
 

Hand-out: Cases Balans zoeken  
 
Deze twee cases komen uit het rapport Handicap Experience. Beide cases laten een 
praktijksituatie zien waarin het balans zoeken een thema is. De cases horen bij de opdracht ‘De 
kracht van zicht op benodigde hulp’. 
 
 
Casus 1: Verkennen van mogelijkheden 
 
Ik kijk samen met de begeleider mee bij de verzorging van Willem. Na het eten pakt Willem zijn 
toilettas en gaat naar de douche om zich te scheren en zijn tanden te poetsen. Dit doet hij zonder 
hulp. Later vraag ik of hij zijn spullen in de huiskamer niet hoeft op te ruimen. De begeleider vertelt 
dat Willem nog in de observatieperiode zit en dat het nog zoeken is naar wat er binnen zijn 
mogelijkheden ligt. Bij overvraging wordt hij heel prikkelbaar en boos. Daarnaast is zijn 
lichamelijke conditie niet optimaal en is hij snel moe. De vraag is wat je hem zelf kunt laten doen 
en wat je het beste kunt overnemen zodat hij energie overhoudt voor andere dingen. [NAH]   
  

 
Casus 2: Aardig  
 
De vader van Fred vertelde meerdere keren dat hij het belangrijk vindt dat Fred ook een rondje 
geeft of mensen trakteert. “Die avond wil Fred graag een kopje koffie aanbieden aan de begeleider. 
Fred blijft aandringen, maar de begeleider neemt het aanbod niet aan en haalt zijn eigen kopje 
koffie. Later op de avond vraagt Fred of hij een tekening mag maken voor de jarige dochter van de 
begeleider. Maar ook dat wordt afgehouden.” De begeleider vertelt dat Fred zijn grenzen daarin 
niet kent. Fred wil voor iedereen tekeningen maken en brieven schrijven, maar hij kan die 
afspraken ook niet allemaal nakomen. Dan werkt hij zich over de kop. “Begeleiders moeten hem 
ook indammen. Hij heeft ook de neiging om de controle over te nemen. Zeggenschap is goed, maar 
hij moet de regie niet overnemen.” [MVG]  
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