
Wat als je niet past binnen het reguliere schoolsysteem? Meike
(16) uit Huizen lag een jaar lang huilend en depressief op bed tot
haar wanhopige ouders van Digibende hoorden. ,,We hebben ons
kind terug.”
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Huizen ■ Lang blond haar, gulle
lach, lieve ogen. Aan niets is op het
eerste gezicht te zien welke worste-
ling Meike achter de rug heeft. En
ze is er nog niet, weet ze zelf ook,
maar de wereld ziet er sinds een
klein half jaar een stuk zonniger
uit. Haar ouders, Naomi en Rick,
kunnen de verandering die hun
oudste kind heeft ondergaan nog
steeds maar amper geloven. Dat is
precies de reden waarom ze hun
verhaal willen doen. ,,We zijn zo
ontzettend dankbaar. Vanaf het
moment dat ze hier bij Digibende
in Utrecht binnenliep, hebben we
haar zien ontspannen. Ineens
stond ze uit zichzelf op, wilde ze
zelfstandig met trein en bus naar
Utrecht en komt ze thuis vol ver-
halen die ze uit zichzelf vertelt.”

Rick en Naomi hebben zware
zorgjaren achter de rug met hun
dochter. Van diverse schoolwisse-
lingen naar paniekaanvallen en
weglopen tot Meike uiteindelijk
zwaar depressief en met suïcidale
gedachten vrijwel permanent op
bed ligt. Ze doet niets anders dan
YouTube filmpjes kijken en huilen.
Ondanks het enorme zorgteam,
bestaande uit gemeente, jeugdarts,
psychiater, orthopedagoog en Qi-

nas, het samenwerkingsverband
passend onderwijs in Gooi en
Vechtstreek, dat in de loop der
jaren om het meisje en haar ouders
is opgebouwd. Naomi: ,,Je hart
breekt als je je kind zo ziet.”

Onder tafel
Als baby en peuter lijkt er niets aan
de hand met Meike. Pas als ze als
4-jarige naar school gaat, ontstaan
de eerste problemen. ,,We dachten
eerst dat ze ons gewoon moeilijk
kon loslaten. Werden we door
school gebeld dat Meike onder de
tafel zat”, vertelt vader Rick, die
vanwege zijn werk bij defensie niet
op de foto mag. Als Meike zes is
blijkt dat ze een vorm van autisme
heeft. ,,Achteraf waren er wel sig-
nalen. Ze fladderde veel met haar
handen. Dat zie je meer bij kinde-
ren met autisme, maar wij vonden
het gewoon schattig.”

Het is ook een onrustige periode
in het gezin. Vader Rick is beroeps-
militair en wordt regelmatig voor
langere periodes uitgezonden naar
onder andere Afghanistan. Meike,
als klein meisje een echt papa’s
kindje, kan daar moeilijk mee
omgaan. ,,Ik heb in die periode
veel gemist van haar gedrag”, zegt
Rick. ,,Als ik thuis was zag ik een
engeltje. Haar boze kant bewaarde
ze voor haar moeder, die heeft veel
te verduren gehad.” Het gezin
verhuist meerdere keren, onder
andere naar Duitsland waar Rick
gelegerd is, en belandt uiteindelijk
in Huizen.

Stil
Waar ze ook wonen, school blijft
problematisch voor Meike. In Hui-
zen verslijt ze twee scholen voor ze
op haar negende naar het speciaal
onderwijs gaat. Hoewel Rick en
Naomi, inmiddels gescheiden, vaak
te horen krijgen dat praktijkonder-
wijs het hoogst haalbare is, krijgt
Meike uiteindelijk een vmbo-
advies. Ze heeft het vooral moeilijk
op sociaal gebied, contact maken.
Het eerste jaar op het vmbo in
Naarden komt Meike redelijk door,
met dank aan haar vriendinnen.
,,Zij praatten voornamelijk voor
mij. Ik was stil, zei bijna niets.
Durfde ik niet”, herinnert Meike
zich. Ze gaat over naar de tweede
en dan komt corona. Online les
werkt goed voor Meike, maar als ze

een aantal maanden later weer naar
school moet, gaat het helemaal
mis.

Meike krijgt paniekaanvallen.
,,Belde ze me vanaf de fiets naar
school huilend op dat het echt niet
ging en dat ze weer naar huis
kwam”, zegt Naomi. Niet lang
daarna besluit Meike weg te lopen.
,,Er kwam zoveel op mij af, ik trok
het gewoon niet meer. Kon alleen
nog maar denken aan een stil plek-
je in het bos”, zegt ze nu. Haar
ouders vinden haar uiteindelijk in
de buurt van de Wolfskamer, ver-
scholen in een kuil. Inmiddels
kunnen haar ouders er een klein
beetje om lachen, maar het inci-
dent is voor Naomi een van de
dieptepunten. ,,Ik was de grip op
mijn dochter volledig kwijt, ik wist
het gewoon niet meer.”

Een korte tijd proberen ze of
Meike in ieder geval een aantal

lessen op school kan blijven vol-
gen, maar ook dat blijkt niet haal-
baar. Rick: ,,Als ik Meike weg-
bracht zag ik letterlijk aan haar
houding dat ze vijandelijk gebied
betrad. Wat voor mij Afghanistan
was, was voor haar het school-
plein.” Uiteindelijk belandt de
tiener zwaar depressief in bed.
Alles wat ze ooit leuk vond, mu-
ziek, tekenen, natuur, dieren, doet
ze niet meer. Contacten met vrien-
dinnen onderhoudt ze niet. Haar
ouders zitten met de handen in het
haar.

Medicatie
,,Mijn moeder belde. Ze had op tv
iets gezien over Digibende en vol-
gens haar was dat echt iets voor
Meike”, vertelt Rick. Hij googelt de
organisatie waar hij nog nooit van
heeft gehoord en raakt meteen
enthousiast. De orthopedagoog is

snel om, maar de gemeente moeten
ze overtuigen. ,,Er was geen con-
tract met Digibende en we moesten
eerst andere opties proberen, vond
men. Maar we hadden al zoveel
geprobeerd, van zorgboerderij tot
therapieën en medicatie. Niets
hielp echt. Uiteindelijk heeft onze
casemanager zich hier echt hard
voor gemaakt.”

De emoties worden Rick even te
veel als hij over de progressie van
zijn dochter bij Digibende vertelt.
Hoe ze weer muziek maakt, een
vriendje heeft, verhalen vertelt,
lacht. Terwijl hij de tranen uit zijn
ogen wrijft, pakt Meike zijn hand
vast en laat die niet meer los. Ze zal
dat later in het gesprek ook bij
haar moeder doen. Het kleine
gebaar laat zien hoeveel beter de
16-jarige in haar vel zit. ,,Ik heb
eigenlijk nog steeds niet geaccep-
teerd dat ik autisme heb”, zegt

Meike zelf. ,,Ik wil niet anders zijn,
maar ben het wel. Ik kan niet tegen
prikkels en veranderingen. Als iets
niet lukt geef ik snel op. Ik heb
periodes gehad dat ik extreem boos
was. Ik vind het lastig om een
gesprek te beginnen of om iets te
vragen, omdat ik niet weet hoe de
ander reageert. Op school was ik
daardoor stil en onzichtbaar, maar
hier ging dat eigenlijk al snel goed.
Iedereen bij Digibende heeft iets
en kan niet naar een gewone
school. Hier ben ik niet anders.”

Bang
Het staat nu heel ver van haar af,
maar de Huizer tiener heeft wel
eens aan zelfdoding gedacht. ,,Ik
had het nooit gedaan hoor, want ik
ben al bang voor een prik bij de
huisarts, maar ik was zo somber.”
Het is het schrikbeeld van haar
moeder. ,,Iedere dag de angst dat

ze niet meer verder wil. Dat is zo
slopend”, zegt Naomi zwaar ge-
emotioneerd. ,, Ik ben echt heel
bang geweest dat het niet meer
goed zou komen.” ,,Ik ook”, geeft
Meike toe. Dat Meike inmiddels
niet meer naar de psychiater hoeft
en ook bij de orthopedagoog mag
stoppen, geeft aan welke sprong
voorwaarts ze heeft gemaakt. Hoe
lang Meike bij Digibende kan
blijven is nog niet duidelijk. Dat
hangt onder andere af van haar
vorderingen en het beschikbare
zorgbudget. Wel wordt er nu bin-
nen het zorgteam voor het eerst
gesproken over het overslaan van
de middelbare school. ,,Van ons
hoeft ze niet terug naar school,
liever niet zelfs, maar ze moet zich
uiteindelijk wel zelfstandig kun-
nen redden. Het blijft een zoek-
tocht naar wat het beste is voor
Meike.”

INTERVIEW Na jaar depressief op bed laat Digibende
Meike (16) weer lachen
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Daan en Meike in de muziekruimte. ,,Zichzelf echt blootgeven durft ze nog niet.” FOTO’S STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Meike en moeder Naomi. „Ik was de grip op mijn dochter een tijd kwijt.’’

De ondernemer heeft zelf door
hoogbegaafdheid een moeiza-
me schoolcarrière achter de
rug met veel uitval. ,,Wat mij
op de basisschool op de been
hield was de MBO informatica
opleiding die ik op zaterdag
volgde. Met Digibende wil ik
jongeren bieden wat voor mij
die zaterdag was. Leren door
intrinsieke motivatie. Het hele
onderwijsconcept waarbij je
verplicht iets moet leren uit
een boek laten we los.”
Gamedesign
Digibende is geen onderwijsin-
stelling of zorginstelling. Lei-
jten noemt het een ontwikke-
lingsplek voor jongeren tussen
de 12 en 28 jaar die aansluiting
missen, dreigen uit te vallen of
uitgevallen zijn binnen het
reguliere onderwijs en interes-
se hebben in de digitale we-
reld. Op de vestigingen wordt
onder andere programmeren,
robotica, gamedesign, multi-
media vormgeving en muziek
gegeven. Ook wordt iedere
deelnemer begeleid door een
orthopedagoog. Het doel is
dat deelnemers weer uitstro-
men naar regulier onderwijs of
een baan.

Daan Verkooijen uit Blari-
cum is een van de vakbegelei-
ders bij Digibende Utrecht. Hij
geeft muziek en sport. ,,We
willen hier het vlammetje
weer bij ze aanwakkeren op

een gebied waar ze al interes-
se in hebben. Samen met hen
ontdekken hoe ze weer lol
kunnen krijgen in leren en
zichzelf verder kunnen ontwik-
kelen.” Verkooijen weet waar
hij over praat. De Blaricummer
heeft zelf een vorm van autis-
me. Hij kan zich dus goed
voorstellen waar jongeren
tegenaan lopen. ,,Ik kon goed
leren, maar had moeite met
het sociale aspect. Ik sloot me
af met muziek. Mijn koptele-
foon was mijn buffer tegen de
buitenwereld.” Bij Digibende is
de begeleider niet belangrijker
dan de deelnemer. Er is geen
dwang van bovenaf, vertelt
Verkooijen. ,,Als de groep een
slechte dag heeft, ga ik ze niet
dwingen een instrument te
bespelen. Dan praten we of
gaan we gamen. In contact
blijven is het belangrijkst, net
als maatwerk leveren. De een
wil vrij zijn in wat hij doet, de
ander krijgt juist een paniek-
aanval bij te veel keuzes.”
Falen mag
Meike wordt ook door Verkooi-
jen begeleid. Volgens hem is
ze heel snel opgeknapt. ,,Ze
kwam de eerste dag zenuw-
achtig en stil binnen, maar
ging vrolijk weg. Ze maakte
snel vrienden. Na twee dagen
herkende je haar al bijna niet
meer terug. Tegelijk heeft ze
nog een weg te gaan. Zichzelf
echt blootgeven blijft lastig,
net als om hulp vragen. En als
je hulp aanbiedt moet je dat
zeker twee keer doen voordat
ze het accepteert. Falen mag,
dat moet ze nog leren.”

Twee dagen per week gaat
Meike naar Digibende. De
organisatie met vier vestigin-
gen bestaat sinds 2017 en is
opgericht door Fabian Leijten. 

Digibende: ’Weer
lol krijgen in leren’

Bij Digibende wordt onder andere robotica en mechatronica gege-
ven. FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS


