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Klanten met een niet zichtbare handicap 

Beste medewerker,  

Je hebt het vast weleens meegemaakt in de dierentuin. Een krijsend kind, rollend op de 

grond met een wanhopig kijkende moeder. Vaak wordt er niet zo aardig gereageerd door 

andere klanten, het is ook een vervelende situatie.  

Het zou hier zomaar kunnen dat het om een kind met autisme gaat die overprikkeld is. Van 

de buitenkant lijkt het een normaal kind maar in de hersenen werkt het anders dan bij 

gewone mensen. 

Zo zijn er veel niet zichtbare handicaps, autisme, Alzheimer, dementie, PTSS (Post 

traumatisch stress syndroom) of bijvoorbeeld slechthorendheid enz. Allemaal aandoeningen 

die je van de buitenkant niet kunt zien. 

Mensen met een niet zichtbare handicap ervaren vaak veel 

onbegrip en maakt het leven voor hun zwaar. Simpel 

boodschappen doen is voor hen vaak al een zware opgave. Ze 

raken gespannen, angstig of overprikkeld. Soms zijn deze mensen 

ook wat langzamer in hun handelen of begrijpen bepaalde dingen 

minder snel. Voor jullie als medewerkers kan dat ook soms lastig 

zijn. 

In 2019 heb ik voor deze groep mensen op Schiphol het 

Sunflower Keycord ingevoerd. Het is een keycord wat deze 

mensen ( vrijwillig) kunnen dragen. Het personeel op Schiphol is 

ingelicht over wat het keycord inhoudt en kan zo rekening 

houden met de passagier. 

Na het enorme succes op Schiphol ga ik het keycord verder in Nederland introduceren bij 

o.a. de NS, vervoersbedrijven, winkelketens, supermarkten en andere openbare plaatsen. 

Wat vraag ik aan jullie? 

Als je een klant hebt die het Sunflower keycord ( of polsbandje) draagt weet je dat deze 

persoon een niet zichtbare beperking heeft. Je hoeft in principe deze klant niet anders te 

benaderen dan andere klanten. Erkenning en herkenning geven deze mensen al rust. 

- Wees vriendelijk , glimlach 

- Bied eventueel hulp indien nodig 

- Vraag nooit naar de beperking 

- Heb geduld, het gaat soms iets langzamer 

- Luister goed naar de behoefte en toon begrip 

- Laat respect voor de beperking blijken 

Jullie kunnen voor deze groep mensen een wereld van verschil maken. Dank voor jullie 

medewerking.  
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