Ondersteuning van kinderen, jongeren en het gezin

Hulp bij het

omgaan met
ziekte
Geconfronteerd worden met (de diagnose) kanker en
alles wat daarbij komt kijken, is voor jezelf en het gezin een heftig, ingrijpend en verwarrend gebeuren.
Je leven staat op zijn kop en de omgeving trilt mee…

Ervaringsverhaal van Miranda
‘Bij mij is helaas in juli 2013 borstkanker geconstateerd.
Dit was niet alleen voor mij een zware klap, maar ook
zeker een erg zware periode voor mijn man en kinderen. Luuk en Fleur waren destijds pas 6 en 4 jaar oud,
dus nog best jong. Wij als ouders zijn altijd erg open
geweest over mijn ziekte: ze mochten alles vragen,
ze mochten boos zijn en natuurlijk ook hun verdriet
tonen. Dit ging bij Fleur wel goed, maar Luuk heeft
eigenlijk 10 maanden lang niks geuit. Toen ik in maart ‘14
bij de mammapoli kwam in ziekenhuis Rijnstate
Arnhem, heb ik gevraagd of er eventueel ‘iets’ was waar ik terecht
zou kunnen, omdat mijn moedergevoel aangaf dat Luuk
nog wel een lastige periode
zou kunnen ingaan. Ze
hebben mij toen de folder
van Agmar Butcher van
Kei-JIJ gegeven. We hebben vervolgens als ouders
contact gehad met Agmar voor
een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met Agmar hadden we direct een
warm gevoel. Ook met de praktijkruimte: een knusse
en warme ruimte waar kinderen zich thuisvoelen. Vervolgens is Luuk een aantal maanden in ‘behandeling’
geweest, variërend van 1 keer per week in de beginperiode en daarna met langere tussenpozen. Luuk kon bij
Agmar zijn verhaal vertellen waar hij mama niet mee
wilde belasten. Samen met Agmar aan het knutselen,
kleien, verven en naar het park gaan. Alles stond in het
teken van de ziekte van mama en daar werd op een
heel mooie, waardige en kindvriendelijke manier mee
omgegaan. Luuk heeft alles in vertrouwen kunnen vertellen en bepaalde zelf welke informatie aan ons werd
teruggekoppeld. Luuk is er zeker een sterkere jongen
door geworden!’

Verlies en tegenslag raken je in het hart. Omgaan met ziekte, verlies en rouw is keihard werken. Het vraagt aandacht,
inspanning en tijd. In mijn praktijk ga ik uit van de kracht
van het kind en het gezin. Ieder kind is een kei en daar staat
Kei-JIJ voor. Kei-JIJ is een praktijk voor speltherapie, rouwen verliesbegeleiding, gespecialiseerd in de ondersteuning
en begeleiding aan kinderen, jongeren en het gezin op het
moment dat ze geconfronteerd worden met verlies van
gezondheid, ziekte, sterven en rouw.
Bij Kei-JIJ tref je de expertise om het kind en het gezin te ondersteunen. Door gesprek, door (creatief ) bezig te zijn en/
of door spel krijgen kinderen de handvatten om hun eigen
emoties de ruimte te geven.
Agmar Butcher
Achter Kei-JIJ zit Agmar Butcher, pedagoog, spel-, rouw- en
verliestherapeut. Zij heeft meer dan 10 jaar werkervaring in
academische ziekenhuizen op de afdeling (kinder-)oncologie en IC in de begeleiding van kinderen en gezinnen bij
de omgang met ziekte, verlies en rouwprocessen.
Agmar is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen
en Kei-JIJ wordt door een aantal zorgverzekeraars zonder
doorverwijzing (deels) vergoed. Neem gerust contact op
voor meer informatie of het aanvragen van een folder.

Luuk kon
bij Agmar
zijn verhaal
vertellen

Voor hulpverleners
Kei-JIJ organiseert ook workshops voor professionals binnen
scholen en (zorg)instellingen. Daarnaast heeft Kei-JIJ
een (laagdrempelig) therapeutische tool ontwikkeld,
www.samenkrachtigoppad.nl, die kan worden ingezet om
emoties en (moeilijke) onderwerpen onder professionele
begeleiding bespreekbaar te maken. Deze tool voor de
psychosociale professional is binnenkort verkrijgbaar.
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