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De afdeling van Sien in de 
Achterhoek is één van de 
oudste regionale afdelin-
gen. In het najaar van 2018 
vierde Sien Achterhoek haar 
60-jarig bestaan. Van harte 
gefeliciteerd!

Het jubileum werd gevierd 
tijdens de jaarlijkse Sien-
familiedag. Deze keer een boot-
reisje op de Rijn. Er werd heerlijk 
gegeten, het uitzicht was prach-
tig én er werd bingo gespeeld: 
hét spel van deze familiedag.
Op deze plaats willen wij in het 
bijzonder Alie Schreurs bedan-
ken voor haar inzet voor Sien 
Achterhoek. Zij is de spin in het 
web van deze regionale afdeling 

van Sien. Dat wordt ook door de 
leden van de regionale afdeling 
gezien en gewaardeerd: ‘Het is 
niet vanzelfsprekend dat Alie is 
wie ze is, en doet wat ze doet. 
Ze doet dit met zoveel bezieling. 
Petje af!’.
Namens het bestuur en de 
vereniging is er een bloemstuk 
gestuurd naar Sien Achterhoek, 
om onze waardering uit te 
spreken. Voor al die vrijwilligers, 
ouders, betrokkenen die zich 
al jarenlang enorm inzetten om 
allerlei activiteiten, waaronder 
de jaarlijkse familiedag, voor 
te bereiden en te organiseren. 
Vereniging zijn we samen en 
zonder jullie kunnen we niet: we 
hebben elkaar nodig.

Regelgekte
Regels, procedures en formulieren. De zorg zit er vol mee. De 

Nederlandse zorg behoort tot de beste in de wereld, maar er zijn 
veel te veel regels die de zorg hinderen. ‘Onnodige regelgeving moet 

verdwijnen’, vindt Sien-consulent Jolanda den Hartog. 

W
at doe je als je 
het zoveelste 
formulier krijgt 
waarin je moet 
verantwoorden 

welke zorg jouw kind nodig heeft? 
Je zucht en legt je erbij neer. Daar 
gaat weer een paar uur kostbare 
tijd. Als de vragen ook nog pijnlijk 
zijn en absurd, wat doe je dan? Trek 
jij aan de bel?

 
Ernstig beperkt
Conny Dickhoff is moeder van Eva 
(27). Eva heeft een ernstige meer-
voudige beperking (EMB). Vlak na 
haar geboorte was al duidelijk dat 
Eva zwaar verstandelijk en lichame-
lijk beperkt is. Ze functioneert op 
het niveau van een zes maanden 
oude baby. Eva staat sinds haar 
18e verjaardag onder curatele van 
haar ouders. Haar moeder Conny 

Eind 2018 nam z'n 100 jaar aan 
bestuurlijke ervaring afscheid bij 
KansPlus-Sien in Eindhoven. Maar wat 
méér is: een volledig nieuw bestuur 
trad aan! Een jongere generatie die 
het stokje overneemt.
 
Ad den Hartog, Cees Adams,  
Maarten Haasnoot, Pierre Dassen  
en Theo Magermans: hartelijk 
bedankt voor jullie jarenlange inzet. 
En Ciske van der Wal, Hans Tholen, 
Marijke Blom en Peter Jacobs:  
van harte welkom en veel succes!

moet elke vijf jaar voor de rechtbank 
vertellen hoe het ervoor staat met 
haar dochter. Dat is nodig om het 
curatorschap te kunnen behouden. 

Pijnlijke vragen
De rechtbank vraagt: ‘Wat heeft u 
de afgelopen vijf jaar gedaan om 
de zelfredzaamheid van de betrok-
kene te bevorderen?’ en ‘Heeft u de 
verantwoording van de financiën 
met uw dochter besproken?’. Het 
zijn vragen die zo ver van de wer-
kelijkheid van Eva en haar moeder 
afstaan dat ze gewoon absurd zijn. 
En onnodig confronterend en pijnlijk 
om te beantwoorden. 

In de media
Conny liet het er niet bij zitten en 
stuurde een brief naar de recht-
bank. De rechtbank beloofde om 
te kijken naar de vraagstelling en 
deze wellicht aan te passen. Het 
verhaal kwam in de media en er zijn 
Kamervragen gesteld. 

Verhalen delen
Sien-consulent Jolanda den Hartog: 
‘Het helpt als ouders opstaan en 
vertellen over hun ervaringen. 
Onnodige vragen en formulieren 
leveren veel frustratie op. Bovendien 
kost het tijd. Zowel van de ouders 
als van de betrokken instanties. 
Tijd die ten koste gaat van de zorg 
voor je kind De enige manier om ons 
hiervan te bevrijden, is door samen 
een vuist te maken.’ 

Conny Dikchoff met dochter Eva  (fotograaf: Peter van den Brink)

UIT DE REGIO

 Kom jij onnodige vragen of regels tegen?  
Deel ze op onze facebook-pagina www.facebook.com/
belangenverenigingsien. 

Sien Achterhoek 60 jaar!

Alie Schreurs, 
spin in het web 

voor de regionale 
afdeling Sien 
Achterhoek

Volledige verjonging bestuur bij   
KansPlus-Sien in Eindhoven-Helmond


