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Kunst- en vliegwerk

Wie een ochtend meeloopt met 

Willie merkt dat het zwemmen 

een minutenspel is. Het omkleden 

voor en na het zwemmen kost gemiddeld al 

twee keer een kwartier. Het zwemrooster 

is strak ingepland, om het bad zo optimaal 

mogelijk te gebruiken. Dat betekent wel 

dat onverwachte gebeurtenissen veel van 

de organisatorische vermogens van de 

medewerkers vraagt. “Ik denk voortdurend 

in tijd en probeer in te spelen op wat er die 

dag is ingepland. Achterop komen in het 

schema, verstoort de hele dag.”

Het is daarom zaak dat de randvoorwaarden 

kloppen. Willie fronst als ze terugdenkt aan 

de periode dat de tillift boven het zwembad 

geregeld haperde of soms volledig dienst 

weigerde. “Met kunst- en vliegwerk lukte 

het om cliënten toch veilig in het water te 

krijgen. Bijvoorbeeld door de bodem van 

het zwembad eerst in de hoogste stand te 

zetten. We kunnen hier allemaal behoorlijk 

improviseren, maar ik heb toen wel gemerkt 

dat daar een grens aan zit.”

Toch overheersen de positieve ervaringen, 

glimlacht Willie: “Ik heb voor deze 

baan ‘gewoon’ zwemles gegeven en als 

vakleerkracht lichamelijke opvoeding 

gewerkt op een basisschool. Dat heeft ook 

zijn charme, maar het een-op-eencontact 

hier scoort bij mij het hoogst.

“Zwemmen met EMB-cliënten is topsport zonder verliezers”, zegt 

bewegingsagoog Willie Hendriks van Dagcentrum Vierhouten. Hé, ik 

heb een idee zwom een ochtend mee met haar en cliënt Dinant Nijland. 

“Aan ons de taak om rustig te blijven.”

Het is spitsuur voor het kantoor 

van de afdeling bewegingsagogie. 

In kleedkamer twee zijn monteurs 

bezig om een nieuwe tillift te installeren. 

De zwemmers hebben daardoor slechts 

de beschikking over één kleedkamer. Een 

ogenschijnlijk kleine tegenvaller met flink 

wat logistieke gevolgen. Want de zwemles 

van een speciaal-onderwijsklas loopt 

vandaag wat uit. Even wachten dus, maar 

dat valt niet mee voor de meesten. 

Willie Hendriks stelt enkele cliënten gerust 

en seint een collega in. Ze knipoogt: “Dit 

soort dingen gebeurt veel vaker. Aan ons 

de taak om rustig te blijven. De cliënten 

zijn snel uit hun ritme en dan neemt de 

spanning toe.” Kalmte is sowieso het devies 

om deze cliënten van de activiteit te laten 

genieten. Dinant Nijland is er in elk geval 

klaar voor. Met een brede grijns zit hij in de 

starthouding als Willie in haar groene badjas 

en op slippers bij de groep binnenloopt. Ze 

heeft zich alvast omgekleed. Dat scheelt 

weer tijd.

Minutenspel in en om het zwembad Vierhouten
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Dinant is inmiddels moe maar 

voldaan terug op zijn groep. De 

volgende cliënt heeft minder 

begeleiding nodig en Willie leunt tegen de 

rand van het zwembad. Ze straalt als ze 

praat over haar werk en dan vooral over 

haar pupillen. Het een-op-eencontact, de 

vorderingen die ze maken, hoe klein ook, ze 

kan er intens van genieten. 

Wat voor een Olympische zwemmer een 

tiende seconde tijdwinst is bij het keerpunt, 

is voor haar vergelijkbaar met “de eerste 

keer dat Dinant zelfstandig kon drijven 

zonder hulpmiddelen. Zijn zelfvertrouwen 

groeide, net als het plezier en ook het gevoel 

van eigenwaarde. Zoiets is niet in cijfers uit 

te drukken.” Zelf werkt ze om de dag. Want 

hoe dankbaar ook, de zwembegeleiding is 

intensief. “Zeker het werken in deze warmte 

ruimte, plus het aan- en het uitkleden, vergt 

veel energie. Daarom let ik ook goed op 

mezelf, qua eten en drinken.” Om optimaal 

te functioneren, moet ze zelf in goede 

conditie zijn, zowel fysiek als mentaal. 

De vergelijking met topsport is daarom 

helemaal zo gek niet, vindt Willie. “Maar dan 

wel zonder verliezers.”

Intens genieten

De vergelijking met topsport  

is helemaal zo gek niet

Dinant is verlamd aan beide 

benen, met een verstijving in de 

schouders, heupen, knieën en 

voeten. Zijn spasmen beperken hem steeds 

meer in zijn mobiliteit en motoriek. Het 

water van 33 graden werkt ontspannend en 

door de opwaartse druk kan hij relatief vrij 

bewegen, legt Willie uit. “Het water is als 

een warme deken en geeft geborgenheid. 

Aan de andere kant prikkelt het bad de 

zintuigen. Dinant is rolstoelgebonden, maar 

kan in het water toch zelf stapjes zetten. 

Dat geeft hem een vrij gevoel.”

De ogen van Dinant glinsteren door 

zijn brilletje. Beginnend met de oranje 

drijfbandjes om de armen van Dinant voert 

Willie de intensiteit van de oefeningen 

gaandeweg iets op. Ze praat en zingt 

voortdurend met Dinant en houdt steeds in 

de gaten hoe hij reageert. Deze ochtend is 

hij sneller afgeleid, merkt ze. En als hij iets 

eerder vermoeid begint te raken, stelt ze het 

programma bij.

Een vrij gevoel
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ZWEMMEN MET CLIËNTEN
Het zwembad van Dagcentrum Vierhouten 

wordt zeer intensief gebruikt, ook door andere 

locaties, organisaties en doelgroepen.

Een eigen zwembad is voor de meeste andere 

locaties geen optie. Hoe kun je cliënten 

helpen om vaker van het water te genieten? 

Hoe vind je goede zwemvrijwilligers? En hoe 

maak je goede afspraken met het zwembad, 

bijvoorbeeld over de kosten? Deel tips en 
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