Zelfstandigheid, een kans die je moet grijpen
Sara Desmet aan het woord

Sara Desmet is een vrolijke West-Vlaamse twintiger. Net als

Katrien, mama van Sara: ‘In het begin is het inderdaad

veel leeftijdsgenoten droomde ze al enkele jaren van een ei-

moeilijk omdat je niet weet hoe je een dergelijke situatie

gen stek. Haar rolstoel en haar beperking hielden haar niet

aanpakt. Stilaan groei je daar echter in. We deden door de

tegen, want vandaag woont ze zelfstandig in een aangepast

jaren heen ook veel aanpassingen in het huis, zodat Sara

appartement. Letterlijk op haar eigen benen staan is dan

daar gemakkelijk kon rondrijden in haar rolstoel. Zo kreeg ze

misschien wat moeilijk, figuurlijk lukt het des te beter.

onder andere een ruimere kamer, maakten we de doorgan-

Grote afhankelijkheid.

gen breder en pasten we de badkamer aan. Als ze nu naar
huis komt, kan ze daar nog altijd gebruik van maken.’

Sara: ‘Ik heb een quadriparese. Dat betekent dat ik spanning
op mijn vier ledematen heb door een hersenbloeding die ik

Een belangrijke stap.

vermoedelijk bij mijn geboorte opliep. Meer weten we niet

Sinds een jaar woont Sara op haar eentje in Vleterwonen,

over de oorzaak, want ik ben in El Salvador geboren en werd

een woonproject in Gits waar een twintigtal personen met

geadopteerd. Ik kwam naar België toen ik acht maanden

een beperking zelfstandig leven in aangepaste appartemen-

was.’

ten.
Sara: ‘Ik stond al drie jaar op de wachtlijst, maar had niet

De oorzaak mag dan niet duidelijk zijn, het gevolg van de

verwacht dat het zo snel zou gaan. Waarom ik alleen wilde

hersenbloeding is dat wel. Sara is gelukkig niet verlamd,

gaan wonen? Mijn zus en broer waren beiden het huis uit

maar ze kan haar verzwakte ledematen maar in een beperk-

en ik had geen zin om als enige achter te blijven.

te mate gebruiken en heeft geen zitbalans. Zitten doet ze in
een rolstoel met elektrische handbediening.
Sara: ‘Eigenlijk ben ik van iedereen afhankelijk. Koken, naar
het toilet gaan, in bed gaan liggen … ik heb voor alles hulp

Als je zo’n kans krijgt moet je ze grijpen, ook al is het
soms moeilijk. In het begin was het ook wel echt moeilijk: de eerste week was verschrikkelijk! (lacht) Maar ik
ben heel blij dat ik de stap heb gezet.’

nodig. Dat is natuurlijk een nadeel, maar het is nu eenmaal
zo. Opgroeien was niet gemakkelijk. Maar ik had wel het
geluk dat ik nog een adoptiebroer en -zus heb die me veel
konden helpen.

Ook voor mijn mama moet het niet
eenvoudig geweest zijn om ons op te
voeden.

Katrien: ‘Het was zeker niet gemakkelijk om Sara
alleen te laten, maar ik vind dat ze het recht heeft om
zelfstandig te wonen. Haar beperking mag geen beletsel zijn om zo zelfstandig mogelijk te leven en daar ook
in te groeien.’

Aangepast
wonen heeft me
zelfstandiger
gemaakt.

Heilzame hulpmiddelen.

Katrien: ‘Naast die grote toestellen zijn er nog heel wat

Sara’s appartement heeft brede doorgangen en automati-

kleine(re) hulpmiddelen die Sara een comfortabeler leven

sche deuren. Alles om haar leven zo comfortabel mogelijk

bieden. Een voorzettafel om aan te eten, een aangepast

te maken. ’s Nachts kan ze bij noodgevallen rekenen op de

bord en bestek, medicatiedoosjes, een antislipmat, een

nachtpermanentie in Vleterwonen. Daarnaast wordt ze ook

kaartenhouder, een aerosol, een glijdlaken … ’

bijgestaan door Familiehulp: medewerkers helpen haar in
en uit bed, verzorgen haar en doen de was en de plas.

Sara: ‘Bovendien leerde ik tijdens een vakantie met CM
Ziekenzorg Mieke kennen, ergotherapeute bij Thuiszorgwin-

Sara: ‘Die hulp van het verzorgend personeel is uiteraard

kel. Ze heeft me toen heel goed verzorgd en opgevangen, en

belangrijk. Daarnaast ben ik ook goed geholpen met diverse

komt nog steeds regelmatig langs om te kijken hoe het met

hulpmiddelen die ik nodig heb om zo goed mogelijk te

me gaat.

kunnen functioneren en bepaalde dingen op mijn eentje te
kunnen doen. Schrijven is moeilijk, maar ik doe alles met de

Zonder hulp van haar en anderen zou het misschien veel

computer.

moeilijker geweest zijn zelfstandig te gaan wonen. Maar de
steun die ik kreeg en nog steeds krijg maakten het uitein-

Ik heb een zitschelp die me recht helpt zitten omdat ik

delijk mogelijk om de knoop door te hakken. En ik ben nog

geneigd ben om naar rechts te hangen. Momenteel zijn

steeds heel blij dat ik die beslissing heb genomen’.

ze trouwens een nieuw exemplaar aan het monteren op
mijn elektrische rolstoel. Ik heb ook een tillift om naar het
toilet te gaan en voor de transfers naar mijn bed. En een
aangepaste douchestoel maakt het gemakkelijker om me te
wassen.’

Sara’s verhaal werd gepubliceerd in
het tijdschrift van de thuiszorgwinkel.

