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droomden altijd van een groot
gezin. „Dat was onze grote wens.”
Het gaat niet makkelijk. Ze krijgen
twee miskramen. „Als de derde
weer mis gaat, gaan we onderzoe-
ken wat er niet klopt, had de huis-
arts gezegd. Maar de derde zwan-
gerschap ging goed. Ik had wel een
ongelooflijk dikke toeter en werd
met 25 weken zwangerschap naar
het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis
doorverwezen voor echo’s. Volgens
de dokter was alles goed met de
baby, ik had veel vruchtwater van-
daar die dikke buik. Ze dachten
aan zwangerschapssuiker. Ik moest
op dieet.”
Met 39 weken wordt de bevalling
opgewekt. Mirjams buik is zo
groot. Alsof ze een drieling ver-
wacht. „En toen kwam er een ienie-
mieniemannetje uit. Miles, hij
woog maar 2765 gram. Alle alarm-
bellen gingen meteen af. Hij adem-
de niet, had een klompvoetje en
had krampen in handen en voeten.

Geroutineerd veegt ze de haren op
de vloer bij elkaar. „Welkom in
mijn kapsalon. Koffie?” Achter
haar woning aan de Larenseweg in
Hilversum opende Mirjam de
Zinger (39) onlangs Salon8. Een
unieke kapsalon met een stoer
interieur van steigerhout en steen,
op een bijzondere plek. Het is de
plek waar haar zoontje Miles ge-
lukkig was en mooie jaren beleef-
de. Vorig jaar overleed haar gehan-
dicapte zoon op achtjarige leeftijd.
Mirjam en haar man Raymond

Maar ik zag een prachtig kind. Hij
moest gelijk naar neonatologie. Na
twee dagen kregen we te horen dat
er toch wel veel uiterlijkheden
waren die erop wezen dat er iets
niet goed zat.”

Bergafwaarts
Miles moet zes weken in het zie-
kenhuis blijven voor onderzoeken.
Ook Mirjam en Raymond gaan
door de molen. De uitslag is con-
fronterend. „Ik blijk drager van
een afwijkend chromosoompa-
troon dat doorgegeven kan wor-
den. Miles werd geboren met een
chromosoomafwijking. De artsen
hadden geen idee wat het voor
Miles’ ontwikkeling betekende.
Het kon een kleine groeiachter-
stand zijn tot een zware geestelijke
en lichamelijke beperking. We
namen hem mee naar huis, kregen
fysiotherapie en gingen ervan uit
dat hij gezond zou blijven.”
Ze leven een normaal leven, zijn

een gelukkig jong gezin. Totdat ze
voor het eerst op vakantie zijn.
Miles is dan een half jaar oud en
krijgt zijn eerste epileptische aan-
val. „Het ging meteen bergaf-
waarts. Hij kreeg heftige aanvallen
en moest met zeven maanden aan
zware medicatie. Met negen maan-
den kwam daar ook nog een pech-
sonde, een sonde in de maag bij.
En dan word je van moeder ineens
verpleegkundige. De aanvallen
bleven komen. Ze waren niet onder
controle te krijgen. We kregen te
horen dat hij niet oud zou worden,
hoe oud konden ze niet zeggen.
Een jaar na zijn geboorte ben ik
gestopt met mijn werk in een kap-
salon in Zeist. Daar werkte ik toen
al twaalf jaar”, vertelt de Hilver-
sumse, die na de middelbare school
overwoog om in de gehandicapten-
zorg te gaan werken. „Maar met
een moeder en tante die allebei
kapster zijn is de keuze snel ge-
maakt. Aan haren zitten vond ik

altijd al leuk.”
Nadat Mirjam stopt in de kapsa-
lon, besluit ze de zorg voor haar
zoon volledig op zich te nemen.
„Miles kon eigenlijk niets. Niet
lopen, niet zitten, niet praten, niet
eten. Wel kon hij heel lief lachen
en heel veel liefde geven. Ray-
mond, Pip en ik hadden sterk
contact met hem. Bij ons was hij
gelukkig. Dat merkten wij aan de
geluidjes die hij kon maken, aan
zijn mimiek en aan zijn ogen”, zegt
Mirjam. Ze wijst naar een grote
foto aan de muur. „Die is twee
maanden voor zijn overlijden ge-
maakt.” Een stralend mannetje
met een hip geknipte donkere kuif
kijkt de wereld in.

Afscheid
„Hij was twee toen hij zijn eerste
longontsteking kreeg. Kracht om
te hoesten had hij niet. De arts
dacht dat hij het eind van de week
waarschijnlijk niet zou halen. Zo’n

situatie hebben we meerdere ma-
len meegemaakt. Dat is zo zwaar.
Je neemt steeds afscheid.”
Om Miles thuis te kunnen blijven
verzorgen, verhuist het gezin naar
een woning aan de Larenseweg in
Hilversum. Er is ruimte om een
stuk aan de woning te bouwen.
Een eigen plek op de begane grond
voor Miles. Van alle gemakken
voorzien. Een tillift, een grote box,
een badkamer. Om ook de handen
af en toe vrij te hebben, gaat Miles
naar dagbesteding De Blauwe
Vogel in Soest. „Dat is zo goed
geweest voor hem. Daar had hij het
ongelooflijk naar zijn zin. En mijn
ouders pasten altijd een weekeinde
per maand op. Zodat wij ’s nachts
door konden slapen.”
Mirjam zorgt acht jaar lang voor
haar zieke zoontje. In april 2015
wordt Miles in de dagopvang be-
nauwd. „Ik schrok toen ik hem
zag. Hij had het erg zwaar, zag
blauw en ik voelde direct paniek.

We zijn halsoverkop naar het zie-
kenhuis in Utrecht gereden. Daar
ging het snel weer beter. De koorts
verdween. Hij kon zuurstof tot
zich nemen.” Miles mag weer mee
naar Hilversum. En net als bij de
voorgaande keren hoopt Mirjam
dat hij redelijk zou herstellen. Na
drie dagen gaat het toch mis. Op 24
april overlijdt Miles, acht jaar oud.
„Het was de dag van de Konings-
spelen. Pip stond in haar ballet-
jurkje klaar om naar school te
gaan. Zo verwarrend allemaal. De
uitvaart was prachtig. De hele week
er naartoe was mooi. Na een week
ging Pip weer naar school en Ray-
mond aan het werk. Ik zat hier,
had ineens niks meer. Van 24 uur
per dag zorgen en alert zijn naar
enorme stilte en rust. De muren
kwamen kneiterhard op me af.”
Na de eerste rouwfase bezint Mir-
jam zich op haar toekomst. Ze
overweegt zich om te scholen, de
gehandicaptenzorg in te gaan. Wat

ze vroeger al wilde. Een wereld die
ze inmiddels goed kent. Maar een
eigen kapsalon, een grote wens,
lijkt haar ook wel wat. „Maar dan
moest het anders dan anders. Ik
wilde heel graag met de mooie
bijzondere doelgroep verbonden
blijven.”

Plantenspuit
En zo ontstond Salon8. „Ik knipte
Miles natuurlijk altijd en ouders in
de dagopvang vroegen steeds vaker
of ik hun kind ook wilde knippen.
Kinderen, jongvolwassenen en
volwassenen met een beperking
maar ook autisten kunnen heel
heftig reageren op een kapper. Er
zit ineens iemand aan je. Er wordt
een tondeuse of kam op je hoofd
gezet. Wat denk je van een planten-
spuit. Daar raken sommigen over-
stuur van. Het kan zelfs aanvallen
uitlokken. Ik neem alle tijd, maak
ze rustig. Thomas, één van mijn
cliënten, is een beer van een jongen

van achttien, die op Vossenveld in
Soest woont. De eerste keer dat ik
hem knipte, moest hij vastzitten.
En twee begeleiders moesten hem
ook nog vasthouden, anders ging
het echt niet. Inmiddels knip ik
hem zelfstandig zonder begelei-
ders en is hij helemaal rustig. Door
mijn ervaring lukt me dat. Het
geeft ook ouders en begeleiders
rust. Dat vind ik fantastisch, daar
doe ik het voor. Soms moet ik me
in allerlei bochten wringen om te
knippen”, lacht Mirjam. „Zelfs als
ze in een box liggen lukt het me
om ze te knippen.”
De kamer van Miles verbouwt
Mirjam tot een professionele salon.
De acht in de naam verwijst naar
de leeftijd van haar zoon. Ze knipt
er ’gewone’ klanten, maar net zo
vaak komt er een klant in rolstoel.
„Juist de combinatie vind ik zo
leuk.” De ruimte is erop ingericht.
Brede deuren, geen drempels. „Ik
zet een snoozlemuziekje op, er is

speelgoed om kinderen af te lei-
den, het rolgordijn kan omlaag
zodat er zo min mogelijk prikkels
van buiten zijn. Knippen is al hef-
tig genoeg voor ze.”
Dochter Pip heeft haar speelhoekje
grenzend aan de salon. Vlak naast
de grote foto van Miles. Als Mirjam
veertien weken zwanger is van Pip
komt de uitslag dat zij gezond is.
„Een enorme opluchting. We zaten
echt op een roze wolk na de ge-
boorte.” Na Pip krijgt Mirjam nog
drie miskramen. „Ik had haar
graag een broertje of zusje willen
geven. Maar het is zoals het is. We
zijn heel gelukkig. Ik ben dank-
baar voor wat we hebben. We zijn
een drie-eenheid met Miles in ons
hart en heel dicht bij ons.”
„Ik realiseer me hoe bijzonder
mijn leven is verlopen. Het verlies
van Miles zorgt voor een enorm
verdriet en pijn, maar het brengt
ook positieve dingen. Hij heeft mij
Salon8 gegeven.”

Mirjam de Zinger-Akkerman: ,,We zijn
gelukkig met Miles dichtbij ons.” FOTO
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Na de dood van haar
gehandicapte zoontje

Miles in 2015 neemt het
leven van Mirjam de

Zinger een bijzondere
wending. Ze opent haar
unieke kapsalon, Salon8.

Waar voorheen de
leefruimte was van Miles
knipt de Hilversumse nu

naast haar reguliere
klanten ook mensen met

een beperking. Haar
liefde voor knippen en

zorg komen hier samen.

’Na Miles dood had ik ineens niks meer’

Mirjam de Zinger
knipt in Salon8

ook mensen met
een beperking
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Van een
plantenspuit
raken autisten
soms overstuur 
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Hilversum ✱ Met uiterste precisie
laat ze de tondeuse over het haar in
de nek glijden. Geconcentreerde
blik in de ogen als ze bezig is met
de finishing touch. Via de spiegel
kijkt Mirjam de Zinger haar klant
vragend aan. „Is het goed zo?” Hij
knikt en lacht. „Perfect weer.”


