Casus: Luna
Luna is 3 jaar en woont met haar ouders in een eenvoudig rijtjeshuis. Ze heeft geen broertjes
of zusjes. Luna haar ouders leven van de bijstand. Haar vader is afgekeurd vanwege psychische
problemen die hij heeft opgedaan in zijn eigen jeugd. Hij is hiervoor al jaren onder behandeling van
een psychiater. De relatie tussen ouders is niet stabiel. Ze zijn op dit moment wel bij elkaar, maar dat
lijkt om de paar weken te wisselen. Ouders zijn hier niet zo transparant over.
Moeder is al jong in verwachting geraakt. Sinds de geboorte van Luna is moeder eigenlijk altijd met
het meisje thuis geweest. Luna gaat niet naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Haar moeder
typeert Luna als lief en rustig. Kleuren en puzzelen vindt Luna heel leuk om te doen. Als ze met andere
kinderen is, is ze erg verlegen en wil ze alleen bij haar moeder zitten. Samen spelen met andere
kinderen doet ze niet echt.
De jeugdarts van het consultatiebureau uitte een aantal maanden geleden haar zorgen over de taalspraakontwikkeling van Luna. Hij heeft Luna en haar ouders doorverwezen naar het audiologisch
centrum waar een taal- spraak achterstand is vastgesteld. Het audiologisch centrum raadt
behandeling aan. Mirjam, al langer als gezinsvoogd bij dit gezin betrokken, nodigt ouders en alle
betrokken hulpverleners uit voor een gesprek.
In dit gesprek geven Mirjam en de jeugdarts heel duidelijk het advies om direct specialistische hulp in
te zetten. Als dit niet gebeurt, is hun verwachting dat Luna als ze 4 is naar het speciaal onderwijs zal
moeten. Met nog een jaar voor de boeg verwacht het audiologisch centrum door behandeling zoveel
verbetering bij Luna dat ze gewoon naar het regulier onderwijs kan. Een nadrukkelijke wens van de
ouders. Ouders moeten erg wennen aan het idee van behandeling. Omdat zij de zorg voor Luna dan
uit handen geven. Aan het einde van het overleg wordt afgesproken dat er gestart wordt met een
behandeling voor Luna, gericht op haar taal-spraakachterstand. Daarom gaat Mirjam op zoek naar
een geschikte plek.
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