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Aan de vaste Kamercommissie van VWS bij het aanbieden van het boek ‘Ouder van mijn ouders’. 

 

Petitie ‘Aandacht voor kinderen van verstandelijk beperkte ouders!’  

 

Wij 

Belangenvereniging Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking 

en voor de belangen van hun directe netwerk. Daar horen ook de kinderen van verstandelijk 

beperkte ouders bij. Daarom bieden wij u met trots dit boek aan waarin de verhalen van kinderen 

van ouders met een verstandelijke beperking staan. Schrijnende en heel indringende verhalen van 

kinderen die geen kind konden zijn. Maar die ouder waren van hun ouders. Wij pleiten met deze 

petitie voor de noodzaak van (h)erkenning en ondersteuning van normaalbegaafde kinderen die 

opgroeien bij verstandelijk beperkte ouders. De effecten van een jeugd in deze ongewone 

thuissituatie zijn levenslang merkbaar. Met klem vragen wij u om uw politieke verantwoordelijkheid 

te nemen voor deze situatie en u te verdiepen in dit onderwerp.  

Constateren 

Wij constateren dat de discussie in Nederland momenteel erg in beslag genomen wordt door de 

vraag of mensen met een beperking al dan niet recht hebben op het krijgen van een kind. Deze 

discussie belicht met name de juridische en ethische kant van de zaak.  

Wij willen graag aandacht vragen voor al die kinderen die nu en in de toekomst opgroeien bij ouders 

met een verstandelijke beperking. Ouders die, vanwege deze beperking, niet in staat zijn om hun 

kinderen zo te begeleiden naar de volwassenheid dat ze evenwichtige en zelfstandige mensen 

worden. Dat gaat verder dan het basale ‘zichzelf eigenhandig in leven kunnen houden’. Deze 

kinderen krijgen niet de gelegenheid om in een veilige en zorgeloze omgeving op te groeien en 

volwassen te worden. Maar ze worden ook niet begeleid in praktische dagelijkse zaken zoals 

gezonde voeding, schone kleren en een schoon huis. Maar veel belangrijker nog is dat hun ouders 

hen onvoldoende geborgenheid, veiligheid, hechting, sociale en intellectuele ontwikkeling kunnen 

bieden. Het zijn juist deze zaken die identiteitsontwikkeling mogelijk maken waarmee ook een goede 

basis voor latere maatschappelijke participatie wordt gelegd.   

Het overgrote deel van kinderen die opgroeien bij verstandelijk beperkte ouders raakt ernstig 

beschadigd doordat hun ouders geen veiligheid en geborgenheid kunnen bieden. Ook kunnen zij als 

kind niet goed begrijpen wat hun positie anders maakt. Verstandelijk beperkte ouders houden van 

hun kinderen, maar hebben niet de vaardigheden om hen op te voeden. Dit leidt in veel gevallen tot 

verwaarlozing en mishandeling.  

Veel van deze kinderen blijven ongezien bij hulpverleners en op school omdat zij normaal begaafd 

zijn en geen probleemgedrag laten zien. Waar hun ouders vaak wel begeleiding krijgen, vallen deze 

kinderen tussen wal en schip omdat er geen hulpvraag is. Zij herkennen immers zelf op jonge leeftijd 

hun situatie niet. Daarnaast signaleren wij dat bij hulpverleners grote handelingsverlegenheid 

bestaat. 
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En verzoeken 

 

Als belangenvereniging verzoeken wij de politiek om mee te werken aan het ontwikkelen van 

handvatten zodat professionals in de zorg en in het onderwijs de situatie van kinderen die nu in deze 

omstandigheden opgroeien kunnen herkennen. Huisartsen, verpleegkundigen, consultatiebureaus, 

wijkteams en leerkrachten zijn de spil hierin. Zij moeten signalen die kinderen (of ouders) afgeven 

(of juist niet afgeven) herkennen en hierop actie ondernemen. Er moet actie ondernomen worden 

op het werken aan bewustwording bij deze eerstelijnszorg. Ook vragen wij de politiek om normaal 

begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders te erkennen als een groep die begeleiding 

nodig heeft.  En in de regelgeving voorwaardenscheppend initiatief te nemen voor hulpverlening aan 

deze normaalbegaafde kinderen.  Wij vragen om financiële ondersteuning voor het ontdekken en 

vormgeven van vernieuwende manieren om met de gevolgen van ontoereikend ouderschap om te 

gaan.   

Graag maken wij u erop attent dat er ook anderen zijn in onze samenleving die zich dit onderwerp 

aantrekken. Wij zijn bekend met het wetsontwerp van de ‘Beraadgroep rechten rond het kind’ van 

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek. Hierin wordt gepleit voor de inperking van voortplantingsrecht bij 

ouders waarvan bewezen is dat ze niet in staat zijn om kinderen op te voeden.  

Dit alles verzoeken wij op grond van de bescherming van de rechten van het kind. Want ieder kind 

heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien.  

De werkgroep ‘Kinderen van verstandelijk beperkte ouders’ van Sien is van harte bereid om hieraan 

vanuit ervaringsdeskundigheid een bijdrage te leveren.  

 

Namens de belangenvereniging Sien,     Namens de werkgroep KVBO, 

                                              

J. Spanbroek, voorzitter belangenvereniging Sien  J. den Hartog, voorzitter werkgroep 

 

Deze petitie wordt u aangeboden door: 

- Belangenvereniging Sien (3500 leden) 

- Werkgroep ‘Normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders’  

 

 

 


