
Personen met een meervoudige beperking 
1. Historiek en classificatie 
- Historiek ! niet veel geweten, lang genegeerd 
- Evolu5e binnen theorievorming 

o Medisch model 
▪ Accent op stoornis = e5ologische 3-indeling 

• 1 oorzaak, verschillende handicaps 
• 2e oorzaak, tweede handicap 
• 1 handicap zorgt voor bijkomende handicaps 

o Mul5factorieel model 
▪ Accent op stoornis en func5oneren 
▪ Optelmodel 
▪ Vermenigvuldigheidsmodel 
▪ Laddermodel 
▪ Circuitmodel 

o Pedagogisch model 
▪ Ter Horst (1973): kijken naar geheel van problema5sche opvoeding 
▪ Kok (1973): opvoeden= vragen beantwoorden 
▪ Broeckaert (1988): integra5e; transtheore5sche aanpak 

- Classifica5e 
o Visueel-audi5ef 
o Visueel- verstandelijk 
o Audi5ef- verstandelijk 
o Erns5g spraak- en taalstoornis 
o Erns5g motorisch- verstandelijk 

2. Personen met motorisch-verstandelijke beperkingen (terminologie 
en etiologie) 

- Defini5e  
o IASSID: PIMD (People with profound intellectual and mul5ple disabili5es) 
o Kernkenmerken: 

▪ (zeer) erns5ge verstandelijke beperkingen 
▪ (zeer) erns5ge motorische beperkingen 
▪ Ernstge tekorten in sociale aanpassing 

o Vaak bijkomend: 
▪ Zintuigelijke beperkingen 
▪ (zeer) erns5ge medische problemen 

o !!! sterke heterogeniteit 

- E5ologie 
o Zeer divers (aangeboren hersenletsel, degenera5eve aandoeningen, 

geboortetrauma, trauma, infec5es, gene5sche afwijkingen…) 



3. Psychologie 
- Gevolgen: 

o Communica5eve problemen 
o Gedrag is moeilijk te begrijpen 

➔  zeer hoge ondersteuningsnoden 
 Zeer a[ankelijk van omgeving 

!!! begeleider maakt het verschil 

4. Uitdagingen orthopedagogiek 
- Bea Maes: uitdagingen voor de prak5jk 

o Perspec5ef persoon 
▪ Lage kwaliteit van interac5e met begeleider 
▪ Weinig keuzemogelijkheden 
▪ Weinig sociale netwerken 
▪ Residen5ële hulpverlening 

o Perspec5ef begeleider 
▪ Complexiteit van ondersteuningsvraag 
▪ Geen helder perspec5ef 
▪ Personeelsverloop 

- Kwaliteit van bestaan vs. Kwaliteit van ondersteuning 

- Inzeaen op kwaliteit van bestaan 
o 5 componenten van AAIDD-model “intellectual disability” 

- Orthopedagogische aanpak (Bea Maes)  
1. Person-centered strategieën     Kwaliteit van 
2. Installeren van wederzijdse, posi5eve interac5es  bestaan 
3. Omgeving die ontwikkeling en par5cipa5e centraal stelt 
4. Ondersteuning aan en betrokkenheid van de familie  Kwaliteit van  
5. Training en ondersteuning van het personeel            ondersteuning 

- Opvoedingskamp Vlaskamp 



- Communica5e 
o Affec5eve communica5e 

▪ Conven5onele expressies 
o Lichaamsbewegingen 

▪ Toenadering, vermijding 
o Ideosyncra5sche gedragingen 

▪ Uniciteit individu 

- Expressie van plezier of onbehagen 
o Geluiden- gelaat- lichaamsbewegingen 
o Systema5c preference assessment 

- Ouders als expert 
o Person-centered en Family-centered dienstverlening 
o Partnerschap ouders- voorzieningen 
o Persoonsvolgende financiering 

- Ac5ve support 
o Par5cipa5e aan ac5viteiten gerelateerd aan dagelijkse situa5es 
o Personen moeten par5cipanten zijn van dagelijkse leven, geen toeschouwers 

- Ac5viteiten 
o Doorgaans lage ac5vering 
o Basale s5mula5e 

- Mul5sensorische omgeving 
o Snoezelen (snuffelen + doezelen) 
o Tast, geur, muziek 
o Effect: relaxa5e, verlagen probleemgedrag, verhoogde waakzaamheid, 

explora5e, interac5e via oogcontact 
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