische verwachtingen, om 
voorbereiding op een ander leven voor het kind, 
maar ook voor het gezin: een andere invulling van 
het dagelijks leven.  
 
Carolien vd Hek van Clientondersteuning Plus zal bij 
de volgende Ouderzoom aanwezig zijn voor een 
uitgebreidere toelichting en het beantwoorden van 
vragen. Men kan zich voor deze begeleiding 
aanmelden bij Pascalle Essers. 
(info@mooilevenhuiszuidlimburg.nl) 

 
Onderzoek Universiteit voor Humanistiek 

Nabij Netwerk vraagt om deelname aan een 
onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek.  
 
Dit onderzoek gaat speciaal over betrokkenheid bij 
gezinnen met een zorgintensief kind: hoe kan goede 
zorg het best worden afgestemd op de wensen én 
kwaliteiten van alle gezinsleden en 
zorgprofessionals.  
 
In een periode van 3 jaar wil men in kaart brengen 
wat het huidige proces naar  het Mooi Leven Huis toe 
betekent in de gezinnen. Dit is onderdeel van de 
gevoelde noodzaak om in de zorg breder te kijken 
dan het kind met beperking. De onderzoekers willen 
in de gezinnen meekijken maar ook hand- en 
spandiensten verrichten. Het infoblad is al naar 
iedereen gemaild. 
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Waar gaat het over?

Dit onderzoek gaat speciaal over betrokkenheid bij
gezinnen met een zorgintensief kind: hoe kan goede zorg
het best worden afgestemd op de wensen én kwaliteiten
van alle gezinsleden en zorgprofessionals. Wij willen, door
nauw betrokken te zijn, heel goed zicht krijgen op wat er
gebeurt in het alledaagse leven van gezinnen met een
zorgintensief kind. Dat doen we door écht de tijd te
nemen om te luisteren naar jullie ervaringen en te leren
begrijpen wat jullie precies doormaken. Dit kan helpen
deze gezinnen in de toekomst beter te erkennen en te
ondersteunen. .   

Wie zoeken we?

Wij zoeken gezinnen met een kind dat door een
(ernstige) beperking veel gespecialiseerde zorg nodig
heeft, zowel thuis of recent verhuisd naar een
kleinschalige woonvorm. In het onderzoek spreken we
over zorgintensieve kinderen. Vaak zijn dit kinderen die in
de groep ‘ernstige meervoudige beperking’ (EMB) of
‘zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking’
(ZEVMB) vallen. Maar dit hoeft uiteraard niet! Het maakt
daarbij niet uit of je wel of niet tevreden bent over hoe de
zorg nu verloopt. Ook is er geen leeftijdsgrens, wel is het
fijn als eventuele broers en zussen nog thuis wonen.  Is
dit herkenbaar en ben je geïnteresseerd in deelname aan
het onderzoek dan gaan we graag vrijblijvend met jullie
in gesprek!    

Hoe werkt het? 

Wij zijn geen onderzoekers die in witte jassen vanaf de
bank aantekeningen komen maken en daarna weer
weggaan. We willen juist dichterbij jullie situatie
proberen te komen en daar voor een lange(re) periode
(>1 jaar) onderdeel van worden. Door mee te doen
willen we begrijpen wat er in jullie gezin gebeurt en
wat voor jullie belangrijk en ingewikkeld is. Dat
betekent concreet dat we indien gewenst ook af en toe
zullen oppassen, voorlezen, koken of ondersteunen in
gesprekken met zorgprofessionals. We zullen
daarnaast met jullie in gesprek gaan om jullie
ervaringen en visies beter te leren begrijpen. Wat zou
jullie kunnen helpen? En waar ligt jullie kracht? Je zou
ons dus kunnen zien als een medestander die
langdurig een paar uur per week meedraait in jullie
gezin. Hoe de onderzoeker zijn of haar betrokkenheid
invult en wanneer zij of hij aanwezig is, stemmen we
natuurlijk goed met jullie af.  

DOE MEE MET
ONS 

 ONDERZOEK!

Wil je misschien meedoen en zou je graag meer informatie
willen, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar:

g.bos@uvh.nl of a.niemeijer@uvh.nl   

Betrokkenheid bij gezinnen met een zorgintensief kind:
op zoek naar kwetsbaarheid én kracht 

 

mailto:info@mooilevenhuiszuidlimburg.nl
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Wat betekent ouderparticipatie in het Mooi Leven Huis? 
Dit is een vraag die vaak gesteld wordt door ouders en waar soms ook de kerngroep mee 
worstelt. Paul van Dalfsen licht dit toe met voorbeelden uit Bennekom. Het kan om een 
algemene bijdrage gaan (bijvoorbeeld tuin schoffelen, een keer koken op een groep) of 
een bijdrage die het eigen kind betreft. Het kan aanvullend op de formele zorg zijn maar 
ook in plaats van. Het kan incidenteel zijn maar ook meer structureel. Dit is een keuze die 
de ouders/verwanten zelf mogen en kunnen maken.  

In Bennekom wordt hiervoor een digitaal in te vullen rooster gebruikt. Men kijkt of dit tot 
flexibeler inroosteren van de formele zorg kan leiden waardoor deze optimaal kan 
worden ingezet. Ouders kunnen altijd binnenlopen, met hun kind naar de eigen studio 
gaan, blijven slapen maar ook bijvoorbeeld met hun kind naar buiten gaan of deelnemen 
aan een leuke activiteit.  

Vragen/opmerkingen ouders: 
Bijzondere activiteiten moeten doorgang kunnen vinden ook als ouder/verwant niet mee 
kan gaan. Ouders hebben straks weer een eigen leven, het participeren moet daar in 
passen; als ouders/verwanten van bewoners niet meer kunnen komen of overlijden 
ontstaat een nieuwe situatie. Dit is voor ouders/verwanten een gevoelig onderwerp.  

Maar ook bij het reguliere zorgaanbod betekent het wegvallen van ouders een nieuwe 
situatie. Het probleem is daar hetzelfde, als er geen familie meer is wie zorgt dan voor de 
extra aandacht voor het kind? Bij het Mooi Leven Huis heb je in ieder geval nog veel 
zeggenschap voordat het zover is.  

We gaan in de nabije toekomst samen hard aan de slag met het versterken van 
netwerken om dit op te vangen. Vrijwilligers gaan daarom ook een rol vervullen in het 
MLH. 

Dit zijn de volgende stappen voor de komende maanden: 

• Iedere zes weken een ‘grote’ zoom met de laatste nieuwe informatie 

• De tweede ronde start voor de contactgroepen, iedereen krijgt hiervoor een uitnodiging, 
deelname van alle ouders/verwanten is belangrijk.  

• Gesprekken met Daelzicht, Koraal, Pergamijn en Philadelphia en daarna het versturen 
van onze formele MLH voorwaarden naar al deze zorgaanbieders 

• Voortgaande gesprekken met de gemeenten in de driehoek Sittard-Geleen, Heerlen en 
Maastricht 

• Het opstellen van een projectplan 

• Het overgaan van contactgroepen in werkgroepen 

• Voor de tweede helft van dit jaar: het bepalen van de locatie 
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Volgende bijeenkomst 
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor woensdagavond 2 juni, van 20:00 uur 
tot 22:00 uur. 

 
Tot slot: Mooi Leven Huis live meeting 
Tot slot wordt er een oproep gedaan om de eerste Live ontmoeting 
tussen ouders te organiseren. 
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