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Paniek op school 

“Is het een prik? Maar dat ga ik niet toedienen! Kijk, je kunt hier op school wel 

wat dingetjes doen als je dochter op school is. Je mag wel wat kopiëren en een 

kopje koffie drinken, de kleine mag ook mee, dan ben je als er iets mis gaat zelf 

aanwezig om de medicatie toe te dienen. ” De juf kijkt me aan met een gemaakte 

glimlach.  

Twee dagen ervoor lag mijn vierjarige dochter tijdens de provocatietest in het 

ziekenhuis doodziek in een kamertje. Tegen het flauwvallen aan, met het gevoel 

dat haar ingewanden er aan twee kanten uitgeslingerd zouden worden door de 

buikkrampen. ’s Avonds tot laat nog op de spoedeisende hulp van een ander 

ziekenhuis, benauwd wegens een verlate reactie die uren na de test thuis nog op 

kwam zetten. Gedachten over de dood die in het hoofd van een kleine kleuter op 

hol sloegen. De leerkrachten van mijn dochter waren de volgende dag volledig op 

de hoogte van wat er aan de hand was. Niks hoorden we van school in de twee 

dagen dat zij thuis was. Toen wij een EpiPen voor haar op konden halen bij de 

apotheek en wij paraat met informatiepakketje probeerden om in die dagen een 

afspraak te maken met school voor een EpiPen instructie, had niemand tijd. Uit 



nood bracht ik de dag voordat mijn dochter weer naar school zou gaan, de 

instructie naar de directrice van de school en ik legde er een op het bureau van 

de leerkracht. Niemand las het. 

“Ik blijf hier niet. De afgelopen dagen is er niemand geweest die van mij een 

uitleg wilde over de EpiPen, het waren zware dagen en mijn dochter gaat graag 

naar school. Ik wil jullie een instructie geven en dan kunnen we weer verder gaan 

waar we voor de provocatie test gebleven waren”. De juf steigerde, de juf uit 

het lokaal ernaast werd erbij geroepen en deze bleek al net zo panisch te zijn als 

haar collega. “Oh nee, daar beginnen we niet aan, zoiets willen we niet nog eens. 

Als moeder niet hier wil blijven neemt ze het kind maar mee naar huis.”  

Daar stond ik, mijn jongste, toen nog een baby, op mijn arm, mijn oudste kleuter 

in het lokaal in de kring. Twee oververhitte juffen en kinderen die de lokalen 

uitdruppelden. Een scene in een rare film. De leerkracht van mijn dochter riep 

mijn dochter uit de klas. “Kom maar even, je mag weer mee naar huis. Mama 

vertelt je zo wel waarom.” “Terwijl mijn dochter naar de deur van het lokaal liep, 

de helft van klas in haar kielzog, siste ik tegen de juf: “Dat mag jij zelf zeggen, 

waarom jij haar niet in jouw klas wilt.” Juf was uiteraard Oost Indisch doof en 

negeerde mij.  

Met de tranen in mijn ogen hielp ik mijn dochter in haar jas. Kinderen vroegen 

haar waarom ze naar huis ging, maar ze wist het niet. Juf klapte vrolijk in haar 

handen en verzamelde de kinderen die wel mochten blijven in haar lokaal. Ze zei 

ons geen gedag. Dicht was de deur. Knetter was mijn hoofd en tegelijkertijd was 

ik leeg. Met stomheid geslagen.  

Wat nu? 

Jessica 
 

(N.B. Dit was in groep 1 op de vorige basisschool van onze dochter. Gelukkig zit 

ze inmiddels alweer jaren op een andere school.) 

 


