
Thema avond voor de hele regio 

 

Woensdagavond 10 oktober 2018 a.s. in het Diaconessenhuis, tegenwoordig de Alrijne 

Zorggroep locatie Leiden, te Leiden (Houtlaan 55 2334 CK Leiden) van 19.30 tot 21.30 uur in 

de Kapel van het Diaconessenhuis. 

MS en ouderschap verzorgd door Fiona Sie  

In september 2013 wordt bij kinder- en jeugdpsychotherapeut Fiona Sie de ziekte Multiple 
Sclerose vastgesteld. Nadat zij zelf bekomen is van de eerste schrik, gaat zij op zoek naar 
kinderboeken voor haar dochters die op dat moment 5 en 7 jaar oud zijn. Er is tot haar verbazing 
niets te vinden. En dat terwijl de ziekte MS vooral het gezin treft. Juist bij MS is het verloop van 
de ziekte onzeker, dit grillig aspect maakt acceptatie en integratie in het gezinsleven moeilijk. 
Hoe ga je als kind of gezin om met deze onzekerheid? Wat zijn de gevolgen voor de 
ontwikkeling van de kinderen als zij opgroeien met een ouder met MS? Wat betekent het voor je 
ouderschap als je een chronische ziekte krijgt? Hoe help je als zieke ouder je eigen kinderen?  

Uit onderzoek blijkt (NIZW, 2015, Sieh, 2012) dat het hebben van een chronisch zieke ouder 
verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind. Door de langdurige zorg 
voor en om de ouder kunnen kinderen op diverse gebieden problemen ervaren; sociaal, 
emotioneel, lichamelijk en op school. Belangrijk voor een goede begeleiding is dat kinderen 
erkenning wordt geboden voor hun ervaringen en gevoelens en informatie ontvangen over de 
ziekte en hoe om te gaan met de zieke ouder.  

In 2016 vraagt Sie aan haar schoonzus en schrijfster Beitske Bouwman, auteur van o.a. 
‘Kindengel’ (2007, Querido) en ‘Noem het liefde’ (2010, Querido), een kinderboek te schrijven. 
Bouwman neemt de uitnodiging aan en schrijft ‘een Moeder vol Stoplichten’: een fictief verhaal 
over het meisje Amelie van 9 jaar wiens moeder MS krijgt. Het verhaal wordt ondersteund door 
een doe-boek waarin de kinderen spelenderwijs leren om te gaan met de thematiek en 
(h)erkenning kunnen vinden in het omgaan met MS.  

Voor meer informatie of om te praten over ouderschap en MS kunt u komen op woensdag 10 
okober aanstaande  

 

Het Diaconessenhuis is goed bereikbaar en beschikt over invalidenparkeerplaatsen. In de 

Kapelzaal is voldoende bewegingsruimte om met een rolstoel, scootmobiel of rollator te komen. 

  

Aangezien er maar een bepaald aantal mensen terecht kan in de Kapel, vragen wij u zich hiervoor 

vóór 1 oktober op te geven bij onze rayoncoördinator Wim van 't Hof.  

 

  



Hieronder het antwoordstrookje om u (met een kopie daarvan) schriftelijk aan te melden vóór 1 

oktober,  maar dit kan ook per mail bij Wim van 't Hof wimvanthof@ziggo.nl of telefonisch 071-

5133668. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmelding lezing MS en ouderschap  
 op woensdag 10 oktober 19.30 uur Diaconessenhuis te Leiden 

  

Naam:                       .................................................................................................. 

Aantal personen;      ................................................................................................... 

Rolstoelgebonden    ja/nee 

Telefoonnummer en/of (e-mail-) adres:  .................................................................. 

(indien er wijzigingen in het programma zijn o.i.d.) 

  

Strookje (of ingevulde kopie ervan) kan worden opgestuurd naar : 

Wim van ’t Hof, Aletta Jacobslaan 84 2314 GB Leiden 

 


