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Les 1 – 28/9: Personen met een verstandelijke 

beperking       
Handboek pp. 19 - 64 

1. Inleiding 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities = een 

gerespecteerde organisatie die sinds 1876 een overzicht maken over het fenomeen 

verstandelijke beperking. In 1992 echter vond er een paradigma verandering plaats, zo werd:  

 Een verstandelijke beperking niet meer als persoonskenmerk gezien maar als een 

gevolg van een complex samenspel tussen mogelijkheden en beperkingen van een 

persoon met de eisen van de omgeving 

 Veel meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de contexten 

 Ondersteuning als centraal concept opgesteld. Aangepaste ondersteuning moest 

geboden worden, om zo afstand te nemen van het paradigma dat mensen vooral 

bekeken werden vanuit datgene wat ze niet kunnen 

2. Historiek 

Voor 1800: algemene desinteresse. 

Montalta: amentie en dementia – gebaseerd op medische kennis en extreme 

behandelingsmethodes 

Asielen waar onaangepasten werden samengebracht en bewaard. Van Gennep situeert 

opsluiting en bewaring tijdens de overgang van het feodale naar het burgerlijke. 

Enkele pioniers 

Pinel gaf een eerste systematische beschrijving van psychiatrische ziektebeelden.  

Esquirol (1820), leerling van Pinel, beschreef ‘idiotie’. Esquirol dan, was zijn opvolger als 

diercteur van La Salpetriere (oude buskruitfabriek) en L’hospice de bicetre.  Deze werden 

omgebouwd tot hospitaal om alle bedelaars en marginalen een verplicht verblijf te bezorgen. 

Vanaf de 19e eeuw werd het een echt ziekenhuis waarin neurologie zich zou ontwikkelen. 

L’hospice de bicetre was een bijhuis van de Salpetriere waarin de krankzinnigen een 

onderkomen vondene. De term idiotie bevat drie deelgroepen: de verwarden, de 

dementen en de idioten. 

Itard: de wilde van Aveyron. Itard stond voor de idee dat medisch-pedagogische 

benadering voordelen bood bij behandeling van idioten. Eerst moesten de sensorische 

elemten orden behandeld, dan de taal en dan pas het abstracte denken.  

Sequin volgde Itard op en richtte een idiotenschool op, met als onderwijsmethode het 

stimuleren van zintuiglijke functies. Toch had hij kritiek op Itards werk: Itard legde 

sensorische aspecten aan de basis van idiotie, Seguin vond een ontwikkeling van spieren en 

die elemtnten maar een eerste stap. Het intellectuele en het morele waren de volgende stap. 

Seguin verplaatste de nadruk van het individuele onderricht naar de groep.  
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In Vlaanderen zijn Kanunnik Triest en Guislain pioniers. Die eerste was oprichter van de 

Broeders en Zusters van liefde, die Guislain aan het hoofd stelde van de 

krankzinnigengestichten in Gent. Hij was overtuigd van het feit dat de oorzaak lag bij 

stoornissen in het gemoed en niet door stoornissen in de rede. Humanitaire aspecten zijn 

essentieel bij de behandeling: goed klimaat, regelmaat, netheid, gezonde voeding.  

Eerste inrichtingen 

Guggenbuhl, die zich liet inspireren door de Duitse psychiatrie: de psyche is niet ziek, God 

heeft deze geschapen. Guggenbuhl’s instituten bevonden zich in de zuivere lucht en het 

gezonde klimaat van de dennenbossen. Die had een positieve invloed op de mentale 

zwakken. Ze gaven hen een voedingsrijk dieet, er waren geneeskrachtige kruidenbaden, 

elektriciteitsbehandelingen en medicamenteuze preparaten.  

Samuel Howe bezocht Guggenbuhl vaak en had gesprekken met Seguin, waarmee hij de 

verstandelijke beperking in Amerika begon te verzorgen.  

Pedagogisch optimisme in de verdrukking 

Een groeiende belangstelling voor het lichaam en voor de hersenen. 

Er werd veel aandacht besteed aan uiterlijke, lichamelijke kenmerken. Down beschreef 

‘mongolisme’ en ging op biologische zoektocht (hij probeerde de oorzaken, vormen en 

gradaties terug te vinden). De biologische zoektocht en de minderwaardigheid vond toppunt 

in de stamboomstudies – enerzijds The Jukes (Dugdale) en de familie Kallikak (Goddard). 

Deze studies brachten een verstandelijke beperking in verband met criminaliteit, 

armoede en leven aan de zijkant van de maatschappij in een zuiver 

erfelijkheidsperspectief.  

Zij werden uitgestoten en in Amerika golden er sterilisatiewetten. Dit was ook de 

voedingsbodem voor het Duitse nazisme.  

Psychometrische inrichting 

Binet: aangeboren, natuurlijke intelligentie 

Goddard: mensen met verstandelijke beperking waren trainbaar, aar dat moest in functie 

van hun mogelijkheden gezien worden 

Terman: voerde IQ in maar beschouwde dit als erfelijk en onveranderlijk. Hij geloofde ook in 

raskwaliteiten.  

Het BuO werd opgericht voor de destijds ‘debielen’. Er heerste een angst voor de 

verderfelijke invloeden van mensen uit lagere sociale klassen en minderheidsgroepen, en zo 

werden deze kinderen ook niet in onderwijs opgenomen. 

Eerste tekenen van kentering 

Fernald publiceerde de resultaten van een onderzoek waarbij ex-cliënten zich vrij goed in de 

maatschappij integreerden.  

Skeels, Eye en Skodak brachten de nature-nurture discussie weer op gang.  
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Na 1950 

Bowlby en Spitz, een deel van de tegenstroom, wezen op het gevaar voor 

ontwikkelingsstoornissen bij mensen die lange tijd in inrichtingen verbleven.  

Goffman beschreef organisaties als total institutions: kazernes, kloosters, gevangenissen en 

instellingen voor personen met een beperking. Hij ziet een barrière tegenover sociaal contact 

met de buitenwereld. De menselijke behoeften werden geregeld op basis van 

bureaucratische organisatie. Alledaagse dingen verlopen volgens een vooropgesteld 

schema, opgesteld door anderen – met als resultaat beperkt contact tussen beide partijen. 

Gevolgen van zo’n leven voor de deelnemers:  

 Aantasting persoonlijkheid 

 Veiligheid verloren 

 Privacy geschonden 

 Extreme sociale controle 

 Mogelijkheid om autonoom te handelen verdwijnt 

In Scandinavische landen kwam het normalisatieprincipe naar voren (Mikkelsen). Dit is nu 

wereldverspreid en stelt dat alle personen met een beperking in levensomstandigheden 

moeten worden gebracht die zo dicht mogelijk de gewone omstandigheden van de 

samenleving benaderen.  

Normalisatie komt in botsing met de instelling als organisatie en wordt nu aanschouwd als 

een instrument tot integratie.  Dankzij de Verklaring van de Rechten voor Mentaal 

Gehandicapte Personen dringt het begrip normalisatie NOG meer en beter door.  

Vanaf 1990: Quality of Life en de geboorte van disability studies 

Emancipatie bezat vele kansen, maar stierf een stille dood en werd vervangen door 

empowerment – het verlenen van kracht en macht. Enkele veranderingen: 

 Disability moet gezien worden in termen van sociale structuren 

 Het gaat om secundaire preventie 

 Disability is een verschil 

 De interactie staat centraal 

 Inclusie is een publieke verantwoordelijkheid 

Dit heeft geleid tot de disability studies, met als fundamentele uitgangspuntne: 

 Komaf maken met overheersing van biomedische model. Het gaat om dialectiek 

tussen in- en exclusie 

 Multidisciplinair model 
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 Handicap is een sociaal, politiek en economisch en cultureel fenomeen 

 Niet enkel behandelen, ook structurele problemen blootleggen 

 Zoveel mogelijk perspectieven aan bod brengen 

Er ontstond ook het Quality-of-Life gedachtegoed. Dit ging ervan uit dat iedere persoon 

gelijkwaardig is en zelfbepaling, inclusie, persoonlijke ontplooiing en ondersteuning voorop 

stonden. De QOL wordt beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren en hun interactie. 

Belangrijk is dat: 

 Bij QOL gaat het om wat belangrijk is voor iedereen 

 QOL vergroot als mensen zelf participeren in de beslissingen in hun leven 

 QOL wordt vergroot door mensen in hun eigen samenleving te plaatsen en te laten 

integreren 

Van Loon geeft aan dat handicaps gezien moeten worden als een multidimensionele 

toestand van menselijk functioneren in relatie tot eisen uit de omgeving.  

Er zijn een aantal factoren van QOL: onafhankelijkheid (persoonlijke ontwikkeling en 

zelfbepaling), sociale participatie (persoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten) en welzijn 

(emotioneel, fysiek en materieel).  

Ook ontstaan dankzij QOL zijn Persoonlijke toekomstplanning, inclusief onderwijs en self-

advocacy bewegingen.  

3. Terminologie 

Er is een hele discussie over de naamgeving gaande. De voorwaarden voor een goede 

terminologie zijn:  

 Specifiek om differentiatie en communicatie mogelijk te maken 

 Consistent gebruik door iedereen 

 Representatief voor wetenschappelijke stand van zaken 

 Gebruikt door verschillende doeleinden (definitie, diagnose, classificatie, organiseren 

van ondersteuning)  

 Waardigheid van personen moet voorop staan 

Tot 2007 was er sprake van mental retardation, later intellectual disability, developmental 

intellectual disability.  

Het begrip handicap is uit. Dit begrip stamt af uit de Engelse paardensport (hand in cap), 

waar de minder succesvolle deelnemers een toegift kregen zodat ieders kansen gelijk waren.  
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4. Een systeem met verschillende bedoelingen 

Eerst en vooral dient het als basis om tot een diagnose te komen, het biedt mogelijkheden 

om de vraag te beantwoorden of iemand het label toegewezen krijgt. Ook moet het systeem 

mogelijk maken om mensen in een classificatiesysteem met subgroepen onder te 

brengen. Ten slotte is het systeem gericht op het voorbereiden van een 

ondersteuningsvlak.  

5. Vijf belangrijke vooronderstellingen 

De vijf vooronderstellingen die zeer strikt worden aanvaard en gevolgd: 

1. Het beschrijven en aanpakken van iemands beperkingen kan alleen gebeuren met 

aandacht voor de context waarin de persoon leeft. De verwachtingen van de context 

spelen immers een rol, dus die moeten bekeken worden vanuit een doorsneecontext.  

2. Om aan een valide assessment te komen staat culturele en taaldiversiteit voorop. 

3. Beperkingen kunnen nooit los van mogelijkheden gezien worden. De sterkte-zwakte 

analyse van de AIDD loopt over 5 dimensies: intellectueel functioneren, vaardigheden 

van adaptief gedrag, participatie – interactie en sociale rollen, gezondheid en context. 

4. Beperkingen worden alleen geïnventariseerd als men een ondersteuningsplan gaat 

uitwerken. 

5. Dankzij aangepaste en persoonlijke ondersteuning zal het functioneren en de 

levenskwaliteit algemeen verbeteren.  

6. Een definitie 

“limitations both in functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, 

social and practical adaptive skills. This originates before age 18” 

 Intellectual functioning: denken, oplossen van problemen, leren en vat krijgen op 

complexe ideeën  

 Adaptief gedrag: praktische en sociale vaardigheden 

 Ontwikkelingsproblematiek (18 jaar): een verstandelijke beperking wordt in de vroege 

jeugd vastgesteld. Kinderen en jongeren krijgen tot hun 18e tijd om zich voor te 

bereiden op het leven. Leeftijdsgrens is cultureel bepaald!  

7. Een definitie, een ondersteunings- en classificatiesysteem op basis van een 

duidelijk theoretisch model 

Een verstandelijke handicap is geen persoonskenmerk, het moet gezien worden in de 

context en in een samenspel van persoon, omgeving en ondersteuning. 

Het persoonlijk functioneren staat centraal. Het plan wordt opgebouwd in drie stappen: 

beeldvorming met sterkte-zwakte analyse; officiële diagnosestelling; uitwerken van een 

ondersteuningsplan. 
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8. Verstandelijke beperking als een multi-dimensioneel fenomeen ( = stap 1) 

Een sterkte-zwakte analyse biedt het voordeel dat alle dimensies van een persoon worden 

bekeken; dit is anders dan bij de aloude tradities waar men veeleer (en enkel) zich baseerde 

op intelligentietests.  

8.1 Dimensie I: intellectueel functioneren 

Dit wordt veel breder gezien dan enkel het schoolse leren. Intelligentie is heel moeilijk te 

vatten als één algemene factor.  

Gestandaardiseerde instrumenten keren terug naar de IQ-test, dat in één cijfer een persoon 

zijn intellect wil weergeven. De methode ligt onder zware kritiek, maar wordt nog steeds 

gehandhaafd omdat aan de eisen meetbaarheid en vergelijkbaarheid voldaan wordt.  

Met de IQ-test wordt een cutoff-score gehanteerd. Er wordt gezegd dat een IQ van 70 de 

grens vormt, met twee standaarddeviaties.  

Om van die simpele IQ-test af te stappen kiezen sommige auteurs voor een benadering met 

multipele intelligentie, met daarin: 

 Linguistic intelligence: op gebied van taal 

 Logical-mathematical intelligence: op gebied van logica en wiskunde 

 Musical intelligence: op gebied van muziek 

 Bodily-kinesthetic intelligence: op gebied van creatief gebruik van het lichaam 

 Spatial intelligence: patronen ontdekken, ruimte gebruiken 

 Interpersonal intelligence: intenties van anderen herkennen en ze plaatsen 

 Intrapersonal intelligence: zelfkennis 

 Naturalist intelligence: het natuurtype 

Gardner (die van de multipele intelligentie sprak) voegde er de laatste jaren ook nog 

spiritual, moral en existential intelligence aan toe.  

8.2 Dimensie II: adaptieve vaardigheden 

Vaardigheden die mensen gebruiken of nodig ehbben om in het alledaagse leven te 

overleven. Dit wordt gedefinieerd via tien velden: 

communicatie, zelfzorg, wonen, sociale vaardigheden, gebruik maken van 

voorzieningen in maatschappij, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, functionele 

schoolse vaardigheden, vrije tijd, werken. 

Iemand valt pas uit op adaptieve vaardigheden als er op minstens 2 van de velden een 

significante uitval vast te stellen was.  
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Kritiek:  

 Sommigen hadden moeite met de keuze van deze tien velden: er waren geen factor-

analytische gegevens beschikbaar die de onafhankelijkheid van die 10 velden kon 

bewijzen 

 Geen meetinstrumenten voor handen die de uitval kon aantonen 

Dankzij al deze kritiek herzag AAIDD deze velden en kwam tot de volgende vaststellingen: 

 Adaptief gedrag is een multidomein gegeven. Er zijn drie grote velden:  

o een conceptueel veld: taal, lezen, geldwaarde, zelfbepaling 

o een veld van sociale vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden, 

verantwoordelijkheidsgevoel, zelfwaarde, naïef gedrag, manipuleerbaarheid, .. 

o een veld van praktische vaardigheden: activiteiten van het dagelijks leven 

(eten, mobiliteit, toilet, aankleden), instrumentele activiteiten van het dagelijks 

leven (eten maken, poetsen, mobiliteit, medicijnen, telefoneren) 

 Er zijn geen instrumenten die het gedrag kunnen meten waardoor alle velden 

gedekt worden 

 Domeinen zijn onderling verbonden. Iemand die op één deelgebied onder het 

gemiddelde zit, heeft meer kans om op adaptief gedrag helemaal uit te vallen 

 Onderzoeken van adaptief gedrag kan niet los van andere dimensies worden 

gezien 

 Binnen een bepaalde cultuur blijven! 

 Niet verwarren met probleemgedrag  

Greenspan heeft heel zijn carrière lang proberen aan te duiden dat er meer is dan enkel het 

IQ. Hij werkte aan één model om zicht te krijgen op mensen hun competentie. Hij dacht dat 

de algemene persoonlijke competentie kon gevat worden ineen fysieke, adaptieve en socio-

emotionele component. De adaptieve component valt uiteen in conceptuele, praktische en 

sociale intelligentie. Daarop baseerde de AAIDD zich.  

8.3 Dimensie III: gezondheid (fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en 

etiologie) 

Volgens de Wereldgezondheidsoganisatie is gezondheid zeer breed gedefinieerd: fysiek, 

geestelijk en sociaal welzijn.  

Mensen met een verstandelijke beperking hun lichamelijke gezondheid lijdt hieronder. We 

zien bijvoorbeeld dat veel mensen met een verstandelijke beperking last hebben van 

obesitas (26 – 50%), caries (24- 56%), gengivitis (60 – 90%) en sommigen epilepsie.  

Er moet voldoende aandacht zijn naar de effecten van vermoeidheid, overmatige 

prikkelbaarheid, stoornissen in hart- en bloedvatensysteem, … .  
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Ook voor de geestelijke gezondheid vroeg de AAIDD bijzondere aandacht. Tot de jaren 70 

werd iedereen over dezelfde kam geschoren, pas daarna werden verschillende termen 

gehanteerd en zo ‘hokjes gecreëerd’.  

Dösen maakt een onderscheid tussen psychische, psychiatrische stoornissen en 

gedragsstoornissen en gedragsproblemen. 

Psychische stoornissen: overkoepelend begrip met gedragsproblemen en psychiatrische 

stoornissen. Dat laatste verwijst naar stoornissen die opgenomen zijn in de algemeen 

gehanteerde diagnostische systemen (DSM). Het eerste omschrijft onaangepast en voor de 

omgeving problematisch gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.  

Met gedragsproblemen bedoelt hij storend, vreemd of inadequaat gedrag. Voorbeelden zijn: 

verbale of fysieke agressie, destructie, zelfverwonding, seksueel onaangepast gedrag, 

oppositioneel gedrag, eisend gedrag, zwerven, mengvormen van de vorige e.d.  

Psychiatrische stoornis wordt vertaald als mental illness, mental disorder, … .  

De prevalentie van gedrags- en psychiatrische stoornissen zou hoger zijn bij mensen met 

een verstandelijke handicap (van 10 tot 70%). Dit betekent dat personen met verstandelijke 

beperkingen drie tot vijf keer riciso lopen om een psychiatrische stoornis of gedragsprobleem 

op te lopen.  

Er zijn een aantal diagnostische instrumenten en richtlijnen ontwikkeld, zoals o.a. de 

Diagnostic Manual-Intellectual Disability.  

Psychische problemen uiten zich vaak in opvallend gedrag, en net daarom is het soms 

moeilijk om deze te erkennen.  

De comorbiditeit van verstandelijke beperking en gedragsstoornissen/psychische 

problemen heeft een aantal oorzaken: 

 Gehechtheidsprobleem 

 Onveilige en onduidelijke wereld 

 Stress  

 Communicatiebarrières  

 Angst en verwarring 

 Vaak het slachtoffer van verwaarlozing, mishandeling en misbruik  

Dit kan leiden tot eenzaamheid en isolement. Vandaar dat de persoon goed begeleid moet 

worden. Toch is die begeleiding niet verzorgd door één enkel persoon, vaak is het een 

medicamenteuze behandeling naast een psychotherapeutische, maar ook hulp in het 

dagelijkse leven. Let erop dat de hulpverlening strikt persoonlijk gebeurt en voor iedereen 

anders is.  

Tegenwoordig is er een orthopedagogoische begeleiding nodig die zich richt op het handelen 

in een bepaalde context. 
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De etiologie dan: we wekken de indruk dat er een eenzijdig verband is tussen gezondheid en 

een verstandelijke handicap. Het ligt ingewikkelder dan dat.  

8.4 Dimensie IV: participatie, interactie en sociale rollen 

Participatie is één van de centrale pijlers de AAIDD stelt dat mensen moeten kunnen 

deelnemen aan positieve omgevingen die groei, ontwikkeling en welzijn van een persoon 

helpen tot stand komen. Zo kan een persoon met een mentale beperking best participeren in 

gewone omgevingen waar ook leeftijdsgenoten en cultuurgenoten te vinden zijn. Er moeten 

goede relaties kunnen worden opgebouwd in voor ieder toegankelijke omgeving met zicht 

op rollen die respect afdwingen en die via deelname toelaten dat competentie getoond 

kan worden als basis voor een goede QOL. 

Deze dimensie is nauw verweven met het adaptief gedrag – je kan deze dimensies 

immers niet los van elkaar zien.  

Je kan deze dimensie evalueren via observatie en gesprekken. Het beste kan je iemand 

inschakelen die zeer dicht bij de persoon staat.  Mogelijke, basale vragen zijn: 

 Wat doe jij in een doorsnee week? 

 Wie is er allemaal betrokken bij jouw activiteiten?  

 Wie ben jij in activiteiten?  

8.5 Dimensie V: de context (omgeving en cultuur) 

 Er zijn drie verschillende niveaus binnen context: 

 Microsysteem: de persoon zelf en zijn directe omgeving 

 Mesosysteem: de buurt, de omgeving, de gemeenschap 

 Macrosysteem: cultuur, land, politieke invloedssfeer 

Mensen met een mentale beperking zijn nog meer afhankelijk van hun omgeving. We 

moeten de contexten beoordelen op basis van het aantal kansen dat ze helpen creëren. 

Hiervoor valt men vaak terug op de five accomplishments van O’Brien: 

 Aanwezigheid in gemeenschap 

 Keuze 

 Competentie 

 Respect 

 Participatie 

Voor het welzijn wordt teruggegrepen naar de dimensies van QOL.  
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9. Het al dan niet toekennen van het label ‘verstandelijke beperking): een 

tweede stap in het stappenplan ( = stap 2) 

Iemand diagnosticeren gebeurt op drie voorwaarden: 

 De persoon kent een significante uitval in intellectueel functioneren. Dit houdt in dat 

met behulp van een intelligentietest wordt getest of men twee of meer 

standaarddeviaties onder het gemiddelde zit 

 De persoon kent een significante uitval op adaptief gedrag. Dit houdt in dat de drie 

velden werden getoetst en dat de persoon twee standaarddeviaties of meer onder het 

gemiddelde scoort op één van de drie domeinen 

 De problemen zich in de ontwikkelingsgeschiedenis van mensen situeren, dit wil 

zeggen onder de 18 jaar. 

Aandachtspunten bij deze stap: 

 Hou altijd de context van de persoon in’t oog. Ga uit van doorsnee-contexten en hun 

verwachtingen. Je kan een persoon niet beoordelen los van zijn context. 

 In een valide assessment staan ook culturele en taaldiversiteit voorop. 

10. Het uitwerken van ondersteuning die de participatie en het welzijn van een 

persoon met een verstandelijke beperking ten goede komt ( = stap 3) 

Ondersteuning is zo belangrijk omdat het het functioneren van iemand en zijn kwaliteit van 

leven zal verbeteren.  

Ondersteuning is en voortdurend, flexibel proces waarbij het ecologisch model de leidraad 

vormt.  

Bij het inschakelen van ondersteuningsbronnen is er deze volgorde:  

 Degene van het natuurlijk milieu 

 Degene die voor iedereen in de samenleving aanwezig zijn 

 De gespecialiseerde dienstverlening 

Deze volgorde is consistent met het pleidooi voor inclusie. Het inventariseren maakt een 

integraal deel uit van het opzetten van een ondersteuningsmodel. Daarom pleit het AAIDD 

om de ondersteuning op te splitsen in ondersteuningsvelden. Voorbeelden zijn: 

 Bij arbeid 

 Bij wonen 

 Bij leren en studeren 

 Bij gezondheid en veiligheid 

 In sociale contacten, interacties en communicatie 
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 Bij ontwikkeling en zelfontplooiing 

 Bij omgaan met stress en overmatige prikkels 

 Bij het opnemen van zijn of haar rechten 

De Person Centered Planning past mooi in dit plaatje. Dit wil zeggen dat:  

 ondersteuning vertrekt bij de persoon met zijn dromen;  

 de familie de eerste betrokkenen zijn van de ondersteuning;  

 er meer aandacht is voor de sterke punten 

 men zich niet laat afleiden door bestaande diensten 

 er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de verschillende bronnen 

Wat betreft de intensiteit: dit is voor iedereen anders. Men moet werken met een 

gepersonaliseerd plan. De intensiteit hangt af van met welke frequentie en intensiteit er 

ondersteund moet worden. Daarom ontwikkelde de AAIDD de Supports Intensity Scale 

(SIS). Dit is een gestandaardiseerde beoordelingsschaal bestaande uit: 

 49 items op gebied van levensactiviteiten, ingedeeld in zes subschalen 

 8 items op gebied van belangenbehartiging 

 29 items op medisch en gedragsmatig ondersteuningsgebied  

Thompson stelt dat er alleen gewerkt kan worden met volgende stappen, als men de 

AAIDD-gedachtegang volgt: 

 Samen met de persoon zijn dromen zoeken 

 Dit vertalen in ondersteuningsvelden, functies en intensiteit 

 Een ondersteuningsplan schrijven 

 Permanente loop van monitoring starten 

 Evaluatie  

Om de evaluatie te concretiseren kan men de QOL van Schalock erbij halen.  

Er moeten vijf grote resultaten nagestreefd worden: onafhankelijkheid (interafhankelijkheid, 

zonder drang autonomie af te remmen), relaties, bijdrage, participatie en persoonlijk welzijn.  

Met oog op deze evaluatie werd ook de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal 

ontwikkeld. Dit is om de QOL te meten aan de hand van zes indicatoren per domein.  

Dankzij deze twee tests kan er input geleverd worden aan mensen die ondersteuning willen 

plannen voor personen met een handicap.  
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Annex 1: Evidence Based Research als basis voor inclusie 

Annex 2: Verstandelijke beperking in historisch perspectief 

Annex 3: Oorzaken van verstandelijke beperking 

Etiologie is een multifactorieel gegeven, samengesteld uit 4 categorieën. Ze staan 

permanent in interactie met elkaar. 

De AAIDD probeert de etiologie zeer ernstig te nemen, want lang werd gedacht dat mensen 

hun verstandelijke beperking resultaat was van hun verwaarlozing of hun 

familieachtergronden.  

Ook zijn deze vier factoren telkens op verschillende tijdstippen te noteren: voor, tijdens en na 

de geboorte. 

Een schema: 

 PRENATAAL PERINATAAL POSTNATAAL 

BIOMEDISCHE 

FACTOREN 

Chromosomale 

afwijkingen, 

syndromen, 

stoornissen, 

ziekte moeder, 

leeftijd ouders 

Prematuriteit, 

stoornissen, 

trauma’s 

Hersentrauma’s, 

ondervoeding, meningo 

encephalitis, 

epileptische toevallen, 

degeneratieve 

stoornissen 

SOCIALE FACTOREN Armoede, 

ondervoede 

moeder, geweld, 

tekort aan zorg 

Tekort aan zorg Zorgdrager heeft 

beperking, tekort aan 

stimulatie, familiale 

armoede, chronische 

ziekte, institutionalisatie 

GEDRAGSFACTOREN Drugs- en 

alcoholgebruik 

van de moeder, 

roken, 

onvolwassenheid 

Ouders willen 

zorg niet 

opnemen, 

ouders verlaten 

kind 

Kindermisbruik, 

huiselijk geweld, 

inadequate 

veiligheidsmaatregelen, 

sociale deprivatie, 

moeilijk gedrag 

OPVOEDINGSFACTOREN Tekort aan 

voorbereiding, 

verstandelijke 

beperking zonder 

ondersteuning 

Ontbreken van 

doorverwijzing 

naar 

ondersteunende 

diensten  

Uitgestelde diagnose, 

geen vroegbegeleiding, 

geen goede 

ondersteuning, ouders 

met beperkingen  
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Les 2 – 5/10: Drughulpverlening  
Handboek pp. 333 - 395 

1. Geschiedenis 

1.1 Algemeen 

Drugs is van alle tijden en universeel. De eerste tekenen van drugs vonden we terug in 

Egypte en Babylonië vanaf 6000vC.  

De Arabieren introduceerden distillatie in middeleeuw Europa (1000nC), waardoor het 

alcoholgehalte in drank verhoogd werd. 

De oude Egyptenaren en Grieken rookten opium voor medische doeleinden. Met de Islam 

verspreidde het opiumgebruik zich uit tot India en China – waar het roken van opium na 1600 

tot een wijdverspreide verslaving leidde.  

In 1816 isoleerde Serturner morfine uit opium; en op basis van die morfine werd in 1874 

heroïne onttrokken. De heroïne diende oorspronkelijk om mensen van hun morfineverslaving 

af te halen. Later werd de morfine in hoestsiropen en medicijnen vervangen door heroïne.  

Gedurende de tweede wereldoorlog werd methadon gebruikt als substituut voor morfine om 

het tekort aan opium op te vangen.  

Cannabis werd in het oude China (2700vC) gebruikt voor recreatieve en medische 

doeleinden. Pas vanaf de 19e eeuw bereikte het Europa, maar werd nooit een concurrent 

voor opium.  

Andere vormen van druggebruik waren: het inhaleren van dampen, benzine, lijm snuiven, 

koffiebonen, cocaplantblaadjes kauwen.  

Cocaine was niet populair in Europa. Toch zat het rond 1880 in veel medicijnen en ook in 

coca-cola.  

Tabak werd gebruikt door de oorspronkelijke Amerikanen ver voor Columbus het continent 

ontdekte. We hebben muurtekeningen van omstreeks 600vC van bij de Mayas.  

Verschillende drugs vonden hun ontstaan en geraakten wereldwijd bekend – en illegaal. Een 

voorkeur voor bepaalde drug was er altijd wel en veranderde onder indruk van tijdsgeest,m 

aar de vraag bleef constant.  

1.2 De situatie in Vlaanderen 

Begin jaren 70 werd Vlaanderen geconfronteerd met drugs, vooral onder de flowerpower-

beweging. cannabis en heroïne waren de meest gebruikte drugs.  

Geestelijke gezondheidszorgcentra en spoed- en psychiatrische afdelingen van 

ziekenhuizen stelden zich afkerig op t.a.v. verslaafden. Regio Gent ontstond de eerste 

hulpverlening voor drugsverslaafden. De vzw IAT stichtte de Pelgrim, die zich bezig hield 

met alcohol) en drugsverslaafden. Later ontstonden de Kiem en de Sleutel.  

Vanaf jaren 80 opende de gezondheidszorg haar deuren voor drugsverslaafden, omdat deze 

groep zo omvangrijk werd. Vanaf de jaren 90 ontstonden specifieke initiatieven zoals 
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straathoekwerk en medisch-sociale opvangcentra. Dit om de drugsverslaafden terug te 

helpen integreren in de maatschappij. Sociale integratie stimuleerde dus het ontstaan van 

sociale werkplaatsen. Ook was er meer aandacht voor secundaire preventie en 

vroeginterventie. Secundaire preventie focust zich op het verminderen van de prevalentie 

en behoort tot de meer gespecialiseerde drughulpverlening. Vroeginterventie situeert zich op 

de grens tussen pretentie en zorg.  

Omdat er geen sturing was door de overheid ontschoten de initiatieven als kolen uit de 

grond.   

Tegenwoordig is er gespecialiseerde en categoriale hulpverlening.  

2. Terminologie 

2.1 Inleiding 

Het begrip ‘verslaving’ wordt maar zelden gebruikt omdat het verwijst naar de meest 

problematische groep gebruikers.  

Er wordt gesproken van middelenmisbruik, problematisch gebruik, afhankelijkheid e.d.  

Er zijn heel wat mensen die occasioneel tabak, alcohol, slaapmiddelen of cannabis 

gebruiken. Zolang er sprake is van gecontroleerd gebruik is er niets ernstig aan.  

2.2 Criteria volgens het Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition 

De APA introduceerde in de DSM-IV de ‘aan middelen gebonden stoornissen’ met twee 

groepen: stoornissen in het gebruik van een middel en stoornissen door het gebruik van 

middelen.  

2.2.1 Stoornissen in het gebruik van middelen 

Deze worden opgesplitst in afhankelijkheid en misbruik.  

Misbruik is een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat beperkingen 

veroorzaakt. Misbruik gaat afhankelijkheid van een middel vooraf en afhankelijkheid 

impliceert misbruik. Er is één uitzondering: nicotine. Over cafeïne is nog geen bewijs. 

Afhankelijkheid is een patroon van onaangepast gebruik. Afhankelijkheid geldt voor: 

alcohol, amfetamines, cannabis, cocaïne, hallucinogenen, vluchtige stoffen, nicotine, 

opiaten, phencyclidine en medicatie – maar niet voor cafeïne. De symptomen zijn soms 

gelijkaardig maar soms mnder duidelijk.  

De DSM-IV beschrijft ook afhankelijkheid van meer dan één middel, waarbij het om minstens 

drie middelen gaat (zonder cafeïne en nicotine) zonder dat één middel domineert. 

Er is een omvangrijk concept van afhankelijkheid om de centrale rol aan te tonen; om de 

moeite die de verslaafde heeft om zijn leven onder controle te houden te tonen. 

In de DSM-IV staat niets over psychische afhankelijkheid. Dit kan echter optreden bij elke 

drug en wijst op het gevoel dat men de drug nodig heeft om optimaal te functioneren of om 

zich goed in zijn vel te voeren.  
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2.2 Stoornissen door het gebruik van middelen: intoxicatie en onthouding 

De groep bestaat uit intoxicatie, onthouding en acht psychische stoornissen (delirium, 

persisterende dementie, persisterende amnetistische stoornis, psychotische stoornis, 

stemmings- en angst- en slaapstoornis, seksuele dysfunctie). 

Alle middelen, behalve nicotine, kunnen leiden tot intoxicatie. Dit is het ontstaan van een 

reversibel middelspecifiek syundroom als gevolg van recent gebruik van een middel waarbij 

er gedrags- en psychische veranderingen optreden waarbij de symptomen niet het gevolg 

zijn van een somatische aandoening of toe te schrijven aan een andere psychische stoornis. 

Het is eigenlijk ‘onder invloed zijn van’.  

Onthouding verwijst naar de ontwikkeling van een middelenspecifiek syndroom als gevolg 

van het staken van het middelengebruik dat daarvoor aanzienlijk en van lange duur is 

geweest. Dit veroorzaakt lijden of beperkingen in het functioneren. Onthouding mag niet 

verward worden met craving (hunkeren, goesting hebben).  

Craving is het gevoel dat drugsverslaafden hebben wanneer ze om het even wanneer om 

het even welk middel willen gebruiken. Craving is ook en multidimensioneel fenomeen: 

gevoelens kunnen bewust optreden en gaan meestal gepaard met objectieve en 

gedragsmatige kenmerken. Het is zeer moeilijk meetbaar.  

2.3 The International Classification of Diseases, 10th revision 

De ICD-10 wordt overschaduwd door de DSM-IV, maar toch geniet die eerste voorkeur in 

sommige landen.  

De criteria voor afhankelijkheid zijn gelijkaardig in beide instrumenten. Om tot de 

diagnose te besluiten moeten volgens de ICD-10 gedurende het laatste jaar aan drie of 

meer van de criteria worden voldaan. De DSM-IV vertelt over elke periode van 12 maanden.  

De ICD-10 besteedt aandacht aan alle lichamelijke gezondheidsproblemen en heeft gekozen 

om schadelijk gebruik als term te hanteren, ipv misbruik. Deze diagnose wordt enkel 

toegekend wanneer werkelijke schade wordt berokkend aan de gezondheid – volgens de 

DSM-IV. De DSM-IV richt ook op de sociale schade als gevolg van het misbruiken van een 

middel.  

!n Mensen krijgen meestal dezelfde diagnoses wat betreft afhankelijkheid. Dit is niet het 

geval voor misbruik of schadelijk gebruik. Marihuanamisbruik of –afhankelijkheid toont 

minder overeenkomsten tussen de DSM-IUV en de ICD-10 dan wel het geval is voor 

alcoholmisbruik of –afhankelijkheid.  

3. Drugs 

3.1 Definitie van drugs 

3.2 Overzicht van de verschillende middelen 

3.2.1 Verdovende of bewustzijnsverlagende middelen (psycholeptica) 

3.2.2 Opwekkende middelen (psycho-analeptica) 
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3.2.3 Geestesverwarrende middelen (psychodysleptica) 

3.2.4 Middelen met een combinatie van stimulerende en bewustzijnsverwarrende effecten 

3.3 Neurofysiologische reacties op middelenmisbruik 

4. Maatschappelijke reacties op middelenmisbruik 

4.1 Repressie 

4.2 Preventie 

4.3 De abstinentiebenadering 

4.4 De substitutiebenadering 

4.5 Harm reduction 

5. Psychologische inzichten 

5.1 Van gebruik over misbruik naar afhankelijkheid 

Aan middelenmisbruik gaat een proces vooraf met verschillende fasen. Deze fasen worden 

op een individueel tempo doorlopen: dit hangt af van het middel, de persoon en de 

omgeving. Er zijn 3 M’s die het ontstaansmechanisme en de evolutie bepalen:  

Mens: bepaalde mensen zijn meer geneigd hun toevlucht te zoeken in drugs, dan anderen. 

Dit is een complex biologisch proces dat zowel door erfelijke als omgevingsfactoren als de 

interactie tussenbeide wordt gemedieerd. Het is niet vanzelfsprekend om deze factoren van 

elkaar te onderscheiden. Ook bestaat er zoiets als latente kwetsbaarheid. Bepaalde 

karakteristieken komen vaak voor bij drugsverslaafden, zoals o.a.: leeg zelfbeeld, lage 

frustratietolerantie, problemen met gezag.  

Middel: de verslavende potentie van middelen verschilt. De erfelijkheid speelt ook een rol: 

afhankelijkheid van heroïne is voor meer dan de helft erfelijk te verklaren.  

Milieu: het verkeren tussen andere gebruikers stimuleert het gebruik. Bij invloeden uit de 

sociale omgeving moet gedacht worden aan structurele problemen, polsoceco factoren e.d.  

5.1.1 De verschillende fasen van het afhankelijkheidsproces (4) 

Experimenteerfase: begint bij het allereerste contact met drugs, vaak op jonge leeftijd. De 

meesten houden het hier ook bij. Populair zijn ‘gateway drugs’ zoals nicotine, alcohol en 

cannabis.  

Sociaal of geïntegreerd gebruik: tijdens deze fase wordt de substantie regelmatig gebruikt. 

De gebruiker zoekt de positieve effecten en weet dit in zijn leven te passen zonder dat hij of 

omstaanders er last van hebben. 

Overmatig en schadelijk gebruik: grote rol in het dagelijkse leven. Vaak om spanningen en 

onlust te verdrijven. 
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Verslavingsfase: het hele leven wordt nu beheerst door het gebruik. Door het gebruik kan 

men soms voor bepaalde onlustgevoelens een pseudo-oplossing vinden.  

Tijdens elke fase kan men zijn vrijheid t.o.v. het middel verliezen. Dit noemt stage modelling 

en is slechts één mogelijke benadering.   

5.1.2 Het zelfvernietigend proces 

Problematisch gebruik kan een zekere autonomie verkrijgen, en dan glijdt de verslaafde af in 

een aantal vicieuze cirkels: het middelenmisbruik veroorzaakt onaangename gevoelens, die 

aanzetten tot nieuw misbruik enz. enz. Deze cirkels situeren zich op verschillende vlakken. 

Doordat ze elkaar voortdurend versterken wordt het moeilijk om ze te doorbreken. Dit is dan 

ook de reden dat er regelmatig herval voorkomt.  

De lichamelijke vicieuze cirkel  

Tolerantie- en onthoudingsverschijnselen zijn vaak een belangrijke reden om het gebruik 

verder te zetten.  

Psychische vicieuze cirkel 

Dit brengt een leereffect teweeg. Men denkt het middel nodig te hebben en ernaar te 

verlangen. Dit verlangen wijst op geestelijke afhankelijkheid en plaatst het middel op de 

voorgrond. Afhankelijkheid kan gepaard gaan met angst, depressie en verwardheid. Net om 

die reden gaan gebruikers verder met het gebruik.  

Sociale vicieuze cirkel 

De gebruiker functioneert steeds minder goed. Hij zoekt contact met nieuwe sociale groepen, 

en vaak zijn dat personen die direct verbonden zijn aan de drugs. Ook contact met justitie 

blijft niet uit. De gebruiker aanvaardt zijn rol als junkie, wat het gedrag versterkt en de 

criminaliteit verderzet.  

Cerebrale vicieuze cirkel  

De drug prikkelt de hersenen en veroorzaakt geestelijke en lichamelijke effecten. Lang 

gebruik beschadigt de hersenen. Dit kan een gevolg hebben in de vorm van onvoldoende 

inname van bepaalde voedingsstoffen, waardoor opnieuw misbruik zal plaatsvinden (tegen 

de honger).  

! de hersenen kunnen zich herstellen als het gebruik lange tijd stopt.  

5.2 Van afhankelijkheid naar ontwenning 

Afhankelijkheid kenmerkt zich door de aanhoudende wens of weinig succesvolle pogingen 

om het gebruik te stoppen, verminderen of in de hand te houden. De behandeling is geen 

sinecure.  

De weg van afhankelijkheid naar ontwenning kent verschillende stadia, waarin herval telkens 

mogelijk is.  
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5.2.1 Motivatie 

Motivatie moet gesitueerd worden op een continuüm gaande van ‘niet gemotiveerd’ over 

‘extern gemotiveerd’ tot ‘intern gemotiveerd’.  

Motivatiebevordering beoogt personen te begeleiden bij het beslissen tot het al dan niet 

veranderen van hun gebruik en hen daarna te begeleiden bij het uitvoeren van dit besluit.  

Motivatie is geen statisch begrip, maar verwijst naar een dynamisch interactieproces dat 

door een groot aantal interne en externe factoren kan worden beïnvloed.  

5.2.2 De stadia van verandering volgens Prochaska & DiClemente 

Het proces beschrijft niet waarom mensen veranderen, maar wel hoe. Er zijn vijf stadia (in 

elk stadia kan men beslissen om te stoppen!): 

1. Voorbeschouwing: tijdens deze fase zijn mensen er zich niet van bewust dat ze een 

probleem hebben. Ze zijn in ieder geval niet geneigd tot verandering.  

2. Overpeinzing: mensen worden zich bewust van hun probleem, maar zijn nog niet 

geëngageerd om werkelijk actie te ondernemen.  

3. Voorbereiding: de beslissingsmakingsfase. Meestal nemen ze zich voor om binnen 

een maand iets te doen aan hun gedrag. Vaak hebben ze al een mislukte poging 

achter de rug 

4. Actieve verandering: hier hebben ze werkelijk beslist dat er iets moet gebeuren en 

nu doen ze er ook effectief iets aan. In deze fase krijgen ze ook het meest erkenning. 

5. Stabilisatie: als de veranderingen geïntegreerd zijn in het dagelijkse leven. Er 

worden inspanningen geleverd om niet te hervallen.  

Deze fasen verlopen niet lineair, maar kunnen best weergegeven worden in een cirkel. 

! een herval betekent niet altijd een herval naar de oorspronkelijke problematiek.  

5.2.3 De stadia van verandering volgens De Leon 

Zij stellen dat er tien stadia plaatsvinden en dat die op te delen zijn in voor en tijdens de 

behandeling. Ze gaan uit van drie basisassumpties: 

 De verslaving heeft invloed op de hele persoon 

 Het herstel manifesteert zich op meerdere levensgebieden 

 Er is voldoende lange behandelperiode nodig om definitief herstel te bereiken 

De stadia: 

VOOR BEHANDELING 

1. Ontkenning 

2. Ambivalentie: beperkte probleemerkenning, de negatieve gevolgen worden ontkend 
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3. Extrinsieke motivatie om te veranderen: tijdelijk van aard, enkel onder externe druk 

4. Intrinsieke motivatie om te veranderen: ze zien interne redenen om te veranderen 

5. Bereidheid tot verandering: actie-georiënteerd 

6. Bereidheid tot behandeling: ze zien geen andere mogelijkheid meer om te 

veranderen 

TIJDENS BEHANDELING 

7. Ontwenning 

8. Abstinentie: fysiologisch en psychologisch drugvrij. Ze leren ook weerstand bieden 

tegen drugs 

9. Behoud: abstinentie wordt verdergezet, focus ligt nu op zelfonderzoek 

10. Integratie en identificatie van de verandering: dit komt pas tot uiting na de 

behandeling. Zonder duidelijk eindpunt; noodzakelijk om succesvol te leven. 

Terugval is in elk stadium mogelijk, maar telkens verschillend van aard.  

5.3 Dubbeldiagnose 

5.4 Adolescenten 

6. Ortho(ped)agogiek 

6.1 Therapeutische gemeenschappen (TG) 

6.1.1 De gestructureerde of hierarchische, drugvrije therapeutische gemeenschap 

6.1.2 Democratische georganiseerde therapeutische gemeenschap – milieutherapie  

6.2 Case management 

6.2.1 Doelstellingen 

6.2.2 De case manager 

6.2.3 Waarin verschilt case management van andere werkvormen in de drughulpverlening? 

6.3 De opvoedingssituatie van kinderen van drugsverslaafde ouders 

6.3.1 De opvoedingssituatie 

6.3.2 Gevolgen voor de psychosociale ontwikkeling 

6.3.3 Achtergronden en mogelijke oorzaken 

6.3.4 Opvoedingsondersteunende methodieken  
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Les 3 – 12/10: Personen met gedragsstoornissen 

Handboek pp. 273 – 332  

1. Geschiedenis 

Joden: homo creatura, de mens opgevoed tot en door de wet van Jahwe 

Grieken: homo humanus (opgevoed tot schoonheid) 

Romeinen: praktische, toegewijde mensen  wij leiden op tot het leven en niet tot de school 

Dankzij de Grieken en de Romeinen wordt het fundament van de katholiek-christelijke 

opvoeding gelegd.  

De Middeleeuwen: bakermat van de volksscholen. Kinderen tussen 6 en 12 werden gestraft 

via lijfstraffen. 

Opkomst humanisme: verbreiding van het lompenproletariaat. Juan Vives kloeg deze 

toestanden aan en meende dat de mens gekend kan worden uit zijn handelen. Hiervoor 

vertrok hij vanuit zijn eigen concrete ervaring, om dan over te gaan tot woord en abstractie. 

Hij zette zich in voor de armenzorg en krankzinnigen. Hij deed beroep op de financiële steun 

van de kloosterorden.  

Contrareformatie: weeshuizen, door Boromeus en De Paul (aan katholieke zijde zette hij zich 

in voor de armen, wezen en vondelingen).  

In de weeshuizen heerste er harde discipline en arbeid, met maar net voldoende voedsel en 

verzorging maar een overdreven aandacht aan religiositeit. Rousseau reageerde hier op, in 

zijn zoektocht naar vrijheid, door te pleiten voor vrije en natuurlijke ontplooiing.   

Pestalozzi werkte ook met verlaten kinderen: hij maakte en opvoedingsgesticht en legde de 

grondslagen van het volksonderwijs. Hij schenkt fundamenteel belang aan huiselijke 

opvoeding. 

De slechte positie van het kind in de 18e eeuw leidt tot het benadrukken van hun lichamelijke 

opvoeding. Tijdens de Franse Revolutie slaafden de kinderen tot 15 uur per dag aan een 

minimum van het minimumloon.  

In Vlaanderen werd met de invoering van de Franse wetgeving de armenzorg een burgerlijke 

aangelegenheid. de godshuizen stonden hiervoor in, waar wezen, verlaten kinderen en 

vondelingen terechtkwamen. Er heerste een grote discipline – de stilzwijgendheid werd 

gecontroleerd, de jongens moesten zich gedragen en apart slapen. Er was een verbod op 

‘leuke dingen’. Kanunnik Triest maakte hier een einde aan: hij had een grote opvoedkundige 

impact en werd aanzien als een opvoeder. Ze wilden de kinderen afzonderen van de 

gevaren van de wereld, en dit door hen nooit alleen te laten – er was altijd bewaking.  

Toch was er nog sociale onrust en ook nog vele problemen: de slaven dronken zich op 

zondag, hun enige vrije dag, te pletter. Het sterftecijfer lag enorm hoog bij de 9-jarigen.  
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In de 20e eeuw kwam er een pedagogische doorbraak: gelijkheid en waardering voor de 

mens. Ieder had het recht op een menswaardig bestaan.  

2. Terminologie en etiologie 

Er zijn heel wat begrippen gebruikt om het concept gedragsstoornissen aan te duiden: 

deviantie, opvoedingsmoeilijkheid, asociaal gerdrag, maatschappelijk onaangepast gedrag, 

emotioneel gestoord gedrag, ….  

Er zijn vier vaak terugkerende begrippen: karakter, gedrag, stoornis en emotie. 

 Karakter: het patroon, het getekend zijn, de eigenheid en de constantheid 

 Gedrag: sociale context, veronderstelt normen en waarden 

 Stoornis: verhindering en onveranderbaarheid. Een tekort 

 Emotie: vluchtiger, oppervlakkiger en gericht op een gevoelsmatige toestand van het 

gemoed 

Toch heeft het aanwenden van allerhande verschillende begrippen niet bijgedragen tot een 

eenduidige communicatie. Het beste begrip blijft nog steeds een gedragsstoornis, of 

gedragsprobleem. Als gedragsstoornissen worden zowel stoornissen in de sociale interactie, 

in persoonlijkheid in verhouding tot zaken als ik-stoornissen beschouwd.  

De terminologie is complex. Hiervan vinden we een voorbeeld bij Hewett: hij schreef 

‘Emotionele Stoornissen – behandeling van kinderen met onaangepast gedrag op school’, 

waarbij hij de noot maakt dat de titel net die titel is omdat die in bredere kring wordt 

geaccepteerd en gebruikt, maar dat de subtitel zijn visie weerspiegelt.  De term emotioneel 

gestoord wijst eigenlijk op een kind waar een defect aanwezig is en waarvoor medische of 

psychiatrische hulp nodig is.  

Als we het hebben over gedrag, dan interpreteren we dat als vorm van handelen. Het gedrag 

is van intentionele aard en in die zin het resultaat van een wisselwerking tussen eigen 

initiatief tot handelen, de cultuur en de sociale omgeving.  

Kok definieert het onderscheid tussen ortho en andere disciplines: waar alle therapieën zich 

situeren op het handelen, bestudeert ortho het handelen zonder meer.  

Sommige stromingen gebruiken niet het woord stoornis, zij gaan ervan uit dat het om 

verkeerd aangeleerd gedrag gaat. Het systeemdenken situeert gedragsstoornissen binnen 

relatie, patroon en netwerk. Er zou een huwelijk zijn tussen ecodenken, behaviorisme en 

cognitivisme.   

De holistische benaderingen zoeken een samengaan van deze modellen: zij gebruiken het 

begrip gedragsstoornis wanneer het binnen de context van het pedagogisch handelen past.  

 

3. Modellen  

3.1 Psychoanalyse 
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3.2 Humanisme 

3.3 Behaviorisme 

3.4 Communicatietheorie 

3.5 Systeemdenken 

3.6 Gezinstherapieën 

3.7 Meervoudig risicomodel 

4. Orthopedagogiek 

4.1 Beweging voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs 

4.1.1 Algemeen 

4.1.2 Situatie in enkele landen 

4.2 Pioniers 

4.2.1 August Aichorn 

4.2.2 Anton Semenovic Makarenko 

4.2.3 Fritz Redl – David Wineman 

4.2.4. Bruno Bettelheim 

4.2.5. Donald Woods Winnicot 

4.2.6 John Bowlby – Emma Pikler – Judith Falk 

4.2.7 Jacobus FW Kok 

4.2.8 Wilhelm ter Horst 

4.3 Nieuwe tendensen in de orthopedagogiek van de gedragsstoornissen 

4.3.1 Inleiding: toestand in Europa 

4.3.1.1 Engeland 

4.3.1.2 Frankrijk 

4.3.1.3 Duitsland 

4.3.1.4 Nederland 

4.3.1.5 België 

4.3.1.6 Griekenland 

4.3.2 Ambulante opvang en gezinsbehandeling 
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4.4 Diagnostiek, handelingsplanning en ebslissing 

4.4.1 Diagnose 

4.4.2 Handelingsplanning 

4.4.2.1 Doel 

4.4.2.2 Niveau 

4.4.2.3 Model 

4.4.2.4 Procedure 

4.5 Integratieve en holisitsche orthopedagogiek 

4.5.1 Begrip 

4.5.2 Denkkader 

4.5.3 Wereldbeeld 

4.5.4 Integratie van psychologische scholen 

4.5.4.1 Behaviourisme  

4.5.4.2 Psychoanalyse 

4.5.4.3 Contextuele benadering 

4.5.5 Orthopedagogiek 
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Les 3 – 12/10: gastcollege door Mitch Beck     
Slides  
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Les 4 – 19/10: Gastles prof. Dr. Thompson/ Schalock/ 

Van Loon       
Slides

  

1. Robert Schalock: The concept of quality of life and it’s impact on 

the field of intellectual disability 

Een multidimensioneel fenomeen dat bestaat uit kerndomeinen die beïnvloed worden door 

persoonlijke en omgevingsfactoren. Deze domeinen zijn universeel, alhoewel ze individueel 

kunnen verschillen naargelang belang voor een individu.  

Conceptueel kader, en hoe breng je het in kaart? 

Onafhankelijkheid: persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling 

Sociale participatie: interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten 

Welbevinden: emotioneel, fysiek en materieel  

De invloed van QOL 

 Integreert wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 

 Beïnvloedt beleid rond handicap  kijk naar het verdrag van rechten van de 

mens/mensen met een handicap 

 Legt nadruk op ondersteuning 

 Bevordert evidence-based practice 

 Stimuleert evaluatie op basis van resultaten/uitkomsten 

 Bevordert verandering op organisatie- en systeemniveau 

2. Jim Thompson: Personalizing supports for a meaningful life 

Which supports do you have/need? 

3. Joost van Loon: Een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek 

INPUT – de doelen, wensen en perspectieven van de persoon; zijn ondersteuningsbehoeften 

gemeten met de SIS; zijn QOL 

 

THROUGHPUT – het individueel ondersteuningsplan 

 

OUTPUT – de QOL gemeten met de POS 

 



Orthopedagogiek  2011 – 2012    

Plevoets Ine  Schakelprogramma tot Master Ped. Wet. – P&O 

26 

Overwegingen mbt verbeteren van QOL:  

 Individuele ondersteuning is hét middel bij uitstek 

 De samenleving is de context 

 De client moet betrokken worden in de planning 

 Ondersteuning moet gemeten worden in termen van QOL 

Input 

= de doelen, perspectieven en wensen die de persoon in zijn of haar leven heeft. Dit met als 

leidraad voor het gesprek de SIS. Later wordt het gesprek uitgebreid tot een interview.  

Throughput  

Het ondersteuningsplan zijn input komt uit het gesprek én uit de SIS, binnen het model van 

QOL.  

Output  

Ondersteuning moet resulteren in een goede QOL, niet een verminderde 

ondersteuningsbehoefte. Daarom moet zowel de persoon evalueren, alsook zijn directe 

omgeving. In de zelfbeoordeling zit een deel: 

 Persoonlijke ontwikkeling: opleiding, scholing, competenties 

 Zelfbepaling: controle, plannen, doelstellingen, … 

Vergeet zeker niet de dimensies van QOL te toetsen! 
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Les 5 – 26/10: Personen met een meervoudige 

beperking en personen met een dubbele diagnose 

Handboek pp. 429 – 460  

1. Inleiding – personen met meervoudige functiestoornissen 

Het begrip meervoudige handicap is jong en gegroeid uit de vaststelling dat binnen 

voorzieningen een aantal kinderen met meerdere stoornissen meer problemen, zorg en werk 

brachten.  

Er is heden ten dage een stijging van het aantal meervoudig gehandicapten en een 

verzwaring van de populatie binnen de (semi)residentiële opvang. Een eerste oorzaak 

hiervan is de vooruitgang van de geneeskunde: kinderen die voorheen zouden sterven door 

bv. gebrekkige hygiëne, overleven nu. Een tweede oorzaak is te wijten aan het 

normalisatieprincipe, met haar inclusief onderwijs, begeleid wonen en vroegbegeleiding.  

‘verkapte verdikking van het verdunningsproces’: hiermee wordt bedoeld dat de 

populatie van de residenties afzwakt en dat enkel de zwaarder wordende populatie 

achterblijft en intensieve begeleiding nodig heeft.  

2. Classificatie en terminologie 

Er zijn verschillende terminologieën actief.  

Evolutie binnen theorievorming omtrent begrip meervoudige handicap: te situeren in een 

medisch denkkader, dat evolueerde naar een multifactorieel model om te komen tot een 

fundamenteel pedagogisch denkkader.  

Het medische model zorgde voor een differentiatie naar oorzaak en ziektebeeld, er werd 

gewerkt vanuit een monocausaal denkpatroon – gebaseerd op concrete details. Een 

drievoudige indeling:  

 Verschillende handicaps kunnen voorkomen als gevolg van één oorzaak 

 Na verloop van tijd is er een tweede handicap die het gevolg is van een tweede 

oorzaak 

 Een bepaalde handicap veroorzaakt bijkomende handicaps 

Er is geen eensgezindheid over deze indeling. Welke handicap veroorzaakt welke handicap?  

De multifactoriële benadering vertrekt nog steeds van de stoornissen en defecten. De 

persoon moet centraal komen te staan en daardoor moet het objectief medisch uitgangspunt 

verlaten worden (dus de handicap of stoornis op zich).  

Bij het pedagogisch model staat het kind centraal en dient men ervaringsgericht te werken. 

Er vormt een triade: kind, opvoeder, opvoedingssituatie. Dan heb je de theorie van Kok: hij 

stelt het handelen centraal. Als er problemen ontstaan zoeken opvoeders het juiste antwoord 

op het gedrag van het kind, want gedrag is een signaal – een taal die iets zegt over de 
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ontwikkeling van het kind. Het pedagogisch model vertrekt vanuit een subjectief standpunt 

waarbinnen de eigen zienswijze van de persoon centraal staat.  

Classificatie  

De groep is zeer divers en de classificatie is daardoor ook arbitrair. Een aantal subgroepen 

die vaak voorkomen zijn: 

 Visueel-auditieve beperking: doofblindheid, met de drie belangrijkste oorzaken: 

congenitaal (organen beschadigd tijdens zwangerschap), erfelijk, 

ouderdomsdoofblindheid 

 Visueel-verstandelijke beperking: beperkt denk- en voorstellingsvermogen met o.a. 

hechtingsstoornissen en weinig veilig contact 

 Auditief-verstandelijke beperking: beperkt cognitief vermogen met normaal 

ontwikkelingsverloop 

 Ernstige spraak- en taalstoornis: gevolg van andere handicap, invloed op sociale, 

emotionele en cognitieve ontwikkeling 

 Ernstig motorisch-verstandelijke beperking, zie onderstaande 

3. Personen met een ernstig motorisch – verstandelijke beperking 

3.1 Omschrijving van de doelgroep 

Problemen situeren zich op vlak van motoriek en ernstige cognitieve beperkingen met 

een zeer laag niveau van verstandelijk functioneren. Zowel grove als fijne motoriek is ernstig 

verstoord, alsook is er sensorische stoornis mogelijk. Ernstige problemen met spraak- en 

taalontwikkeling, sociaal aanpassingsgedrag, epilepsie en reflux. Er is een groep waarbij 

meerdere vitale functies bedreigd zijn.  

De oorzaak kan variëren: chromosomale afwijkingen, degeneratieve ziektes, 

metabolismestoornissen of hersenaandoeningen.  

Vaak rolwagen gebonden, kwetsbaar, IQ onder de 20, ontwikkelingsleeftijd van minder dan 2 

jaar. Toch is de groep zeer heterogeen en is de aard en ernst van de complexiteit van 

beperkingen zeer verschillend. In 2007 zijn er 1881 gevallen in Vlaanderen, waarvan 76% 

schoolgaand.  

Naast beperkingen hebben deze mensen ook mogelijkheden: ze zijn leuk, intrigerend en 

bewonderenswaardig.  

3.2 Orthopedagogische aanpak 

Deze groep is vaak genoodzaakt om beroep te doen op permanente medische en 

orthopedagogische hulp. Er is geen pasklare oplossing en vaak is het een samengaan van 

zoeken naar fysiek comfort, palliatieve begeleiding en opvoeding. Er is een dagelijkse 

dialoog nodig tussen ouders en verschillende disciplines. Er zijn vier factoren voor een 

succesvolle benadering van deze doelgroep: 
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 Zorgzame lichamelijke verzorging met aandacht voor lichaamshouding 

 Realisatie van een opvoedingsperspectief 

 Betekenis geen aan non-verbale communicatie 

 Aandacht voor individualisering en continuïteit in de zorg 

3.2.1 Opvoedingsprogramma van Vlaskamp 

Gestoeld op het regulatieve proces van handelingsplanning waarbij planmatig handelen en 

systematisch en doelgericht evalueren essentiële handvaten zijn. Er zijn een aantal fasen: 

Vanuit solide beeldvorming: perspectief opstellen voor de cliënt; dat wordt uitgezet tot 

prioriteiten waaruit een hoofddoel wordt opgesteld. Daaruit worden werkdoelen afgeleid en 

later volgt daar een evaluatie over in een rapportage. De interventie moet meetbaar worden 

gemaakt, dit gebeurt meestal aan de hand van rapportage en de GAS (Goal Attainment 

Scale) maakt dit mogelijk.  

3.2.2 Communicatie 

Er is een zeer beperkte communicatiemogelijkheid. Deze beperkt zich tot pre- of 

protosymbolische niveau, met lichaams- en idiosyncratische expressief en affectieve 

communicatie. 

3.2.3 Ouders als expert 

De ouders komen, dankzij hun ouder-kind-band, steeds meer op de voorgrond en verdringen 

de professionelen wat meer naar achter. De dienstverlening is daarom tegenwoordig vooral 

family-centred. Ouders genieten ook meer autonomie in keuze van opvangmogelijkheden 

(het persoonlijk assistentiebudget is namelijk van toepassing in Vlaanderen). Er zijn dan ook 

drie niveaus in een samenwerkingsproces tussen ouders en hulpverleners: aanleveren van 

informatie en op de hoogte gehouden worden; maken van keuzes en formaliseren van de 

werking.  

3.2.4 Activiteiten 

Toegang tot vrijetijdsactiviteiten behoren tot een Quality Of Life. Het feit dat deze personen 

afhankelijk zijn van anderen heeft invloed op hun vrijheid. Het is mogelijk om 

onafhankelijkheid tot op een zekere hoogte te bevorderen, maar ze zullen altijd afhankelijk 

blijven.  

Een methode om personen met MB te stimuleren is de basale stimulatie, met daarin een 

vast dag- en weekprogramma, en bestaat uit: scheiding van tijd voor rust en activiteit, vaste 

structuur, inbouwen van rituelen, herhaling van aanbod, ervaring opdoen met natuur en 

geurengebruik.  

Er is ook een vorm van belevingstheater tegenwoordig, met lichaamsgebonden ervaring 

centraal: zintuiglijke gewaarwordingen worden aangeboden om de basis-interacties te 

stimuleren.  
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3.2.5 Multisensorische omgeving 

Meestal onder de naam van ‘snoezelruimte’. Dit is een ruimte waar geur, licht, geluid en 

aanraking gestimuleerd worden. Het wordt gebruikt als vrijetijdsactiviteit, op een bepaald 

tijdstip in de week. Dit is meestal de enige activiteit die personen met meervoudige 

beperkingen meemaken…  

De effecten van snoezelen zijn divers: verlaging probleemgedrag, verhoging waakzaamheid, 

plezier, sociale vaardigheden, … . 

3.2.6 Expressie van plezier of onbehagen 

Het is erg moeilijk om ‘geluk’ of ‘tevredenheid’ vast te stellen. Selfreports komen niet altijd 

overeen met wat de persoon wil zeggen.  

Een effectief, maar tijdrovend proces om de stemming van de persoon te meten is een 

detectie van persoonlijke voorkeuren door observatie van affectieve reacties tov items of 

situaties.  

Onderzoek wijst uit dat deze personen hun gevoel van welbehagen uiten via geluiden en 

gelaatsexpressies.  

Toch hebben ze het moeilijk om te reageren op multipele stimuli. Er worden aanbevelingen 

gedaan om voorkeurstimuli te identificeren:  

 Systematisch assessment ipv mening van derden;  

 assessment moet herhaald worden om zeker te zijn;  

 voortdurend testen van assessment;  

 ingebed in alle activiteiten;  

 gebruikt worden om systematisch keuzemakend gedrag te bevorderen 

3.2.7 Handelingsplanning 

Een handelingsplanning is individueel en bevat doelstellingen met een tijdspad ter evaluatie. 

De doelen moeten realiseerbaar en meetbaar zijn. Als de doelen duidelijk geformuleerd zijn, 

bevordert dit de kwaliteit.  

3.2.8 Kwaliteit van bestaan en denken in termen van ondersteuning 

Dit wordt bij deze groep personen vaak geoperationaliseerd naar ‘perceptie van geluk’. Het 

belang van gedragsindicatoren zoals (glim)lachen, hoge kreten uiten of geëxciteerde 

bewegingen maken hun QOL duidelijk. Om dit te beïnvloeden kan je snoezelen, geleide 

vrijheidsactiviteiten aanbieden, voorkeurstaken laten uitvoeren ed. 

Toch is QOL meer dank enkel ‘geluk’: betrek ook hygiëne, rust, technische hulpmiddelen, 

basisveiligheid en individuele aandacht ook maar! Het gaat om wat belangrijk is voor 

iedereen, opdat hun kansen om te participeren in de maatschappij vergroten én ze dienen 

zichzelf te leren accepteren.  
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Er zijn acht domeinen: emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, materieel 

welbevinden, persoonlijke ontplooiing, lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, sociale inclusie 

en rechten.  

QOL is gelinkt aan inclusie, zo zijn de afgelopen 25 jaar veel mensen verhuisd van instituten 

naar kleinere woningen. Dit verzorgt voor verbetering van adaptieve vaardigheden, meer 

aanwezigheid in de samenleving, grotere variatie aan activiteiten, meer keuzemogelijkheden 

en meer familiebezoeken.  

4. Dubbele diagnose 

4.1 Inleiding 

= een zeer brede en diverse groep van mensen met een psychiatrische stoornis en 

middelenproblematiek (samen).  

Het hebben van een dubbele diagnose leidt tot een complex ziektebeeld met een impact op 

verschillende levensgebieden, die grote moeilijkheden met zich meebrengt inzake 

behandeling en persoonlijk welzijn.  

4.2 Terminologie en classificatie 

4.2.1 De term ‘dubbele diagnose’ 

~ paraplubegrip 

Letterlijk: het voorkomen van twee psychische stoornissen in éénzelfde persoon en op 

hetzelfde ogenblik.  

~ meerdere termen (MICA, MISA, MISA, …), oa comorbiditeit 

Betekenis: het gaat over patiënten die gelijktijdig kampen met een ernstig psychiatrisch 

ziektebeeld en een verslavingsprobleem.  

Kritieken: verkeerde benaming, te eng bekeken, heterogene groep 

4.2.2 Classificatie 

Een aantal veelvoorkomende clusters: 

 Stemmingsstoornis 

 Psychotische stoornis 

 Angststoornis 

 Antisociale of borderline-persoonlijkheidsstoornis  

Een variatie aan verschijningsvormen mogelijk. 

Er is een classificatie op basis van de inhoud, maar er is er ook eentje gebaseerd op 

etiologische samenhang – met deze vier groepen: 
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 Primaire psychische stoornis: mensen gebruiken middelen om hun psychische 

stoornis te maskeren  

 Primair middelenmisbruik: voorbeeld amfetamine-psychose. Het druggebruik leidt 

tot een stoornis  

 Gemeenschappelijke kwetsbaarheidsfactor: er kan een biologische aanleg zijn 

voor druggebruik 

 Bidirectionele modellen: middelen  psychose  middelen  vicieuze cirkel 

4.3 Prevalentie 

Een veel voorkomend probleem, omvangrijker dan men dacht (15 à 40%) 

Er bestaat een hoge co-morbiditeit tussen stoornissen in middelenmisbruik en andere 

psychiatrische stoornissen.  

4.4 Omschrijving van de doelgroep 

4.4.1 Achtergronden 

Het is een relatief jong probleem, mede door de beschikbaarheid van illegale drugs. Die 

kwam in de jaren 80 in een stroomversnelling terecht – en het ging niet alleen over cannabis, 

maar vooral ook over heroïne e.d.  

Een andere oorzaak van de omvangrijkheid van het probleem is de deïnstitutionalisering: 

maatschappelijk kwetsbare mensen werden onverwacht blootgesteld aan de risico’s van het 

leven in de maatschappij.  

Ook liggen toename van maatschappelijke druk en economische veranderingen aan de 

basis van het probleem. 

4.4.2 Kenmerken 

Er is in vele gevallen sprake van een complex ziektebeeld en er ontstaat een negatieve 

interactie tussen de stoornissen en de drugs.  

De levensomstandigheden zijn vaak onstabieler, en dakloosheid is niet uitgesloten – een 

vaak voorkomend probleem, echter.  

Dubbel gediagnosticeerden worden al snel als storend ervaren; en omdat ze zwakke 

probleemoplossingsvaardigheden hebben maken ze meer en sneller gebruik van geweld. 

Een confrontatie met justitie blijft daarom niet lang uit, doch: kleine criminele feiten. Dit heeft 

te maken met het ontbreken van de nodige sociale vaardigheden, waardoor ze sneller 

opgepakt worden.  

Ze beschikken over een klein sociaal netwerk en hebben vaak familiale problemen.  

Hun fysiek ene psychische gezondheid is zwakker dan die van mensen met een 

enkelvoudige stoornis, je ziet vaker acute ziekenhuisopnames.  

Slechte zelfzorg heeft ook een negatieve invloed; en er is grotere kans op HIV-infectie. 
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4.5 Orthopedagogische aanpak 

4.5.1 Historiek van de behandeling van personen met een dubbele diagnose 

4.5.2 Recente tendensen 
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Les 6 – 9/11: gastles GRIP     
Slides  

= Gelijke Rechten en Kansen voor Iedere Persoon met een handicap 

Doel 

Gelijke rechten en kansen voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap.  

Hoe doen ze dit? 

o Alle bestuurders zijn mensen met een beperking en/of directe vertegenwoordigers 

o Niet-handicapspecifiek: alle handicaps of chronische ziekten tellen mee.  

o Het is geen koepel, geen ledenorganisatie, maar bestaat uit sympathisanten 

o Ze doen niet aan individuele ondersteuning of doorverwijzing. Die contacten en 

klachten zijn essentieel voor het beleidswerk dat ze uitvoeren 

o Ze houden zich bezig met beleidsvoorstellen, lobbywerk, getuigenissen, campagnes 

en acties. Voorlopig nog niet met rechtszaken 

De zwaartepunten 

Belangrijk bij GRIP is het mensenrechtenverdrag: iedereen heeft gelijke rechten. Ook de 

QOL telt mee – want iedereen moet in de best mogelijke omstandigheden leven en moet 

kunnen genieten van de basisbehoeften.  

Modellen: hun visie 

Het GRIP sluit zich niet aan bij het alom bekende medische model. Zij sluiten zich eerder 

aan bij het sociale model, aangezien daar de persoon centraler staat. De belangrijkste 

verschillen met telkens het medisch model eerst: 

o Waar het medisch model het probleem in de persoon situeert, ziet het sociale model 

dat als een probleem van de samenleving.  

o In het medisch model is de persoon een patiënt in eerste instantie, in het sociale 

model een burger. 

o In het medisch model spreekt men van een defect of ongeluk, in het sociale model 

eerder van de sociale problematiek.  

o Medelijden en genezen moeten plaats ruimen voor solidariteit en het weghalen van 

barrières.  

o Aanpassing en beheersing komt niet meer op de eerste plaats, maar de menselijke 

ontwikkeling wel.  

o Er is ook geen sprake meer van individuele behandeling, maar van inclusie en 

sociale actie. 
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o De labels worden vervangen door de persoonlijke interesses en universele 

behoeften. 

o De professionele dominantie in het medische model wordt opgeschort en er is nu 

vooral zelfhulp en zelfbeschikking aan de orde.  

o Het zij-denken verandert in wij-denken.  

Termen  

Normalisatie staat voor het meer normaal maken van een persoon 

Integratie wil zeggen dat de persoon met een handicap in een reguliere omgeving geplaatst 

wordt, zonder dat die omgeving zich aanpast 

Inclusie daarentegen creëert verbondenheid tussen de persoon met de handicap en zijn 

omgeving. De persoon en omgeving zetten een stap in elkaars richting: de omgeving past 

zich aan aan de persoon en zijn noden.  

Ervaringsdeskundigheid 

GRIP is een team van ervaringsdeskundigen. Dit sluit aan bij hun kijk op handicap. 

Ervaringsdeskundigheid leidt tot meer participatie, een positiever zelfbeeld, meer respect 

voor personen met een handicap en minder discriminatie. 

Door deze ervaringsdeskundigheid en de erkenning ervan verwerven deze personen 

autoriteit.  

Alle personen met een handicap zijn ervaringsdeskundigen en kunnen hun ervaringen op 

verschillende domeinen inzetten.  

Communicatie tussen ervaringsdeskundige en een professioneel deskundige gebeurt op 

basis van gelijkwaardigheid. 

Sensibilisatie 

o Platform voor leerkrachten 

o Mediacampagnes 

o Media beïnvloeden  

Afsluitend… wat tips 

Denk aan je taalgebruik: gehandicapten, beperkten, andersvaliden, mindervaliden, … 

o ALGEMEEN: Als je communiceert met een persoon met beperking: spreek de 

persoon rechtstreeks aan op een gewone manier. Let op je taalgebruik, maar niet té 

hard. Informeer je voldoende en toon interesse voor de persoon. Aarzel niet om 

vragen te stellen! 
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o Bij personen met beperkte mobiliteit: heb oog voor zaken die toegankelijkheid 

bemoeilijken; geef toelichting over de bereikbaarheid; wees voorzichtig met een 

rolstoel en zet je op gelijke hoogte tijdens een lang gesprek. 

o Bij blinde of slechtziende personen: benoem moeilijkheden bij verplaatsing; kondig 

jezelf aan als je aankomt of vertrekt; bied je arm aan als de persoon je hulp vraagt en 

pas je tempo aan; laat een blindegeleidehond met rust – die is aan het werk 

o Bij dove of slechthorende personen: spreek de persoon zelf aan ookal is er een 

tolk; zoek naar de beste communicatiemanier; spreek niet meteen luider maar spreek 

gewoon; ga er niet van uit dat een dove niet kan praten! 

o Bij personen met een verstandelijke beperking: geef de persoon tijd; gebruik 

concrete en duidelijke taal; ga ja of je boodschap goed aangekomen is; corrigeer niet 
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Les 6 – 9/11: Mensen met een handicap 

Fragmenten uit ‘Mensen met een handicap’ pp. 1 – 29, pp. 104 – 160  

 

1. Wat is orthopedagogiek? 

Komt van het Griekse ortho – ped – agogiek  

= wetenschap van het handelen in moeilijke opvoedingssituaties  

Orthopedagogiek is een handelingswetenschap, die zich richt op de wetenschappelijk 

verantwoorde praktijk. Ze gaan er van uit dat professioneel handelen verantwoord handelen 

weergeeft. 

Binnen de orthopedagogiek is er een verschil tussen gedrag en handelen: het gedrag is 

uiterlijk waarneembaar; het handelen zijn de intenties, beweegredenen en keuzes van een 

individu.  

“man as a human being who can act – that is: who can give meaning, set aims, standards 

and rules and choose and justify methods” 

Andere benamingen zijn: special education, heilpedagogiek, sondernpedagogik 

Ontwikkeling van orthopedagogiek als wetenschap 

Aanvankelijk was er een strijd tussen pedagogiek en pedologie aan de gang. Vanaf 1970 

waren praktijken gerelateerd aan bijzondere doelgroepen ( ~ het medische model). Wat later, 

rond 1990 vond er een paradigma verschuiving plaats – van het individuele naar het sociale 

model. Nu zijn er integratieve visies binnen de postmoderniteit (QOL en mensenrechten).  

2. Mensen met een handicap 

2.1. Categoriseren 

“Een sociale categorie is een groepering van mensen die noch interactie en communicatie, 

noch gemeenschappelijke waarden en normen kennen. Dat gebeurt op grond van een 

bepaalde eigenschap die mensen met elkaar gemeen hebben, die om een of andere reden 

voor de indeler interessant is.” 

2.1.1 Het belang van categoriseren 

Mensen in categorieën indelen heeft twee grote belangen: 

o Beleid: administratief is het makkelijker om met categorieën te werken; zo heb je een 

kader om doelstellingen in te realiseren en om een professionele diagnose te 

vergemakkelijken. 

o Individu: een label geeft toegang tot bijstand, uitkering, en hulpverlening; behoren tot 

een categorie kan ook een leiden tot ‘subculturen’ (zie ‘Dovengemeenschap’) 
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2.1.1.1 Voorbeeld: typologie BuO en leerzorgkader 

Een voorbeeld van categoriseren zien we in het Buitengewoon Onderwijs. Door het BuO 

op te delen in 8 types kan er aangepast onderwijs voorzien worden voor elke aparte groep. 

We hebben het over: 

o Type 1: licht mentale handicap 

o Type 2: matig mentale handicap 

o Type 3: gedrags- en emotionele 

stoornissen 

o Type 4: fysieke handicap 

o Type 5: ziekenhuiskinderen 

o Type 6: visuele handicap 

o Type 7: auditieve handicap 

o Type 8: ernstige leerstoornissen 

 

Ook het leerzorgkader, dat door de minister van Onderwijs is naar voren geschoven, 

verzorgt categorisering. Zo is er sprake van 4 zorgniveaus en 4 clusters. De bedoeling van 

dit leerzorgkader is om zoveel mogelijk leerlingen met beperkingen toch te integreren in het 

reguliere onderwijs.  

2.1.2 Hoe categoriseren? 

Dit is een zeer complex proces. Er zijn twee mogelijkheden: 

2.1.2.1 Op het niveau van de aandoening 

Zo zijn verschillende categorieën mogelijk (denk aan de typologie van het BuO). Ook is een 

overkoepelende categorie ‘(niet)zichtbare aandoening’ mogelijk. Je kan ook sorteren op 

basis van het ontstaan van de stoornis – dan zitten we met het nature-nurture debat.  

2.1.2.2 Op het niveau van de leeftijd  

Het belangrijkste verschil is hier: kinderen of volwassenen.  

2.1.3 Betrokkenen bij categoriseren 

Er zijn 6 actoren betrokken: 

o De wetenschappelijke wereld: beïnvloed door culturele factoren 

o Het beleid: invloed van wetenschappelijke inzichten op dit beleid, dat zich uitspreidt 

over verschillende terreinen 

o Klinische praktijk: categoriale diagnostiek, met toegang tot bepaalde diensten (voor 

bepaalde handicaps) 

o Leken: ook aan leken wordt een mening gevraagd. Dit zijn dan de zogenaamde 

social representations (overtuigingen die een sociale realiteit opbouwen). “You say 

mongol, we say Down’s Syndrome. His mates call him David” 
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o Personen met een beperking: zij kunnen kiezen voor een categorie als reactive op 

negatieve attitudes of als verklaring. Ze maken vaak op flexibele wijze gebruik van 

het begrip ‘personen met een handicap’ of ‘gehandicapten’. 

o Familieleden: door het label kunnen ouders het gedrag van hun kind verklaren; toch 

een verschil tussen familie en maatschappij. 

2.1.4 Gevaren van categoriseren 

Er zijn een aantal gevaren verbonden aan categoriseren. Onder meer: 

o Het verwerven van een ‘patiëntenstatus’: de beperking wordt gemedicaliseerd; er is 

kans op segregatie. 

o Rolverwachtingen: de handicap kan gegeneraliseerd worden, wat de samenleving 

tot ‘handicaperend’ benoemt. Labels kunnen ook ferm stigmatiseren! 

o Stigmatisatie  

Zijn er labels zonder stigma?  

Ja, kijk maar naar een bril of lenzen. Dit is ‘algemeen aanvaard’ en wijd toegankelijk. 

Gehoorapparaten zijn dat al minder, maar zijn aan een opmars bezig. Ook rolstoelen worden 

makkelijker toegankelijk voor ouderen – zij doen hier soms beroep op, ook al zijn ze niet 

‘gehandicapt’. Door de vergrijzing zullen veel hulpmiddelen voor mensen met een beperking 

ook door de oudere bevolking aangeschaft worden. Dit kan mogelijk een barrière opheffen in 

het veld van de ‘stigmatiserende labels’.  

2.1.5 Besluit  

Een gemeenschappelijk kenmerk van personen met een handicap is de ervaring met 

stigmatisering, marginalisering en discriminatie. Toch is het ook belangrijk om rekening te 

houden van specificiteit van bijzondere doelgroepen die soms andere functionele problemen 

ervaren.  



Orthopedagogiek  2011 – 2012    

Plevoets Ine  Schakelprogramma tot Master Ped. Wet. – P&O 

40 

Les 7 – 16/11: Personen met een visuele handicap 

Handboek pp. 211 – 272  

1. Historiek 

1.1 Ontstaan van de eerste instituten 

1.2 Brailleschrift 

1.2.1 Voorlopers 

Hauy: loden letters in T-vorm, daarop legde hij vochtig papier en dat liet hij twee dagen onder 

een zwarte pers drogen. Zo kon hij een bladzijde in reliëf drukken. Die was echter zeer 

moeilijk te hanteren en te lezen. Er ontstonden verschillende geschriften die vooral het 

ziendenschrift probeerden te behouden. 

1.2.2 Louis Braille en het brailleschrift 

Hij experimenteerde met het nachtsrifht van een zekere Barbier, die met puntjes en streepjes 

een schrift had gemaakt dat in het donker tactiel kon worden gelezen. Dit was de inspiratie 

voor Louis Brailles eerste ontwerp in 1825. Hij heeft zelf het succes van zijn brailleschrift (en 

de doorbraak ervan) kunnen meemaken, wat later stierf hij.  

Er zijn velen die dachten dat zij het geschrift konden verbeteren, maar niemand slaagde 

daarin. 

1.3 Schrijven en drukken 

1.3.1 Schrijven 

1.3.2 Drukken 

1.3.3 Een apart probleem: schriftelijke communicatie met zienden 

1.4 Bijzondere groepen: slechtzienden en doofblinden 

1.4.1 Slechtzienden 

1.4.2 De zorg voor doofblinden 

2. Terminologie en etiologie 

2.1 Oog en zenuwbanen: bouw en werking 

2.2 Visuele waarneming: gezichtsscherpte en gezichtsveld 

2.2.1 Gezichtsscherpte 

2.2.2 Gezichtsveld 

2.3 Definitie 

zie volgende 

deel van deze 

les 
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2.4 Frequentie 

Ongeveer 1 op 1000 is slechtziend of blind.  

85% van de slechtzienden/doven is boven de 65 jaar.  

2.5 Etiologie 

zie volgende deel van deze les 

3. Psychologie 

3.1 Een blind persoon staat anders tegenover de dingen 

3.1.1 Waarneming 

Iemand die blind is, mist visuele waarneming. Hij gaat zich dan vooral baseren op haptische 

waarneming – tastwaarneming. Er is: 

 Ding- en vormhaptiek: globaal waarnemen van objecten 

 Ruimtehaptiek: zich verplaatsen door te tasten 

3.1.2 Geheugen 

Hebben blinden visueel voorstellingsvermogen? Wie blind geboren is, alleszins niet. Iemand 

die pas na zijn 4e blind geworden is, kan dat nog lange tijd hebben – maar het zal vervagen. 

Iemand die blind geworden is, heeft ooit nog kunnen zien en kan zich daarop baseren. 

Omdat er geen visuele waarneming mogelijk is, kunnen blinden hun geheugen fit houden 

omdat zij meestal alles onthouden (telefoonnummers etc.).  

3.1.3 Intelligentie 

Op intelligentietests presteren ze misschien minder, maar als er sprake is van multipele 

intelligentietests is er geen verschil tussen een ziende en een blinde.  

3.2 Een blind persoon staat anders tegenover zichzelf 

Het kan zijn dat een blinde persoon helemaal op zichzelf verblijft. Er kunnen dan blindismen 

plaatsvinden: stereotiepe bewegingen zoals bv. hoofdschudden, huppelen, wiegen, 

fladderen van handen. Dit is niet per se onaangenaam, maar met een 

gedragstherapeutische benadering kan dit behandeld worden.  

3.3 Het contact tussen blinde en ziende personen is anders 

Dit is fout geformuleerd, het contact kan gehinderd worden omdat er geen oogcontact kan 

plaatsvinden. Een blinde zal veeleer zijn oor naar de ziende richten om te kunnen verstaan 

wat die persoon zegt. Blinden hebben vaak ook een zwakke gezichtsmotoriek en zullen dus 

weinig gevoelens uiten dmv hun gezicht.  

Blinden willen bij de groep horen, ze hechten hier veel belang aan. Zo kijken ze liever mee 

naar TV dan naar de radio te luisteren. 
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3.4 Psychogenetische ontwikkeling van het blinde kind 

3.4.1 Motorische ontwikkeling 

2-5 jaar: de lichaamszijden ontdekken 

4-7 jaar: verschil tussen links en rechts 

6-8 jaar: relaties tussen zichzelf en de objecten 

8-10 jaar: andere positie innemen 

 stadia van ontwikkeling, overlappend.  

3.4.2 Sociale ontwikkeling 

De interactie is veel minder spontaan, het begrip ‘ik’ wordt pas later verworven.  

Spelen is voor een blind kind moeilijker, dus best een hoekje inrichten met veilig speelgoed 

wat veeleer auditief is (rammelaar, rinkelbal). Blinde kindjes spelen vaak ook alleen omdat ze 

niet kunnen imiteren.  

3.4.3 Ontwikkeling van begrippen 

Oorzaak-gevolg-relaties zijn makkelijker visueel waar te nemen, alsook concreet-logische 

vaardigheden. Voor blinde kindjes is dit veel moeilijker.  

Het blinde kind is erg egocentrisch qua taalgebruik. 

3.5 Slechtziende persoon 

zie volgende deel van deze les 

4. Orthopedagogische aanpak 

4.1 Thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren met een visuele handicap 

De zorg moet zo vroeg mogelijk beginnen om het kind optimaal te helpen functioneren. Het 

beste is dat de persoon in zijn eigen omgeving benaderd wordt, en dat er dus gewerkt wordt 

via huisbezoeken.  

Er is ook sprake van Geïntegreerd Onderwijs en Inclusief onderwijs. 

Er is een hele evolutie geweest: het aantal begeleide gezinnen is tegenwoordig zeer groot. 

De verwijzing gebeurt meestal door universitaire ziekenhuizen.  

De meest voorkomende vragen van de ouders zijn opvoedingsvragen.  

4.1.1 Thuisbegeleiding voor jonge kinderen: vroegbegeleiding 

Thuisbegeleiding verloopt kind – of gezinsgericht, met doel om de interactie zo vlot mogelijk 

te laten verlopen.  
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4.1.2 Thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren 

Om de goede samenwerking, goede sociale contacten en zelfredzaamheid – die blinden 

nodig hebben in het GON – te bevorderen is er voorzien in een goede begeleiding in de 

thuissituatie. Dit is een volwaardige vorm van ambulante hulpverlening geworden met een 

diversiteit van doelstellingen om tegemoet te komen aan de individuele vragen van het gezin 

zelf. 

4.2 Onderwijsstructuur 

4.3 Opvoeding van en onderwijs aan slechtzienden 

4.3.1 Materieel optimale leersituatie 

4.3.2 Geëigende didactische aanpak 

4.4 Opvoeding en onderwijs aan blinden 

4.4.1 Brailleschrift 

4.4.2 Rekenonderwijs en zijn hulpmiddelen 

4.5 Geintegreerd onderwijs en Inclusief onderwijs 

4.5.1 Situatie in Vlaanderen 

4.5.2 Verenigde Staten 

4.5.3 Groot-Brittanië 

4.5.4 Denemarken en Zweden 

4.6 Hoger onderwijs 

4.6.1 Voorbereiding van de studies 

4.6.2 Het studeren zelf 

4.6.3 Informatie- en adviestaak 

4.7 Personen met een meervoudige (visuele) handicap 

5. Speciale orthopedagogische problemen en accenten 

5.1 Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie 

5.2 Mobiliteit 

5.2.1 Vereiste vaardigheden 

Mobiliteitstraining, met of zonder stok. 

Een blinde kan door weerkaatsing van geluid weernemen of de kamer groot of klein is. Als er 

gepraat wordt weet hij dat er mensen aanwezig zijn en dankzij de open ramen hoort hij het 

verkeer op straat. Verschillende materialen maken ook verschillende geluiden als hij er met 
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zijn stok tegen slaat. Aan de wind kan hij zich oriënteren, alsook aan de geur van bepaalde 

zaken (frituur, bakkerij, bloemist). De kennis van ruimtelijke begrippen (langs, tegenover, 

noord, zuid, diep, smal, hellend) zijn ook zeer belangrijk.  

5.2.2 Mobiliteit binnenshuis 

Armtechniek: een arm tien centimeter voor de borstkas gebogen houden – handpalmen naar 

buiten, dit vormt een veilige barrière.  ~  ‘dropped hand’-techniek 

5.2.3 Gebruik van de witte stok 

Aanvraag bij gemeentebestuur, dit wordt op je paspoort genoteerd. Er zijn twee methodes 

mogelijk, maar dit is niet echt belangrijk. 

5.3.4 Ziende gids 

Waar teveel hindernissen zijn, is de beste optie een ziende begeleider aan te spreken. De 

blinde zal de begeleider dan boven zijn elleboog vastnemen om zo een halve pas achter 

deze persoon te blijven.  

5.2.5 Geleidehond 

De witte stok volstaat soms niet meer. Een hond kan hierbij helpen – en ook om 

bescherming te bieden wanneer de persoon ’s avonds op stap gaat. Vooral labradors, 

vroeger herdershonden.  

5.3 Zelfstandigheidstraining 

Het is mogelijk om zoveel mogelijke dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Er kan 

echter nog veel meer gedaan worden om het leven voor een blinde te vergemakkelijken, 

denk maar aan bv. reliëf brailleschrift op een koffieapparaat.  

Belangrijk is dat alles wat samen gebruikt kan worden of wat relevant is voor iets anders, 

samen opgeborgen wordt.  Er bestaan ook kleurenherkenners, zodat je niet met een blauwe 

muts, paarse sjaal en gele schoenen over straat loopt.  

Om blinden zelfstandigheidstraining te beiden wordt er uitgegaan van chaining: eerst de 

laatste stap van de vaardigheid zelfstandig laten doen, en zo geleidelijk aan naar de 

beginhandeling toewerken.  

5.4 Gebruik van de moderne technologie 

5.4.1 De computer en de aanmaak van braille 

Grootdruk van braille is mogelijk geworden, vroeger waren dit dikke boeken. Er zijn ook 

brailleprinters die regulier schrift omzetten in braille, en andersom. Er zijn ook scanners die 

dit kunnen doen.  

5.4.2 De computer in het beroep en het beroepsonderwijs 

Blinden kunnen zeer goed dactylo en geven de voorkeur aan een normaal toetsenbord ipv 

een brailletoetsenbord.  
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Er is ook de mogelijkheid om een braille-leesregel te gebruiken, die dan tekst van een 

scherm kunnen omzetten in braille, zodat de blinde dit kan lezen. Dit is echter tijdrovend. 

Ook zijn er vocalisers die de tekst kunnen uitspreken voor de blinde.  

Een combinatie van beide is ook mogelijk, en tegenwoordig hebben websites ook een text-

only versie.  

5.4.3 Raadplegen van databanken 

De dikke Van Dale bestaat nu bijvoorbeeld ook voor blinden, het braille-lexicon bestond uit 

12 dikke volumes.  

5.4.4 De computer als communicatie-prothese 

Er bestaan tegenwoordig minicomputertjes die het toelaten om een tekst in braille te noteren 

en dit dan opslaan in hun geheugen. Later print je je pagina’s (tot 250) af thuis en is je 

geheugen weer leeg. Zo kan je de volgende les met een leeg geheugen beginnen en volop 

overtypen, of ‘noteren’.  

6. Dienstverlening aan volwassen personen met een visuele handicap 

6.1 Verenigingen van en voor personen met een visuele handicap 

‘World Blind Union’, ‘European Blind Union’, Belgische Confederatie van Blinden en 

Slechtzienden. Er zijn twee taalvleugels: een overkoepelend orgaan per taal met 

nazorgwerken, onderwijsinstellingen en groeperingen – connecties. Een ruime waaier aan 

dienstverlening is mogelijk. 

6.2 Integratie op de arbeidsmarkt en in het sociale leven 

36% van de ondervraagden had een job in het reguliere arbeidscircuit (meestal als 

bediende), 5% werkte op een beschutte werkplaats, 40% kreeg een inkomensvervangende 

tegemoetkoming en 20% had een werkloosheidsuitkering. 

Het feit waarom zo weinig laaggeschoolde blinden aan de slag zijn is te wijten aan een paar 

oorzaken: 

 Het verschil in loon dat je verdient als je werkt en je uitkering wanneer je niet werkt is 

miniem; 

 Er zijn nog altijd vooroordelen van bazen, en er bestaat nog altijd discriminatie. 
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Les 7 – 16/11: Personen met een visuele handicap 

Infobrochure ‘Het begrip visuele handicap’ 

1. Werking van het zicht 

1.1 Bouw van het oog 

 

Het oog heeft een doorsnede van 2.5cm, bestaande uit drie grote delen: 

 Oogwand: buitenkant, die werkt zoals een fototoestel. Deze bestaat uit drie 

basisdelen: 

o Harde oogrok: de buitenlaag, het oogwit. Gaat vooraan over in doorzichtige 

hoornvlies. Vergelijking met fotocamera: venstertje 

o Vaatvlies: de middenlaag, met veel bloedvaten. Deze brengen 

voedingsstoffen naar de juiste plaats en regelen temperatuur. Gaat vooraan 

over in straallichaam en daarna in de iris (bepaald kleur van de ogen). In de 

iris zit een opening, de pupil. 

Deze laatste wordt nauwer bij 

veel licht en groter bij weinig 

licht. De zwarte kleur ervan 

ontstaat doordat het oog het 

licht dat binnenkomt niet kan 

weerkaatsen. Achter de iris zit 

de (doorzichtige) lens in de 

vorm van een afgeplatte bol. Iris 

en lens verdelen het oog in de 

voorste en achterste oogkamer. 

Vergelijking fotocamera: 

diafragma 
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o Netvlies: de binnenlaag, met een miljoen lichtgevoelige cellen. Twee soorten 

cellen: staafjes (aan de zijkant, staafvormig, gevoelig voor licht en donker, 

100 miljoen) en kegels (midden, gevoelig voor kleuren, kegelvormig, 7 

miljoen). Net achter de pupil is de meest gevoelige zone van het netvlies: de 

gele vlek (enkel kegeltjes). Vanuit staafjes en kegeltjes vertrekken 

zenuwvezels die samenkomen achteraan het oog (= oogzenuw) – geen 

staafjes, geen kegels, ongevoelig voor licht en donker  blinde vlek. 

Vergelijking met fotografie: het scherm waartegen de beelden worden 

geprojecteerd 

 Glasachtig lichaam: heldere, geleiachtige vloeistof binnenin die het oog bol houdt 

 Oogzenuw: de kabel die het oog verbindt met de zenuwen 

1.2 Verwerking in de hersenen 

Ter hoogte van de hersenschors worden alle waarnemingen van de staafjes en kegels 

opgevangen en verwerkt. De hersenen corrigeren informatie die binnenkomt en bedenken er 

zelf wat bij. Je ziet dus niet wat je echt ziet, maar wat je hersenen er van maken. 

Het gezichtscentrum staat in verbinding met andere centra in de hersenen. De informatie 

wordt vergeleken met al wat in het geheugen opgeslagen zit. Zo kunnen de hersenen de 

informatie ‘zinvol’ maken.  

Onze visie is dus altijd gekleurd door hetgeen we al gezien of meegemaakt hebben. 

1.3 Werking van het gezichtssysteem 

Lichtbreking door hoornvlies en lens: hoornvlies functioneert als venster waardoor 

lichtstralen tot oog worden toegelaten. Het regenboogvlies is het diafragma van het oog, 

waarin de pupilopening zit. Het licht dat door de pupil geraakt, valt op de lens – die zal zich 

boller of platter maken om het beeld zo scherp mogelijk op het netvlies te laten 

terechtkomen. 

Beeldontwikkeling op netvlies: lichtstralen die de cellen bereikten, worden omgezet in 

elektrische stroompjes. 

Beeldverwerking, via de oogzenuw naar de hersenen: het eigenlijke beeld van dat wat we 

zien wordt gevormd in onze hersenen, op basis van eerdere waarnemingen/ervaringen.  

1.4 De visuele functies 

1.4.1 Gezichtsscherpte 

= een maat voor detailwaarneming.  

Als we iets willen waarnemen, richten we ons zo dat het beeld op de macula valt – hier 

hebben we het grootste onderscheidingsvermogen en 100% scherpte.  

De scherpte voor ver gebeurt a.d.h.v. tests en na een optimale correctie met optische 

middelen.  
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De scherpte voor kortbij gebeurt op basis van twee vragen: welke lettergrootte kan de 

slechtziende onderscheiden?; op welke afstand lukt dit nog? 

1.4.2 Gezichtsveld 

Ons gezichtsveld bedraagt ongeveer net iets minder dan 180° en bestaat uit twee delen: 

 Centraal gezichtsveld (scherp, gele vlek): 10° scherp zien 

 Perifeer gezichtsveld (onscherp): 170°  oriënteren, visueel 

waarschuwingsapparaat 

1.4.3 Kleurenzin 

Er zijn drie lichtgevoelige cellen, één voor elke primaire kleur (blauw, groen, rood). Het 

licht prikkelt drie soorten kegels in verschillende mate, afhankelijk van de golflengte van het 

licht. Resultaat = mengkleur. Een mens kan ongeveer 160 mengkleuren waarnemen.  

 Als er maar één soort kegels geprikkeld wordt, zie je maar één kleur.  

 Alle receptoren geprikkeld = witte kleur. 

! Op perifere netvlies zitten staafjes die geen kleuren kunnen waarnemen. Pas als iets zich 

voor de macula bevindt kan je kleuren onderscheiden en benoemen.  

1.4.4 Licht- en donkeradaptatie 

Het licht raast het oog binnen met een snelheid van 300 000km/sec. Om beschadiging te 

voorkomen zijn er heel wat verdedigingsmechanismen ingebouwd, die ervoor zorgen dat 

licht in juiste hoeveelheden op het netvlies terechtkomt.  

Het licht gaat voorbij hoornvlies en vocht van de voorste oogkamer, het komt aan bij de 

opening in de iris.  

! Even verblind zijn is mogelijk. 

Het oog kan zich aanpassen aan een hoeveelheid licht. Kegels reageren snel op licht en 

onderdrukken de staafjes, zo krijgen we een gedetailleerde waarneming in kleur. De staafjes 

worden niet geprikkeld bij veel licht, maar werken veelal in het donker.  

2. Visuele beperking 

2.1 Definiëring van blindheid en slechtziendheid 

Na de beste optische correctie: 

 Blind:  

o Gezichtsscherpte van minder of juist 1/10 

o Gezichtsveld kleiner dan of gelijk aan 20° 

 Slechtziend:  
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o Gezichtsscherpte van minder of juist 3/10 

o Gezichtsveld kleiner dan of gelijk aan 40° 

! Een goedziende heeft een gezichtsscherpte van 10/10. Dit wil zeggen dat hij iets op 10m 

afstand kan waarnemen, waar een slechtziende dit enkel kan op 3m afstand (of minder). 

2.2 Oorzaken 

Sommige zijn erfelijk, anderen willekeurig.  

Zien = waarnemen én begrijpen. Dit gebeurt in de hersenen, aan de visuele cortex. 

Beschadigingen van de oogzenuw of visuele cortex verstoren de verwerking van visuele 

informatie. Mensen met een hersenletsel of beschadigde oogzenuw hebben geen 

oogaandoening, maar zijn toch slechtziend.  

De meest voorkomende oogaandoeningen, schematisch weergegeven: 

BENAMING WAT? GENEZING? 

Problemen tijdens 

zwangerschap of na 

geboorte 

Infectie kan van moeder op kind doorgegeven 

worden. Zuurstoftoediening bij vroeggeboortes kan 

ook leiden tot slechtziendheid 

----------------------- 

Albinisme  Erfelijk, komt voor 1/15 000.  

De huid is wit; gezichtsscherpte vermindert; 

gevoeligheid voor licht vergroot; trillende ogen en 

scheelzien 

Geen behandeling mogelijk 

Retinitis pigmentosa Erfelijk  

Aantasting zijkant netvlies, die steeds verder naar 

het midden toe gaat 

Donkere tunnel 

Nog geen behandeling mogelijk 

Netvliesloslating Binnen- en buitenblad van netvlies komen los.  80% van de gevallen geneest 

door operatie waarbij de 

scheuren dichtgelast worden 

Hoornvliesaan-

doeningen 

Verschillende aandoeningen mogelijk Medicatie 

Hoornvliestransplantatie met 

behulp van laserstralen 

Nystagmus Oog schiet voortdurend heen en weer 

Verschillende oorzaken 

Oefeningen doen om beter te 

leren kijken, mits oorzaak 

behandelbaar is 

Aniridie  Aangeboren of door een ongeval 

Gehele of gedeeltelijke afwezigheid van de iris; 

moeilijke aanpassing aan toenemend licht 

Snel verblind 

Hulpmiddelen  

Diabetes Een van de belangrijkste oorzaken van blindheid  Operatie  
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Ontstaat door letsels aan vloedvaatjes in oog 

Kleurenblindheid 1/25 mannen, 1/250 vrouwen 

Meestal erfelijke afwijking 

Daltonisme: rood-groen blindheid 

 

Cataract (ouderdom) Ooglens wordt troebel, leidt tot blindheid Operatie 

Macula-degeneratie 

(ouderdom) 

50+ 

Gebrek aan gele vlek tast gezichtsscherpte aan in 

midden gezichtsveld 

Geen behandeling 

Glaucoom (ouderdom) 1/50 mensen boven 50+ 

Druk van vocht in oog stijgt, dit tast gezichtsveld en 

–scherpte aan 

Medicatie, laserbehandeling 

Ontsteking/degeneratie 

van oogzenuw 

(oogzenuw of VC-

aandoening) 

Ontstoken of afstervend oogzenuw(weefsel) zorgt 

dat gezichtsveld uitvalt 

Medicatie (soms) 

Tumoren (oogzenuw of 

VC-aandoening) 

Kunnen gezichtsverlies veroorzaken ----------------------- 

Hersenbloedingen 

(oogzenuw of VC-

aandoening) 

Met de ogen is niets mis, maar de info die moet 

doorgegeven worden via de oogzenuw kan niet 

meer worden waargenomen via de hersenen 

----------------------- 

 

2.3 Soorten visuele beperkingen 

2.3.1 Gezichtsscherpte  

Enkel met de macula zien we 100% scherp. Als een beeld zich verder van de macula vormt, 

gaan we wazig zien. 

 Bijziend: zien van dichtbij scherp, maar kunnen iets veraf moeilijk zien. Hoornvlies en 

ooglens zijn te bol in verhouding tot lengte van het oog. 

 Verziend: zien van ver scherp, maar dichtbij niet goed. Ooglens is te plat in 

verhouding tot lengte van het oog.  

Beiden zijn erfelijk, maar op een zekere leeftijd gaat het zicht ook achteruit (+- rond 40 jaar) 

Corrigeren van deze twee afwijkingen kan door brillen of contactlenzen, die ervoor zorgen 

dat het licht naar de juiste plaats wordt afgebogen. 

! Geen vormen van slechtziendheid, want het probleem kan verholpen worden met een bril of 

lenzen.  

! Wazig zien kan een troebele lens als oorzaak hebben 
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2.3.2 Gezichtsveld 

Een defect in het gezichtsveld = scotoom 

10° of minder = koker- of tunnelzicht 

! Centrale gezichtsscherpte kan perfect zijn, maar perifere gezichtsveld kan verstoord zijn. 

Het omgekeerde is ook mogelijk.  

Diabetische retinopathie (netvliesafwijking) kan als gevolg van suikerziekte. Zwarte vlekken 

kunnen ontstaan door een sterk schommelend suikergehalte in het bloed = vlekkenzicht 

Hemianopsie = halfzijdig waarnemen (links of rechts) 

2.3.3 Kleurzin 

= de mate waarin je kleuren correct kan zien. 

Daltonisme = rood-groen blindheid. 

Gradaties:  

 Minder gevoelig voor één grondkleur = anomalie (kleurzinverzwakking) 

 Ongevoelig voor één grondkleur = anopie 

 Ongevoelig voor twee grondkleuren = monochromasie 

 Ongevoelig voor drie grondkleuren = achromasie (zeldzaam!) 

2.3.4 Licht- en donkeradaptatie 

Lichtschuw 

 De kegeltjes functioneren onvoldoende, waardoor de staafjes  onderdrukt worden.  

 Vlug verblind 

 Pijnlijke ogen van duister naar heldere ruimte 

Nachtblind  

 Storing in functioneren van staafjes 

 Problemen bij verplaatsingen in schemerdonker of ‘s avonds 

2.3.5 Cerebrale visusproblemen 

= beschadiging ter hoogte van visuele cortex, waardoor visuele prikkels niet (goed) meer 

worden verwerkt.  cerebrale visuele inperkingen 

Typische kenmerken: korte aandacht, spontane nieuwsgierigheid, tasten, niet gericht 

kijken, weinig oogcontact, moeite met herkennen, oog-handcoördinatie is zwak, schrikken 

snel, … 
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2.4 Aantal mensen met een visuele beperking 

~ schatting. Exacte cijfers zijn er niet, omdat de meeste visuele beperkingen zich voordoen 

vanaf een bepaalde leeftijd.  

 1 op 100 is slechtziend 

 1 op 1000 is blind 

 10% heeft een visuele beperking, waarvan: 

o 10% <18 

o 25% [18-60] 

o 65% >60 

2.5 Een persoon met een visuele beperking herkennen 

 Witte stok 

 Onder sporters: badges met drie zwarte bollen op gele ondergrond 

 Geen kenteken? Kijk dichterbij en merk:  

o Opvallende bril of pet 

o Richt zich op degene voor zich om te wandelen 

o Dingen met een loep of kijkertje bekijken 

o Met de hand boven de ogen lopen 

o Schrikken als ze ineens iemand zien 

2.6 Verwerking en beleving van de beperking 

Aanvaarden doe je niet zomaar: het is een proces dat nooit echt afgelopen is. Je zal het 

eigenlijk nooit aanvaarden, maar er wel mee leren leven. 

2.6.1 Het verwerkingsproces bij een visuele beperking 

Een niet chronologische golfbeweging van afweer, afscheid en aanpassing die voor 

iedereen anders verloopt.  

Afweer: om erger te voorkomen. Kan voorkomen in vormen van shock, ontkenning, zoeken 

(om niet op te vallen) of marchanderen (onderhandelen met ‘God’). 

Afscheid: je ziet geen hoop meer, je zicht is weg. Kan voorkomen in vormen van angst, 

verdriet, schaamte, onmacht, boosheid, schuldgevoelens, opluchting, teleurstelling 

Aanpassing: je leert ermee leven en zoekt alternatieven om je leven mee in te vullen. 

! Ieder gedraagt zich anders. 
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2.6.2 Hoe beleeft een slechtziende zijn? 

Slechtziendheid is voor iedereen anders. Het situeert zich in de hele diversiteit van het 

spectrum tussen zien en niet-zien. 

Een blinde heeft het ‘makkelijker’, want hij ziet de reacties van een omstaander niet. Een 

slechtziende kan dit wel nog zien. De buitenwereld is vaak onwetend over ‘slecht zien’ en 

begrijpt dit meestal niet. Een slechtziende herkennen is ook moeilijker dan een blinde 

herkennen. Aan deze laatste wordt spontaan hulp geboden. Een slechtziende lijkt eerder 

iemand met een mentale beperking, een trage of onhandige.  

De evolutie van de kwaal is moeilijk te voorspellen. Een slechtziende moet zich constant 

aanpassen (een blinde niet, want die ziet gewoon niet), waardoor hij vaak niet weet waar hij 

staat. 

2.6.3 De ruimere omgeving 

Slechtzienden proberen te roeien met de riemen die ze hebben. Hetgeen ze zeker niet willen 

is medelijden of betutteling. Ze wapenen zich hiertegen met behulp van humor: een grapje 

maken kan drempels wegwerken en de visie op beperking verruimen en relativeren. 
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Les 8 – 23/11: Personen met een fysieke handicap 

Handboek pp. 65 – 130  

1. Historiek 

Oud-Indië en Oud-Egypte waren handicapvriendelijk, bij nomadenvolkeren en andere 

voorchristelijke gemeenschappen werden kinderen met aangeboren handicap gedood of 

uitgestoten: levensrecht voor diegene die van nut kon zijn. 

Oud-Griekenland: handicap werd geassocieerd met lafhartigheid, achterbaksheid en een 

gehandicapte werd bestempeld en gold als een ongunstig voorteken. Spartaanse 

overlevingstest: prooi aan wilde dieren van het Taygetusgebergte.  

Romeinse tijdperk: elk vrij man moest een staatsambt kunnen uitoefenen. Op voorwaarde 

dat de gehandicapten ‘redelijk’ waren, kregen ze toegang tot onderwijs (denk aan Socrates). 

De pater familias moest zijn gehandicapte geboren kind zelf doden. 

Vroegchristelijke tijd: dankzij Joods gezegde ‘aalmoezen geven’ konden gehandicapten 

rekenen op onderdak en verzorging bij de geestelijke orden. In de Middeleeuwen ging dit 

verder: de gehandicapte werd veroordeeld tot bedelstraf, want het was een teken van de 

duivel. Velen van hen belandden op de brandstapel, de ‘besten’ werkten als nar. Tot aan de 

Verlichting veranderde er niets.  

Locke en Rousseau legden de fundamenten voor orthopedagogiek, die ervan uitging dat 

ieder mens door opvoeding tot zelfstandigheid gebracht kon worden. De bedelpraktijk moest 

wijken voor een concept van menswaardigheid. De eerste schriftelijke getuigenissen komen 

van dat tijdperk. Tijdens de Industriele revolutie dan, tijdperk van lange werktijden en vroege 

invaliditeit, ontstonden medisch-pedagogische initiatieven, o.m. een technische school voor 

arme, kreupele kinderen. Toch was dit niet puur uit solidariteit, maar vooral uit economisch 

belang. Als antwoord op deze wantoestanden ontstonden religieus-caritatieve 

verzorgingsinstellingen.  

Dankzij de twee wereldoorlogen ging de zorg voor gehandicapten in een stroomversnelling 

vooruit: arbeidsgeschiktmaking moest primeren, want de fronten waren niet genoeg bemand. 

Ook een strijd tegen Hitler, die voor de joden en zigeuners nog eerst de gehandicapten de 

wereld uit wilde.  

De oudste Belgische onderwijsvorm is het ‘Gesticht voor gebrekkige meisjes’ in 

Kwatrecht, wat in 1921 begon met 15 verlamde meisjes te onderwijzen. In Nederland zijn de 

Mytylscholen van belang.  

2. Begripsomschrijving en etiologie 

De term komt van het Engelse ‘hand in cap’, wat bij de paardenraces gehanteerd werd. Zo 

kregen de minder gelukkige spelers een toegift waardoor voor iedereen de kansen gelijk 

waren.  

Het is een functioneel, dynamisch en relatief begrip: je bent gehandicapt ten opzichte van 

iets. Er is sprake van een afwijking van het normale.  
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Personen met bewegingsbeperkingen, niet toe te schrijven aan hersenfunctiestoornissen, 

zijn de perifeer motorisch gehandicapten (botvorming, gewrichten, aanleg ledematen, …). 

Soms worden ook doven en blinden tot fysiek gehandicapten gerekend.  

2.1 Infantiele encefalopathie 

2.1.1 Begripsomschrijving 

~ spasticiteit, cerebrale parese, hersenverlamming 

Het gaat om een aandoening van de hersenen, verworven in de kindertijd. 

= gestoorde houding en beweging opgekomen in de eerste levensjaren, niet progressief, 

gedeeltelijk functioneel herstelbaar, te wijten aan onvoldoende vorming of beschadiging van 

het cerebrum.  

Kan zich manifesteren in de motoriek, maar ook in intellect, spraak, gezicht, gebit, 

aanpassing, .. . 

2.1.2 Etiologie 

Een aantal mogelijke oorzaken, op te delen in: 

Prenataal (30%): genetische aanlegstoornissen (dysplasie, agenesie), intra-uterien 

verworven beschadiging of ontwikkelingsstoornissen (infecties, zuurstofgebrek, bloedingen, 

…) 

Perinataal (60%): zuurstofgebrek (langdurig persen, stuitligging), trauma en traumatische 

bloedingen, constitutionele factoren (prematuriteit, sikkelcelanemie, ..) 

Postnataal (10%): traumata, infecties, toxisch, cerebrovasculaire aandoeningen 

(anomalieën, embolieën), zuurstofgebrek, laat verworven afwijkingen van de hersenen 

(tumoren) 

2.1.3 Uitingen 

2.1.3.1 Indeling naar lokalisatie van de afwijking in de extremiteiten 

-parese: verzwakking      -plegie: verlamming 

 Hemiparese: onvolledig, links of rechts 

 Diparese: onderste ledematen 

 Triparese: beide benen en een arm, of omgekeerd 

 Paraparese: beide benen of beide armen 

 Quadriparese: vier ledematen 

 Monoparese: één ledemaat 
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2.1.3.2 Indeling naar ‘aard’ of ‘kwaliteit’ van de bewegingsstoornissen 

De aard hangt samen met de plaats van de stoornis in het cerebrospinaal zenuwstelsel! 

Spasticiteit: de aangespannen spieren blijven ten gevolge van het hersenletsel gespannen, 

wat leidt tot vervorming. De ledematen zijn stijf, overprikkelbaar en hypertonisch. Stoornis zit 

in motorische cortex; aantal mensen met spasticiteit is zeer groot (84%) 

Athetose: langzame grove bewegingen die bestaan zonder dat de persoon dat wil. Stoornis 

zit in de basale ganglia – cerebrale cortex; komt minder frequent voor (10%); soms ook 

manipulatieproblemen, spraakproblemen, ademhalingsproblemen etc.  

Ataxie: coördinatiestoornis bij het lopen – wankele gang; stoornis zit ter hoogte van het 

cerebellum; komt ongeveer 3,5% voor. Drie vormen: 

 Ataxie bij aandoeningen van het cerebellum: dronken gang, lallende spraak 

 Ataxie ten gevolge van onvoldoende sensibele info naar het cerebellum: somatische 

ataxie, stoornis in gewrichts- en sensatiezin 

 Ataxie ten gevolge van prikkeling van het vestibulaire apparaat: fouten in coördinatie 

Diverse motorische stoornissen gecombineerd: de letsels in de hersenen liggen dicht bij 

elkaar in de buurt. 

2.1.4 Bijkomende handicaps 

Mentale beperkingen: bepaald door intelligentie. Ongeveer de helft heeft een IQ van 80 of 

minder. 

Visuele problemen: voornamelijk bij het spastische type. 

Auditieve problemen: vooral bij athetotici, doofheid voor hoge tonen (oorzaak van handicap 

= kernicterus) 

Spraakproblemen: aantasting of gebrekkige controle over spieren in het gezicht 

Epilepsie: vooral bij het spastische type. 

2.2 Spina bifida 

2.2.1 Etiologie 

Genetische alsook omgevingsfactoren werken tijdens neurulatie in op embryo, wat kan 

leiden tot spina bifida. Er is weinig duidelijkheid over de genetische factoren, maar de 

exogene factoren gaan van zuurstofgebrek, röntgenstralen, fouten in voeding tot 

infectieziekten en geneesmiddelen. 

2.2.2 Vormen 

= geboren afwijking van de doornuitsteeksels aan de rugzijde van de wervelkolom. 

Behoort tot neuraalbuisdefecten of dysrafieën. 



Orthopedagogiek  2011 – 2012    

Plevoets Ine  Schakelprogramma tot Master Ped. Wet. – P&O 

57 

In gesloten vorm: spina bifida occulta. Komt vrij veel voor, weinig consequenties want het 

ruggenmerg is niet aangetast. 

In open vorm: spina bifida cystica, open rugje. De wervels hebben zich niet gesloten rond 

het ruggenmerg, dus er is een bult 

of gezwel zichtbaar.  

Verschillende vormen: 

 Meningocèle: alleen huid, 

vliezen en vocht. 

Symptoomvrij  

 Gesloten 

myelomeningocèle: ook 

ruggenmerg naar buiten 

gestulpt 

 Open myelomeningocèle: ruggenmerg en vliezen liggen als een met vocht gevuld 

gezwel bloot, met gevaar voor infecties.  

Mogelijke gevolgen zijn uitval van sensibiliteit, spierverlammingen, nier- en blaasproblemen, 

dwangtoestanden van de gewrichten (rug: scoliose, kyfose, lordose; heupen: luxaties, 

abnormale ontwikkeling; knieën; voeten).  

Vaak samengaand met waterhoofdje (hydrocephalus). 

Symptomen: slechte oog-hand-coördinatie, gebrekkige 

handmotoriek, tekorten bij leren, 

concentratiemoeilijkheden. 

Naargelang het uitvalsniveau kunnen voorspellingen 

gemaakt worden over mobiliteit. 

 TH 12 of hoger: volledig rolstoelgebonden 

 L1 – L3: grotendeels aangewezen op rolstoel 

 L4-S1: korte beenbeugel, laarsspalken of krukken 

 S2 – S5: hulpapparatuur 

2.3 Neuro-musculaire aandoeningen 

Zeer verschillende onderliggende mechanismen, gemeenschappelijke factor is dat de 

spieren afnemen. Myopathie of spierziekte verwijst maar naar een deelgroep.  

Er zijn ongeveer 600 verschillende soorten NMA’s; de frequentie is ongeveer 1 op 900.  

Wordt geklasseerd volgens plaats van optreden, mogelijk op 4 plaatsen:  

- voorhoorncellen van het ruggenmerg,  

- zenuwen,  

- transmissie.  
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De meest courante NMA’s: 

Groep 1: spinale musculaire atrofieën en motorneuronziekten 

Groep 2: erfelijke motorische en sensorische neuropathieën 

Groep 3: myastenia gravis 

Groep 4: genetisch bepaalde myopathieën, spierontstekingsziekten e.d.  

2.4 Skeletziekten 

Misgroei van beenderen, (ongeproportioneerde) dwerggroei (achondroplasie), broosheid van 

de beenderen, aangeboren misvorming, syndroom van Marfan (cardiovasculaire 

afwijkingen), rachitis (zwellingen hand- en voetgewrichten). 

2.5 Misbouw van het skelet 

Dysmelie (aangeboren misvormingen aan armen of benen), focomelie (handen en voeten 

direct met de romp verbonden), ectromelie (ontbrekende ledematen) en ectrodactylie 

(zonder tenen of vingers).  

2.6 Ontstekingen van beenderen en gewrichten 

Chronische polyarthritis: gewrichtsreumatiek, pijn, stijfheid, zwelling van verscheidene 

gewrichten, atrofie van spieren en huis in omgeving van aangedane gewrichten. 

2.7 Aandoeningen van de wervelkolom 

Socliose, lordose of kyphoscoliose (bochel) 

2.8 Traumatische beschadigingen 

Bij veelvuldige breuken (gepaard met broze botten) kan een pseudoarthrose ontstaan. Het 

meest bekend is de ischemische contractuur van de buigspieren bij onderarm- en 

bovenarmbreuken. Zo’n zware beschadigingen liggen meestal aan de grond van amputaties 

bij kinderen. 

2.9 Dwarslaesie 

= onderbreking van continuïteit van opstijgende en neerdalende vezels in ruggenmerg op 

bepaalde niveau.  

 Oorzaak is meestal traumatisch, soms aangeboren.  

 Gevolgen zijn afhankelijk van de compleetheid van de laesie en lokalisatie. 

 Kenmerken: verlamming, uitval of vermindering gevoelskwaliteiten en vegetatieve 

stoornissen. 

2.10 Poliomyelitis 

Tegenwoordig zeldzaam dankzij vaccinatie.  
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Ziekte leidt tot degeneratie en atrofie van blijvend verlamde spieren.  

2.11 Personen met een niet-aangeboren hersenletsel 

Dit probleem is de laatste 15 jaar erg gestegen, vooral dankzij het verkeer en zijn vele 

ongevallen. Het aantal verkeersdoden is niet toegenomen, wel het aantal overlevenden: dit 

dankzij vooruitgang in medische wereld (het in coma houden van patiënten die overleven 

maar dan mogelijk met handicap).  

3. Psychologische inzichten 

3.1 Cognitief functioneren 

Drie mogelijke gevolgen van hersenbeschadiging: verminderde cognitieve functie, 

moeilijkheden bij ervaringen opdoen, geremde intrinsieke motivatie. 

Drie factoren van invloed op cognitieve ontwikkeling van kind met fysieke handicap: 

samenhang sensomotorische/cognitieve ontwikkeling = andere basis, beperkt qua 

exploratieve mogelijkheden en traumatische ervaringen. 

Piaget zegt: kind ontwikkelt zich in interactie met omgeving, dankzij assimilatie en 

accommodatie. 

3.2 Sociaal/emotioneel functioneren 

3.3 Communicatieve vaardigheden 

Een kind met een fysieke handicap zou met minder woorden antwoorden.  

Er is een vierdeling van communicatiestoornissen: spraakstoornissen in samenhang met 

bewegingsstoornissen, stoornissen vd spraak samen met hersenbeschadiging, stoornissen 

vd spraakontwikkeling bij langdurige hospitalisatie, stoornissen vh communicatief gedrag 

door handicap.  

Dankzij faalangst, misverstanden ed zal een kind met fysieke handicap weinig tot geen 

initiatief nemen om een gesprek te starten.  

! Boodschappen worden moeilijker overgebracht door fysiek gehandicapten omdat zij 

mogelijk niet aan non-verbaal gedrag kunnen doen. Hierdoor mist een boodschap soms wat 

kracht. 

3.4 Lichaamsbeleving en seksualiteitsbeleving 

3.4.1 Lichaamsbeleving 

Vier niveaus van lichaamservaring van Shontz:  

Body shemata (onbewuste dynamische shema’s), body self (bewustzijn van eigen 

ervaringen), body fantasy (symboliek), body concept (voorgaande niveaus onder cognitieve 

controle).  

Vijf velden van lichaamservaring van Leist:  
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dialogische ervaring, ontsluiter van materiële omgeving, zelfervaring, cultuurervaring en 

beeldvorming. 

Het lichaamsbeeld van Kugel bestaat uit: 

 Het lichaamsplan: het lijfelijk subject en zijn mogelijkheden 

 Het lichaamsbesef: objectivering, het lichaam kan voorwerp zijn van waarneming en 

voorstelling.  

 Het lichaamsidee: zelfrespect voor het object lichaam. 

3.4.2 Seksualiteitsbeleving 

Seksualiteit mag men niet verengen tot coïtus, het gaat verder dan dat – aanraken, liefde, 

genegenheid.  

Een fysiek gehandicapte wordt meestal als aseksueel getypeerd, en is vaak ook gedwongen 

tot solitaire seks (waarbij hij soms nog hulp moet vragen – dit is een dunk voor zijn ego).  

Seksuele opvoeding begint vanaf de geboorte en heeft een invloed op de later relaties van 

de persoon. Voor mensen die fysiek gehandicapt geboren zijn ligt het anders dan voor zij die 

het verworven hebben: zij hebben misschien al seksuele handelingen meegemaakt.  

In sommige landen kunnen personen met een fysieke handicap met hun seksuele wensen bij 

professionelen terecht. 

3.4.2.1 Psychosociale context 

3.4.2.2 Fysiek aspect 

4. Orthopedagogische inzichten 

4.1 Inleiding 

4.2 Vroegdetectie 

4.3 Psychomotorische programma’s 

Er bestaan psychomotorische traningsprogramma’s. Twee vormen die we zien zijn de 

methode van Bobath en die van Vojta (niet te kennen). 

(Vojta spreekt van risicokinderen en vertrekt vanuit een centrale coördinatiestoornis. Hij zal 

trachten de pathologische bewegingspatronen om te buiten in normale patronen. Hij grijpt de 

primitieve reflexactiviteiten aan en zal een meer preventieve werking naar voor schuiven.) 

4.3.1 Methode van Bobath 

Bobath vertrekt vanuit het letsel in de hersenen: er ontstaan pathologische 

coördinatiepatronen doordat inhibitie ontoereikend is. De behandeling richt zich op reflex-

inhibitieve houdingen om op die manier het hypertonisch patroon te verminderen. Bobath 

situeert de oorzaak van abnormale coördinatie in de hersenbeschadiging. 
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Ontwikkeld door Bertha Bobath na de tweede wereldoorlog.  

4.3.1.1 Motorische ontwikkeling bij hersenbeschadiging  

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. In sommige gevallen van fysieke 

handicap kan het tot zelfs als adolescent duren tot de persoon volledig ontwikkeld is. De 

mijlpalen die een kind moet bereiken, kunnen soms niet bereikt worden. Deze vaststelling 

leidt meestal tot de term ‘mentale retardatie’, maar mooier gezegd is ‘wijziging van de 

coördinatiepatronen’.  

4.3.1.2 Neurofysiologische grondslagen 

Aard van de stoornis  

De functie van het centrale zenuwstelsel bestaat in het integreren van prikkels, zodat je 

adequaat kan reageren op de omgeving. Een groot deel van die handelingen zijn 

gesitueerd in het lagere deel van het CZS. Primitieve motorische reacties worden 

geïnhibeerd door hogere centra, vooral tijdens de eerste drie levensjaren.  

Bij cerebrale stoornissen is dit proces ontoereikend. De reflexen die het kind dan heeft gaan 

de motoriek domineren en fixeren de patiënt in een bepaalde houding.  

Gevolgen van de stoornis 

Het postduraal reflexmechanisme zorgt ervoor dat de mens zijn lichaamsgewicht kan 

dragen met behoud van beweegbaarheid. De evenwichtsreacties, vrij belangrijk, ontwikkelen 

zich pas vanaf de zevende maand.  

Bij een kind met cerebrale parese zullen de reflexen, die zich voor de zevende maand 

bevinden, zich blijven voordoen. Dit leidt tot hindernis voor de evenwichtsontwikkeling. Er 

is ok vaak een ontwikkelingsachterstand of vertraging van de sensomotorische ontwikkeling 

bij het kind. De vroegkinderlijke ervaringen ontbreken.  

4.3.1.3 Behandeling 

Doelstellingen: veranderen van de abnormale houdingspatronen, reduceren van de 

hypertonus bij spasticiteit, ontwikkelen van de belangrijkste fundamentele 

bewegingspatronen, voorkomen van contracturen en aanleren van functionele motorische 

patronen.  

Principes: zo vroeg mogelijk starten zodat er zo weinig mogelijk verkeerde structuren 

kunnen aangeleerd worden aan de hersenen.  

Er zijn ontwikkelingsstadia, maar die moeten niet zozeer strikt afgerond zijn om naar een 

volgend stadium te mogen overstappen. De behandeling is namelijk gericht op plezier en 

aangename ervaring, en niet op prestatie.  

4.3.2 Methode van Vojta 

4.3.2.1 Neurofysiologische grondslagen 

4.3.2.2 Behandeling 
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4.3.3 Enkele andere psychomotorische programma’s 

4.3.3.1 Doman en Delacato 

4.3.3.2 Kephart (en in navolging Frostig) 

4.3.3.3 Bannatyne en Bannatyne 

4.3.3.4 Le Gay Brereton 

4.3.4 Kritische beschouwing en aanbevelingen 

4.4 Meer integrerende werkwijzen 

4.4.1 Portage-programma 

4.4.2 Therapeutische peutergroep 

4.4.3 Conductieve pedagogiek 

= een behandelingssysteem in tegenstelling tot de behandelingsmethoden van Vojta/Bobath. 

De conductieve pedagogiek richt zich op alledaagse oefeningen: oefeningen die je heel 

de dag kan doen. Petö’s leerlingen Maria Hari werkt nog altijd in het instituut.  

Verschillende doeleinden worden nagestreefd, o.a. : ontwikkeling van abnormale 

bewegingspatronen tegengaan, spasticiteit reduceren e.d.  

Petö verkiest het initiatief en actieve participatie van de patiënt. Hij zocht inspiratie bij Pavlov 

en Vygotsky. 

4.4.3.1 Uitgangspunten 

Een persoon met cerebrale bewegingsstoornissen ondervindt moeilijkheden bij 

motorische handelingen. Het basisschema van een baby (strekken armen, buigen heupen, 

openen handen, handen voor de bost brengen) is het tegenovergestelde dan dat van een 

kind met een CBS.  

Om een CBS-kind te laten transformeren in een functioneel individu, dan moeten zijn 

leermogelijkheden ontwikkeld en bevorderd worden. Een CBS-kind kan leren als men de 

condities in stand brengt.  

4.4.3.2 Algemene principes en werkwijze 

Elk moment van de dag is een mogelijkheid tot leren. De conductrice moet ervoor zorgen 

dat het kind kan leren, want dan ken het kind onafhankelijk een oplossing vinden – en de 

conductrice kan dan een tweede oplossing aanbieden. Indien nodig moet ze haar oplossing 

laten vallen. De conductrice is opvoedster, leraar, begeleider en alles in één. Een kind 

functioneert bij het leren als een geheel en alle functies zijn betrokken in het leerproces – 

vandaar ook maar één conductrice die alle posities belichaamt.  

Stap voor stap worden oplossingen aangeleerd – het doel is voor iedereen hetzelfde, het 

proces niet.  

Er zijn flexibele homogene groepen (ongeveer), de sessies en oefeningen gebeuren dus 

ook samen.  
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De ruimte is prikkelarm, alles zit mooi opgeborgen in dozen. Er staan banken en britsen, 

aangepast naar het kind. Elk kind heeft zijn eigen stoel met een zak voor persoonlijke 

spulletjes.  

De conductrice zegt de oefening voor, later herhaalt ze met de kinderen en uiteindelijk 

zeggen ze het zelf – meestal gaat het om dynamische spraak. Taal stelt mensen in staat om 

te leren.  

4.4.3.3 Besluit 

De conductieve pedagogiek is een systeem, geen methode. Het is meer dan de som van zijn 

elementen: je kan het niet van elkaar afscheiden. Het kind wordt niet behandeld, het leert. 

Belangrijk is tijd hebben en geduld uitoefenen.  

Toch is er ook een beetje kritiek op gekomen: ‘het centraal zenuwstelsel zal zich 

reorganiseren’ is nooit bewezen. De relaties tussen kinderen uit het Petö-instituut en hun 

verbetering qua functioneren zijn geen causale relaties, en ten derde wordt er een 

schuldgevoel aangepraat: kinderen moeten in de maatschappij kunnen functioneren, en wie 

dit echt wil kan dit ook. Wie het niet wil, kan het niet…  

4.5 Hulpmiddelen 

4.5.1 Beland van technologische/technische hulpmiddelen voor personen met een handicap 

4.5.2 Instanties die tussenkomen bij de aankoop van een hulpmiddel 

4.5.3 Soorten technologische hulpmiddelen voor personen met een fysieke handicap 

4.5.4 Technologie, ja maar… 

4.6 Woonvoorzieningen, ‘leefmogelijkheden’ 

Leven is meer dan wonen alleen: het is ook onderwijs, werken, vrije tijd, relaties en een 

mogelijk gezin. Voor mensen met een fysieke handicap is soms assistentie nodig.  

Doorheen de jaren zag men een evolutie: vroeger verbleven fysiek gehandicapten in 

instellingen, tegenwoordig zijn dat al meer individuele woningen. Natuurlijk zijn er nog steeds 

instituten.  

4.6.1 Focus-wonen 

4.6.1.1 Onderliggende waarden, definities en ontstaan 

Focus wonen richt zich op mensen met een fysieke handicap, die naar emancipatie streven. 

Autonomie, individualiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden.  

ADL (Activiteiten uit Dagelijks Leven) woningen (ADL of Focus, idem) hebben als 

voorwaarde: niet minder dan 7 en niet meer dan 30 uur per week heeft de persoon nood aan 

assistentie. Er is per wooneenheid, per cluster, een ADL-basis.  

ADL ontstond in de jaren 60 in Zweden. In Vlaanderen zijn er voor 2000 woningen gebouwd. 

Per 15 bewoners moeten er 9 coordinators aanwezig zijn, doch dit is nog steeds zeer krap.  

4.6.1.2 Aanleunende organisaties 
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Er zijn ook nog andere homes die volwassenen trainen naar zelfstandigheid.  

4.6.2 Independent Living Movement 

4.6.2.1 Wat is ILM? 

Independent Living Movement richt zich tot mensen met een handicap, maar niet alleen een 

fysieke. Zij komen op voor de burgerrechten en zijn tegen elke vorm van discriminatie. Ze 

verdedigen een inclusief beleid, wat wil zeggen dat de overheid rekening houdt met burgers 

met een handicap en hen voorziet in normale voorzieningen – zodat ze kunnen wonen waar 

ze willen en hoe ze willen.  

4.6.2.2 Doel van de ILM 

Nieuwe alternatieven voor huidige assistentievoorzieningen maken; mogelijkheden voor 

personen inrichten om hun leven in te richten; betere werkomstandigheden. 

4.6.2.3 IL in Zweden: praktijkvoorbeeld 

In de Zweedse welvaartsstaat kunnen mensen met een fysieke handicap beroep doen op 

een overheidskas. Elk lid heeft een aantal uren assistentie nodig per week, en heeft daar ook 

recht op.  

4.6.2.4 De situatie in Nederland 

Vroeger kregen de mensen het budget zelf in handen en mochten ze ‘in het wilde weg’ 

besteden. Nu zijn er zorgkantoren opgericht, die het budget vaststellen. Met het budget dat 

je hebt kan je de assistenten betalen.  

4.6.2.5 De situatie in Vlaanderen 

Eerst was er een akkoord, daarna niet meer, toen terug wel.  

4.6.3 Nabeschouwing 

Je moet als (fysiek) gehandicapte niet kiezen voor focus-wonen of ILM. Je kan ook bij 

andere instanties (meestal vrijwillig) terecht, en in de meeste gevallen blijft de betreffende 

persoon thuis wonen.  

ILM ziet het wonen los van de persoonlijke assistentiebehoefte, het focus-project voorziet 

gemeenschappelijke assistenten die enkel in de woning en directe omgeving assisteren.  

Iedere keuze van woonvorm is evenwaardig op voorwaarde dat men kan kiezen.  

4.7 Integratieve behandelingsorthopedagogiek  

Delen met en voor elkaar leidt tot een beter totaal)functioneren. Toch is er geen enkele 

theorie of therapie voor iedereen… voor de ene werkt dit, voor de andere werkt dat.  

Waarschuwing tegen verabsoluteren van een handicap (Nakken): de handicap is een deel 

van de persoon. Kijk naar de persoon en niet naar zijn handicap alleen.  
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Les 9 – 7/12: Personen met een 

autismespectrumstoornis   
Handboek pp. 395 – 428  

1. Historiek 

Autisten hebben wellicht altijd bestaan. Ze zijn altijd op verschillende manieren benoemd en 

het duurde tot de moderne psychiatrie vooraleer ze werden beschreven. Voorbeelden waren 

psychotische kinderen, kinderschizofrenie – en een levend voorbeeld was waarschijnlijk de 

Wilde van Aveyron.  

Pas in 1943 wordt (infantiel) autisme als syndroom beschreven door Hans Asperger. 

Kanner publiceerde toen ook een tekst rond autistische psychopathie – beiden wisten niet 

van elkaars bestaan. Ze spreken beide over een fundamentele stoornis, waarvoor ze zich 

baseerden op Bleuler – die wees op de zeer beperkte relaties van schizofrenen met 

anderen.  

De term stamt af van het Griekse autos en wijst op het in zichzelf terugtrekken van mensen.  

Aspergers tekst wordt pas in 1991 vertaald en wereldwijd verspreid. Kanner werd vroeger 

gelezen (omdat dat in ’t Engels geschreven was), en hij beschreef drie belangrijke aspecten: 

autistische eenzelvigheid, weerstand tegen verandering en piekvaardigheden.  

Er is sprake van aangeboren autistische stoornissen van het gevoelscontact, dixit Kanner. 

Op een of ander niveau van affectie en of instinct dieperliggende contactstoornis, dixit 

Asperger. 

Kanner legde de basis voor de psychogene verklaring van autisme, een visie die sterk aan 

invloed won tijdens de naoorlogse periode in de jaren 50. Er ging veel aandacht naar 

moederlijke deprivatie – de koelkastmoeder. Deze theorie stelt dat het kind autistisch wordt 

door de koele, afstandelijke opvoedingsstijl van de moeder – omdat  zij zelf een carrière 

najaagden. Later werd dit ontkracht.  

De echte oorzaak is nog niet aangetoond, maar men spreekt van een neurologische 

stoornis.  

2. Begripsomschrijving en etiologie 

2.1 Terminologie en definitie 

‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’ (Pervasive Developmental Disorder) is de term 

die in verschillende classificatiesystemen wordt gebruikt – ook in de DSM en de ISD. Ook de 

termen autismespectrumstoornissen en autisme worden vaak gebruikt. 

Autismespectrumstoornissen willen het volledige autistische beeld en verwante stoornissen 

vatten. Pervasief komt van het latijn en betekent doordringen. Hiermee duidt men aal dat het 

hele functioneren op verschillende gebieden doordringt. Het gaat niet om een 

momentopname, maar om een stoornis die de gehele mentale ontwikkeling beïnvloedt.  
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Vormen:  

 autistische stoornis 

 Rett-syndroom  

 desintegratiestoornis van de kinderleeftijd 

 stoornis van Asperger 

 Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven.  

2.2 Een triade van stoornissen 

Er is een triade van stoornissen: 

 Kwalitatieve beperkingen in wederzijdse sociale interacties 

 Kwalitatieve beperkingen in de communicatie 

 Kwalitatieve beperking in de verbeelding 

Dit is geen toevallige combinatie. Als deze triade aanwezig is, heeft dit vaak beperkte, zich 

herhalende stereotiepe patronen van gedrag tot gevolg.  

2.2.1 Kwalitatieve beperkingen in wederzijdse sociale interacties 

De eenzelvigheid wijst op het psychisch alleen zijn van autistische mensen. er is een indeling 

in verschillende types: 

 Het aloof type: het klassieke beeld van autisten. Ze doen alsof anderen niet bestaan, 

zijn verdiept in zichzelf, weinig gezichtsuitdrukking, taalgebruik ontbreekt, 

eigenaardige houding en motorische stereotypieën.  

 Het passieve type: ze gaan zelden een spontane interactie aan, maar accepteren 

wel toenadering van anderen. Dit is de minst voorkomende vorm.  

 Het active-but-odd-type: actieve toenadering, evenwel op een naïeve, ongepaste of 

bizarre manier. Ze hebben geen aandacht voor gevoelens van anderen en praten 

vaak over één interesse door en door. Ze zwijgen er niet over, te pas en te onpas 

 Het over-formal, stilted type: overmatig beleefd en vormelijk. Ze begrijpen regels en 

subtiele aspecten van sociale interactie niet echt. Ze hebben een goed taalniveau; ze 

maken vaak hinderlijke fouten in omgang met anderen – een echte deelname aan 

maatschappelijk leven is moeilijk.  

2.2.2 Kwalitatieve beperkingen in de communicatie in de verbeeldingsactiviteiten 

Dit beslaat een breed spectrum van mogelijke uitingsvormen.  

Kinderen met autismespectrumstoornissen gaan vaak napraten, zonder inhoud. Er ontstaat 

een gebrekkig taalgebruik, zonder fatsoenlijke grammatica. Een echt gesprek blijft daarom 
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ook moeilijk. Communicatie blijft eenrichtingsverkeer of het blijven herhalen van dezelfde 

boodschap.  

Er wordt zeer letterlijk opgevat, grapjes komen dus niet over.  

Personen met ASS doen dit vooral. Ook gebruiken ze soms een wonderlijke intonatie.  

Het autistische kind heeft enkel een concrete wereld, geen fantasiespel.  

2.2.3 Beperkte, zich herhalende, stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en 

activiteiten 

De wereld is voor autisten erg onvoorspelbaar en bedreigend. Daarom ontwikkelen ze 

stereotiepe patronen van gedrag. Dit biedt hen veiligheid en iets om op terug te vallen.  

Er is niet enkel een beperkt repertoire van activiteiten, maar tevens een voortdurende 

herhaling van deze bezigheden.  

Voorbeelden zijn fladderen of flapperen met de handen, grimassen trekken; slaapritueel; 

naar lichtjes kijken en andere eenvoudige activiteiten 

Deze gedragingen evolueren naarmate de persoon ouder wordt naar zwart-wit denken. Ze 

worden rigide en een beperkte soepelheid in denken en doen ontstaat.  

2.3 Etiologie 

Het is mogelijk om exact de oorzaak te bepalen – in sommige gevallen. Het is belangrijk 

rekening te houden met mogelijke interacties tussen het genetische en 

omgevingsfactoren.  

Lang werd gedacht dat autisme een functionele stoornis was omdat onderzoek geen 

rechtstreekse bewijzen opleverde voor afwijkingen in de hersenen. 

De echte oorzaak is nog steeds niet bekend, al staat vast dat het gaat om een veruiterlijking 

van een neurologische stoornis.  

Er is meer dan één enkele biologische oorzaak. Er zijn drie categorieën: 

Erfelijkheid (1): er zijn verdachte genen op verschillende chromosomen. Ruim 90% van de 

biologische oorzaken hebben met erfelijkheid te maken. Er is soms een duidelijk verband 

tussen het Fragiele X-syndroom, tubereuze sclerose en bepaalde metabole stoornissen.  

Ook bij tweelingen wordt er gewezen in de richting van erfelijkheid. 1 op 20 van de broers of 

zussen van personen met ASS hebben zelf ook ASS. De normale frequentie bedraagt 1 op 

166. De frequentie van autisme is vele malen hoger bij één- (60% concordantie) dan bij 

twee-eiige tweelingen (5%). 

Toch bepaalt erfelijkheid niet alles. Er zijn risicogenen die door de omgeving gestimuleerd 

kunnen worden. Ook is er sprake van traumata (2) of virale infecties (3) als mogelijke 

oorzaken. 
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Autisme is de gedragsgebonden expressie van een neurologische dysfunctie als 

gevolg van een hersenafwijking. Aan deze afwijkingen kan zowel een genetische 

oorzaak liggen als een specifiek hersenprobleem. 

2.4 Prevalentie 

Nu zit men aan ongeveer 60/10 000. Dit is ongeveer 1 op 166 personen. 

De verhouding jongens meisjes is 3.5 à 4 : 1. 

De stijging in prevalentie kan verklaard worden door de bredere diagnose die gesteld kan 

worden. Is er een autisme-epidemie? Zijn er echt veel meer autisten, of is de prevalentie 

gestegen omdat we nu meer instrumenten hebben om dit te meten? 

3. Psychologische inzichten 

Personen met ASS onderscheiden zich van normale personen door hun 

informatieverwerking.  

3.1 Centrale coherentie 

Het vermogen om samenhang te ontdekken in een veelheid van prikkels en 

waarnemingen. Dit is biologisch geprogrammeerd.  

Waarnemingen krijgen betekenis door die in een groter geheel te plaatsen. 

Betekenisverlening is zo afhankelijk van een context. Zo weten we niet altijd de details 

omdat die moeilijk weer te geven zijn.  

Bij autistische informatieverwerking is er een tekort aan centrale coherentie. Autisten laten 

zich niet leiden door de context om een probleem op te lossen. Ze leven in een wereld 

zonder verwachte samenhang. Ze zien afzonderlijke details en feiten. Een waarneming heeft 

een betekenis. Autisten hebben het moeilijk met betekenisnuances.  

Betekenisverlening is ook moeilijk omdat ze de context niet in rekening kunnen brengen. Er 

wordt dan ook gesproken van verminderde contextgevoeligheid.  

3.2 Executive functioning 

= mentale processen voor het plannen en organiseren van ons denken en doen. 

Zo hebben ze moeite met het regelen van concentratie en aandacht, het plannen van 

intentionele acties en reacties. Deze functies zijn contextafhankelijk en daardoor kunnen we 

niet zomaar automatisch reageren op iedere externe prikkel. Vandaar het routineus gedrag… 

3.3 Theory of mind (mentalising) 

= het zich kunnen verplaatsen in geestesgesteldheden van anderen.  

Bij het kijken naar een situatie worden gedragingen voortdurend in termen van onzichtbare 

geestesgesteldheden geïnterpreteerd.  

Autisten zijn blind op dit gebied: ze kunnen niet lezen in de gedachten van anderen.  
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Het gaat hier echter niet om een deficit, maar om een vertraagde ontwikkeling. Dit verklaart 

waarom normaa begaafde mensen met ASS het vrij goed doen op TOM.  

3.3.1 Doen alsof en imitatie 

Dit is de voorloper van het besef dat anderen anders denken. Een eerste signaal hiervan is 

het fantasiespel: de peuter geniet van het doen alsof en is daar creatief in. Een kind met 

ASS daarentegen kan geen afscheid nemen van de concrete wereld om de fantasiewereld in 

te stappen.  

Imitatie heeft een sociale als leerfunctie. Net daarin zit de moeilijkheid voor de sociale en 

cognitieve ontwikkeling. Ze hebben ook moeite met gesturale imitatie.  

3.3.2 Gedeelde aandacht 

= het richten van de aandacht van personen op voorwerpen door ernaar te wijzen of te 

kijken, ongeacht of die personen er al naar kijken of niet.  

= de triadische aandacht tussen een kind, een tweede persoon en een derde gebeurtenis, 

voorwerp of persoon 

 Active joint attention: als de kleine naar het boekje wijst en de moeder het hem geeft 

 Passive joint attention: als de moeder wijst en de kleine naar het speelgoed kijkt 

Kinderen met ASS hebben niet door dat anderen een eigen denkwereld hebben.  

4 Orthopedagogiek 

4.1 Beeldvorming 

De diagnose moet gesteld worden best rond een leeftijd van 3 à 5 jaar; door een 

multidisciplinair team met voldoende klinische achtergrond. De diagnosestelling 

gebeurt aan de hand van gesprekken en observaties.  

De diagnose is soms moeilijk te onderscheiden van andere ontwikkelingsstoornissen, 

stemmingsstoornissen etc. Bepaalde gedragskenmerken overlappen elkaar. Vandaar de 

multidisciplinaire benadering!  

ASS komt vaak samen voor met andere stoornissen. De meest voorkomende stoornis is 

de verstandelijke beperking (20à40%), maar ook epilepsie komt bij 1 op 3 voor. Vaak wordt 

ook een bijkomende diagnose van angststoornis gesteld.  

4.2 Orthopedagogische ondersteuning 

4.2.1 Algemeen 

Iedere persoon met ASS is anders en uit dat ook anders. Het autistisch denken uit zich vaak 

op volgende vlakken: 

 Autisten zijn rationele denkers: feiten, regels, logica 

 Autisten zijn letterlijke denkers 
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 Autisten zijn concrete denkers: contextblindheid 

 Autisten zijn visuele denkers: ze denken in beelden, niet in taal 

 Autisten zijn associatieve denkers: ze lijken chaotisch en maken bizarre 

gedachtesprongen 

 Autisten denken in het hier-en-nu 

 Autisten zijn detaildenkers: ze komen moeilijk tot samenhangende gehelen  

Autisten met normale begaafdheid gaan sneller hun stoornis proberen camoufleren. Dat 

betekent niet dat ze minder autistisch zijn…  

Sterke punten van autisten zijn bv. moeite hebben met liegen, fotografische geheugen, …  

4.2.2 Behandeling en begeleiding 

Een autismevriendelijke omgeving is een omgeving die duidelijk, overzichtelijk en 

voorspelbaar is. Uitgangspunten:  

Verheldering in tijd en ruimte 

Kinderen met autisme hebben veeleer nood aan verheldering opdat ze hun weg beter 

vinden in dagdagelijkse situaties en activiteiten. De omgeving kan best niet vaak veranderd 

worden, want het kind moet zich dan heroriënteren. Vaak worden verwijzers gebruikt: dit 

verwijst dan naar een situatie zonder dat je je hierin bevindt. Er zijn zeven soorten verwijzers: 

 PRESYMBOLISCH: dagelijkse voorwerpen, miniatuurvoorwerpen, stukjes van 

dagelijkse voorwerpen, foto’s, tekeningen 

 SYMBOLISCH: pictogrammen, geschreven taal 

Een tijdsplan opstellen kan ook nuttig zijn, vooral als het kind het schema zelf gebruikt. Dit 

stimuleert de betrokkenheid en bevordert groei naar zelfstandigheid.  

Een stappenplan heeft als doel één activiteit te verhelderen. Ook wel eens 

vrijetijdsschema’s, taakanalyses, werkschema’s, e.d. 

Aangepast taalgebruik 

Communicatie is een complex gegeven. Het is aangewezen expliciete communicatie te 

hanteren. Dat betekent dat je zegt waar het op aankomt en dat je alleen zegt wat de essentie 

is. Tips: praat minder vlug, spreek het kind aan, geef voldoende verwerkingstijd, zeg wat je 

verwacht ipv wat het niet mag doen, herhaal in EXACT dezelfde woorden, vermijd 

beeldspraak.  

Aanleren van functionele vaardigheden 

Gebruik een beloning, DIRECT na het gewenste gedrag. 
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Aanpakken van specifieke problemen 

Agressie: vaak een uiting van onbegrip, opgekropte gevoelens, angst, iets niet mogen. 

Bekijk de functie van het gedrag en maak de omgeving autismevriendelijker. De gevolgen 

van het gedrag spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van het gedrag. Denk aan 

bekrachtiging. 

Eetproblemen: vaak voorkomend, sommigen hebben het over 74%! Mogelijke basis van het 

probleem: hypersensitiviteit (textuur, geur, smaak van eten); betekenisverlening; routine; 

sociale elementen; motorische elementen. 

Slaapproblemen:: de angst om alleen te zijn; onvoorspelbaarheid; een verkeerde 

associatie, overprikkeling in de slaapkamer, moeilijkheden met overgang,  

Zindelijkheidsproblemen: kwalitatieve beperkingen op vlak van communicatie; beperkingen 

op vlak van sociaal bewustzijn; beperkingen op vlak van zintuiglijk bewustzijn; vasthouden 

aan gekende routine; moeite met generaliseren. 

Stereotiep gedrag: vaak heeft het gedrag een functie. Bied dus een alternatief aan als je 

gaat verbieden. Probeer het gedrag te kanaliseren (‘nu mag het wel’, ‘nu mag het niet’). 

Probeer eerst en vooral de stress te verlagen, opdat de stereotiepe handelingen ophouden.  

Autisme is niet te genezen met medicatie. Gedrag ondersteunende medicatie kan de 

problemen milderen, maar dan kunnen er ook bijwerkingen optreden… Omdat mensen met 

ASS zo verschillend reageren is het voor een dokter ook moeilijk om juiste medicatie voor te 

schrijven.  
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Les 10 – 14/12: Personen met een auditieve 

handicap        
Handboek pp. 131 – 210  

1. Begrippen en basisinformatie 

DKHO: dove kinderen met horende ouders 

DKDO: dove kinderen met dove ouders 

1.1 Medische aspecten 

1.1.1 Screening en diagnostiek 

Dit gebeurt bij kind en gezin. Vroeger gebeurde dit door de EWING-methode, maar die is 

achterhaald (te veel valse positieven, onderzoek kan niet vroeg genoeg worden uitgevoerd). 

De huidige ALGO-test duurt 7 minuten en kan al vrij vroeg uitgevoerd worden. Deze test 

registreert elektrische activiteit ter hoogte van de hersenstam. Je krijgt een pass of refer na 

het onderzoek. Bij een tweede refer moet je naar een specialisatiekliniek. Dankzij de ALGO-

methode kunnen kinderen voor 3 maanden al doorverwezen worden.  

Om een duidelijk beeld te krijgen van het gehoorverlies neemt men een audiometrisch 

onderzoek af waarbij men twee kenmerken van de geluidsgolven (intensiteit en frequentie) 

gaat meten.   

Het geluid wordt op twee manieren naar het binnenoor geleid:  

 Luchtgeleiding: het geluid wordt via het uitwendige oor naar het midden- en 

binnenoor geleid 

 Beengeleiding: geluidstrillingen worden door de beenderen van de schedel direct 

doorgegeven aan het binnenoor.  

Er is toon- en spraakaudiometrie.  

Er bestaan ook objectieve metingen: de impedantiemetrie meet de beweeglijkheid van het 

trommelvlies en bestaat uit tympanometrie en stapediusreflexmeting:  

 Tympanometrie: luchtdruk variëren in uitwendige gehoorgang 

 Stapediusreflexmeting: in welke mate de stijgbeugelspier de beweeglijkheid van de 

stapes regelt bij het aanbieden van intense geluiden. 

1.1.2 Oorzaken 

Er is geen consensus, omdat bij een vrij groot percentage de oorzaak nog niet is vastgesteld. 

Of het gaat om een genetisch voorval kan men moeilijk zeggen omdat deze ‘dove’ vaak het 

eerste geval binnen de familie is. In dit geval is er sprake van een autosomaal recessief 

erfelijke doofheid of slechthorendheid.  

Ongeveer de helft van de gevallen bij kinderen onder de leeftijd van drie jaar is erfelijk, denkt 

men.  
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Er is ook een vorm van autosomaal dominante erfelijke doofheid. Daarbij is minstens één 

van de ouders doof of slechthorend.  

Oorzaken:  

 Prenatale oorzaken: virusziekten, geneesmiddelen, rhesus-antagonisme, 

nierziekten, zwangerschapsvergiftiging, bloeding 

 Perinatale oorzaken: zuurstoftekort, prematuriteit, laag geboortegewicht, lage Apgar-

score, moeilijke bevalling 

 Postnatale oorzaken: virusinfecties, geneesmiddelen, lijmoren, 

lawaaislechthorendheid, chronische middenoorontsteking, ongevallen, vergiftigingen, 

plotsdoofheid, ouderdomsslechthorendheid  

1.1.3 Vormen van gehoorstoornissen 

1.1.3.1 Causale indeling: aard van de stoornis 

Een geleidingsstoornis houdt in dat er een disfunctie is in het traject uitwendige 

gehoorgang – trommelvlies – gehoorbeentjes. Het is zuiver mechanisch, want het binnenoor 

functioneert normaal. Verbetering via hoorapparatuur mogelijk. 

Een perceptiestoornis is gelegen op het traject binnenoor – gehoorzenuw – centrale 

gehoorbanen – hersenschors. Verbetering via cochleaire implant mogelijk.  

1.1.3.2 Indeling volgens de graad van gehoorverlies 

Fletcher-index of het IPA. Men zoekt naar het gemiddelde verlies op frequenties 500, 1000 

en 2000  500 Hz + 1000 Hz x2 + 2000 Hz / 4. 

Indeling volgens BIAP: 

 Normaal horend: <20dB 

 Licht slechthorend: gemiddeld tussen 20 en 40dB 

 Matig slechthorend: gemiddeld tussen 41 en 70dB 

o Eerste graad: 41 – 55dB 

o Tweede graad: 56 – 70dB 

 Zwaar slechthorend: gemiddeld tussen 71 en 90dB 

o Eerste graad: 71 – 80dB 

o Tweede graad: 81 – 90dB 

 Doof: gemiddeld verlies tussen 91 en 119dB 

o Eerste graad: 91 – 100dB 

o Tweede graad: 101 – 110dB 
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o Derde graad: 111 – 119dB  

 Anacousie: gemiddeld verlies van 120dB of meer 

Er zijn zie- en hoor-kinderen. 

 De zie-kinderen zijn kinderen voor wie het liplezen hoofdzaak is en het horen een 

steun.  

 De hoor-kinderen verstaan de omgangstaal hoofdzakelijk door horen, liplezen is een 

steun. 

Andere mogelijke indeling: prelinguale of postlinguale doofheid.  

1.2 Aspecten uit de psychische ontwikkeling 

1.2.1 Inleiding 

De ontwikkeling bij dove kinderen verloopt doorgaans moeilijker dan bij horende kinderen. 

1.2.2 Begrippen 

Gesproken taal: vocaal-auditieve talen, de mondelinge of gesproken modaliteit. Mogelijk 

ook weergegeven door schrift. De meest verspreide vormen van taal.  

Moedertaalverwerving: het verwerven van taal op de natuurlijke wijze zoals horende 

kinderen in principe gesproken taal kunnen verwerven in communicatie met hun horende 

ouders. Drievoudige opdracht: ontdekken dat communicatie adequaat kan verlopen dmv taal 

(1), greep krijgen op specifieke taal (2), mee taalgebruik verkiezen voor interactie (3).  

Eerste taal – tweede taal – tweetaligheid: de eerste taal of moedertaal. Beide talen zijn 

niet even toegankelijk! Als ze allebei niet even goed worden verworven spreekt men van 

onvolkomen tweetaligheid – semilingualisme.  

Dovengemeenschappen: verenigingsleven, intensief contact binnen één regio. Gebruik van 

gebarentaal. Binnen gemeenschap betekent de letter ‘d’ = doof. Subgroepen: contact met 

horenden, contact met enkel doven, contact met beide. Verhindert mogelijke 

maatschappelijke integratie. 

Gebarentalen: visueel-manuele talen. Niet universeel! Er zijn vele dialecten. Tegenwoordig 

is gebarentaal officieel erkend (kan pas als: dubbele geleedheid met eigen fonologie en 

eigen lexicon en semantiek, morfologie en syntaxis en regels). Lexicale elementen van 

gebarentaal zijn betekenisloos. Ze krijgen pas betekenis: afhankelijk van waar ze gemaakt 

worden (lichaam), de handvorm, de orientatie van de palm, de vorm en aard, non-manuele 

elementen.  

Vingerspelling: manuele weergave van letters uit alfabet. Een- of tweehandig. 

Gebarensystemen: gesproken talen ondersteund door gebaren – verloopt gelijktijdig. 

Grammaticale regels van de gesproken taal worden gevolgd.  
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Nadelen van gebarentalen: 

 Te traag 

 Belastend voor KTG 

 Te beperkt lexicon 

 Grammaticale relaties in een taal: onvoldoende weergegeven  

1.2.3 Aspecten uit de psychische ontwikkeling van het kind met een gehoorstoornis 

1.2.3.1 Met betrekking tot zowel slechthorende als dove kinderen 

De meeste doofgeboren kinderen hebben een normale ontwikkelingscapaciteit. Bij 10 a 

20% van de gevallen is er een dubbele diagnose. Gevaren daarbij zijn (mogelijk, wil niet 

zeggen dat het daarom ZAL foutlopen): 

 Bedreigde verwerving van de gesproken taal en het taalbegrip 

 Bedreigde psychische ontwikkeling 

 Bemoeilijkte ontwikkeling van spreekvaardigheid 

 Bemoeilijkte informatieverwerving  

 Bemoeilijkte maatschappelijke integratie 

1.2.3.2 Met betrekking tot vroegdove kinderen 

Hoe ernstiger de stoornis, hoe meer deze aspecten kunnen doorwegen:  

Tweetalige ontwikkeling: zelden volkomen tweetalig, want niet even toegankelijk 

Moeilijker leren lezen: geen verklankingsstrategie (of vervormde) 

1.3 Prothesen en andere technische hulpmiddelen 

1.3.1 Hulpmiddelen om contact te krijgen 

Voor slechthorenden of doven: technische hulpmiddelen, gebaseerd op koppeling tussen 

geluidssignalen en visuele signalen. Voorbeeld: als de telefoon rinkelt, gaat een lamp aan.  

1.3.2 Hulpmiddelen ter verbetering van de directe communicatie 

Combinatie grote microfoon, versterker en hoofdtelefoon (beperkte bewegingsvrijheid) 

Hoorapparaat: versterker van geluid. Met o.a. : microfoon, versterker, batterij, telefoon, 

volumeregelaar, oorstukje. ! Beperkingen (o.a. werkt niet in lawaaierige situaties) 

Cochleaire implant: zenuwvezels van het oor worden rechtstreeks elektrisch gestimuleerd. 

Bestaat uit uitwendig deel (microfoon, spraakprocessor, zendspoel – met magneet bevestigd 

op hoofd) en inwendig deel (ontvangstspoel, elektroden in de cochlea ingeschoven). Wordt 

tegenwoordig sneller gebruikt dan vroeger (strikte regels!); maar doofheid ten gevolge van 
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uitvallen van gehoorzenuw of centrale stoornissen valt niet te behandelen met de CI. Je 

wordt ook niet ineens terug horend: dit gebeurt stapsgewijs (pijngrens ontdekken). 

1.3.3 Hulpmiddelen ter verbetering van de communicatie op lange afstand 

Communicatie binnen een ruimte: infrarood- en FM-systemen 

Telefoon: mogelijk met versterker of luisterspoel. Mogelijk ook teksttelefoon. Makkelijker zijn 

fax en e-mail.  

Televisie: ondertiteling, simultane vertolking, nieuws voor doven 

1.3.4 Een bijzonder hulpmiddel: de doventolk 

Je kan in sommige landen permanent een doventolk oproepen.  

Tegenwoordig zijn er speciale opleidingen tot gebarentaal/doventolk (hogeschool 

bijvoorbeeld). Vroeger werkte men met vrijwilligers of enkel met familie.  

Ook dankzij inclusie kunnen dove of slechthorende kinderen integreren in het reguliere 

onderwijs – ze kunnen daar 12 uren (maximum) gebruik maken van een tolk. Dit is een 

toegift van de Vlaamse Gemeenschap. 

1.4 Communicatieve aspecten ter verbetering van de interactie tussen horenden en 

personen met een gehoorstoornis 

De interactie kan bevorderd worden dankzij communicatieve vaardigheden. We gaan uit van 

een zender en een ontvanger. De zender is de horende persoon hier, de ontvanger de 

persoon met gehoorstoornis. Tips en uitgangspunten: 

Zender:  

 Respect voor de communicatiepartner. Geen medelijden tonen 

 Let op de manier waarop je aandacht wil vestigen 

 Articuleer duidelijk, overdrijf niet. Praat rustig, ritmisch en expressief. Roep niet te luid 

en praat naar het gezicht van de slechthorende of dove persoon. 

Het kan zijn dat de slechthorende of dove persoon afhaakt tijdens een gesprek. Dit is niet uit 

desinteresse, maar uit vermoeidheid. Als er andere communicatiemiddelen aanwezig of 

gekend zijn, gebruik deze dan ook. Dit verlicht het gesprek voor de ontvanger. 

Ontvanger  

 Respecteer elkaar. Breng ten eerste je gesprekspartner op de hoogte van je 

beperking 

 Geef desnoods uitleg over hoe best met jou te communiceren 

 Vraag bij het begin naar het gespreksonderwerp  

 Vraag om herhaling 
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 Vraag om naar een rustige ruimte te gaan. 

Externe factoren 

 Ga naar een rustige ruimte. De akoestiek moet ook goed zitten: er mag niet teveel 

weerklank zijn, want dan lopen de spraakklanken in elkaar over.  

 De slechthorende persoon moet voor het raam staan, zodat het licht op de horende 

persoon schijnt.  

 Hoe groter de groep, hoe moeilijker het gesprek.  

 Enter je een gesprek of kring, stel je voor en maak ook duidelijk als je weggaat. Maak 

duidelijk wie aan het woord is.  

2. Orthopedagogiek 

2.1 Inleiding 

2.2 Historiek 

2.2.1 Erfenis 

We zien zowat dezelfde visies terugkomen als bij een blinde persoon: 

 Een straf van God 

 Alles wat afwijkt van het normale, moet worden uit de weg geruimd 

 Verwaarlozing  

 Leven aan de rand van de maatschappij  

2.2.2 Eerste pogingen tot onderwijs 

1600: Spanje, ook Ponce de Léon. Ook Bonet, de Carrion.  

(2.2.3 Eerste Engelse leraars) 

(2.2.4 Eerste dovenonderwijs in Frankrijk) 

2.2.5 Democratisering van het dovenonderwijs 

Vooral in Europa was er aandacht voor het dovenonderwijs. Amerikanen en wereldburgers 

kwamen naar Europa om te kijken hoe het dovenonderwijs er hier aan toe ging en stichtten 

achteraf, soms in samenwerking met Europeanen, dovenonderwijs in Amerika. 

(2.2.6 Duitse methode) 

(2.2.7 Eerste ontwikkelingen in de Verenigde Staten) 
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2.2.8 Opkomst van het zuiver oralisme 

Doven konden best onderwezen worden door hen als horenden te aanschouwen. Er werd 

dus enkel gesproken en niet gewerkt met visuele ondersteuning.  

2.2.9 Ontwikkelingen in de twintigste eeuw 

2.2.9.1 Verdieping van de oralistische beweging 

De oralistische beweging veranderde en mondde uit in een omvattende en gedifferentieerde 

pedagogie met als hoofdprioriteit zo vroeg mogelijk de gesproken taal aan te leren. Nu 

werden er ook gehoorprothesen en klasapparatuur geïntroduceerd, met positieve effecten.  

2.2.9.2 Codestrijd of methodestrijd? 

‘manuele methodes’: in de literatuur wordt verwezen naar de methode met spraak én 

manuele ondersteuning. Deze term wordt vaak mis begrepen.  

2.2.9.3 Totale communicatie 

Total Communication Movement: zett zich af tegen het oralistische.  

2.2.9.4 Differentiërende communicatie 

Heel wat scholen veranderden in de jaren 70 – 80 van de oralistische aanpak naar de TC-

aanpak. Enkel in Gentbrugge schakelde men over, andere instituten bleven oralistisch.  

2.2.9.5 Bi-culturele en bi-linguale opvoeding 

Doven leven in 2 culturen: eentje waar gesproken wordt en eentje waar er niet gesproken 

wordt. Dankzij de erkenning van de gebarentaal werd tweetaligheid een fenomeen. Vooral in 

Scandinavië zien we dat gebarentaal belangrijk is: het wordt verplicht.  

2.3 Opvoeding van vroegdove kinderen in de praktijk 

2.3.1 Inleiding 

In België wordt er nog gewerkt vanuit differentiërend communicatiemodel, terwijl ze elders 

bezig zijn met het bilinguale en biculturele model.  

2.3.2 Oralistische handelingsvisie: differentiërende communicatie  

2.3.2.1 Algemene uitgangspunten 

2.3.2.2 Algemeen beeld van het vormingsproces van een doof kind vanuit een  

differentiërende communicatievisie 

2.3.2.3 Enkele specifieke items 

 Vroegbegeleiding: kindgericht (oraal-aurale vaardigheden – verstomming 

tegengaan, stem ontlokken, gehoorprothese), gezinsgericht (verwerking, info, 

opvoeding, communicatie) en omgevingsgericht (ouderdagen, contactmomenten e.d.)  



Orthopedagogiek  2011 – 2012    

Plevoets Ine  Schakelprogramma tot Master Ped. Wet. – P&O 

79 

 Differentiële diagnostiek 

 Oraal-aurale taalmethoden en revalidatie 

 Oraal gesprek 

 Gevisualiseerd gesprek 

 Leesles of taalgesprek 

 Ritmetraining 

 Hoortraining 

 Spraakontwikkeling 

 Technische apparatuur 

 Sociaal-emotioneel domein 

2.3.2.4 Kritische bedenkingen 

2.3.3 Totale communicatie 

2.3.3.1 Ontstaan 

Aan het einde van de jaren 60 ontstaan als pedagogische visie. Werd snel populair en kent 

een sterke ontplooiing naar theorievorming, onderzoek, didactiek, methodieken, diagnostiek 

en toepassing.  

2.3.3.2 Uitgangspunten van totale communicatie 

Zes uitgangspunten: 

 Kind wordt benaderd met normale taalverwervings- en psychogenetische 

capaciteiten. Maatschappij is jammer genoeg een horende samenleving 

 Vroege begeleiding geeft prioriteit aan stimulatie van ontwikkeling van adequate 

communicatie tussen moeder en kind 

 Een vroegtijdig gebruik van gebarentaal is aangewezen 

 Acceptatie en waardering van de dovencultuur en –gemeenschap is essentieel 

 Ontwikkeling van aangepaste taaldidactieken is evident 

 Ontwikkelingspsycholinguïstisch multimodaal model is ruim 

2.3.3.3 Taalbeleid 

 Bimodale monolinguale tendens 

 Tweetalige tendens  
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2.3.3.4 Vroegbegeleiding 

2.3.3.5 Curriculum 

2.3.3.6 Orthodidactiek en methodiek 

2.3.3.7 Bedenkingen  

2.3.4 De huidige situatie in Vlaanderen 

 

3. Orthoandragogie 

 

Extra uit slides 

Cijfers  

o 2.2% van de wereldbevolking heeft een permanente gehoorstoornis (120 miljoen 

mensen), data 1995 

o Bij kinderen <17 jaar (1.200.000) zijn er 1600 matig slechthorenden, 1000 ernstig 

slechthorenden en 500 doven. 

o Bij volwassenen tussen 18 en 64 jaar (3.700.000) zijn er 380.000 licht 

slechthorenden, 80.000 matig slechthorenden, 28.000 zwaar slechthorenden. Van al 

dezen zijn er 3725 congenitaal/vroegtijdig.  

o Bij ouderen >65 jaar (800.000) zijn er 430.000 licht slechthorend, 115.000 matig 

slechthorend en 29.000 zwaar slechthorenden. Van al dezen zijn er maar 800 

congenitaal/vroegtijdig. 

Audiologie 

= medische wetenschapstak die zich bezighoudt met de studie van het gehoor in de 

breedst mogelijke zin. Een belangrijk aspect is het omzetten van subjectieve vermoedens 

of klachten met betrekking tot het gehoor in meetbare of onderling vergelijkbare grootheden 

(dus in getallen). 

Het 90%-feit van doofheid 

o 90% van de dove/slechthorende kinderen groeit op in horende families 

o 90% van de dove/slechthorende volwassenen hebben een dove/slechthorende 

partner 

o 90% van de dove/slechthorende koppels hebben horende kinderen 

Orthopedagogische classificatie 
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o Doof: zodanig gehoorverlies dat de gesproken taal ondanks de beste auditieve 

hulpmiddelen/training niet kan worden verstaan via het gehoor alleen 

o Slechthorendheid: beschikken over voldoende auditieve mogelijkheden om de 

gesproken taal te verstaan en te verwerven, hetzij vertraagd en bemoeilijkt 

o Prelinguaal: gehoorverlies is aanwezig voor de gesproken taal is verworven 

o Postlinguaal: gehoorverlies treedt op na verwerving gesproken taal 

Gemeenschap van doven en slechthorenden in Vlaanderen 

41 Vlaamse verenigingen, met 2649 leden 
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Les 11 – 21/12: Theoretische modellen in de 

orthopedagogiek 

Fragmenten uit ‘Education and training in developmental disabilities’ pp. 206 – 207  

 

1. Het individuele model 

Het individueel model is een ietwat ouder model waarbij het probleem gelokaliseerd wordt 

binnen de persoon en dat meer ‘verschil’ benadrukt dan ‘gemeenschappelijkheid’.  

1.1 Kenmerken 

o Situeert zich binnen de defectologie (wat niet goed gaat is sterk gelinkt aan de 

persoon zelf) 

o Het individu moet zich aanpassen aan de samenleving 

o Er is een ‘graad van incapaciteit’, met als referentie een persoon zonder handicap 

o Interventie is gericht op de individuele toestand 

o De behoeften van gehandicapten zijn ‘speciaal’ 

o Stoornissen of beperkingen worden gebruikt om te classificeren  

1.2 Varianten 

1.2.1 Biomedische model 

Hier ligt de nadruk op het medische, biologische en het genetische. De focus ligt op de 

etiologie en pathologie. De interventies zijn vaak medisch van aard en zijn op de persoon 

gericht en betreffen vaak het gebruik van hulpmiddelen.  

Diagnose wordt gesteld met het oog op genezing en de persoon is een object.  

1.2.2 Functionele benaderingen 

Hier staat de functionele capaciteit van de persoon centraal, alsook het verlies van fysieke of 

arbeidsgerelateerde mogelijkheden. Deze benadering is gericht op revalidatie (wat weer 

gericht is op inwerkstelling). Ze hanteren technieken en therapieën om een individu aan de 

omgeving aan te passen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het BuO.  

Toch zijn er kritiekpunten op deze benadering:  

o Het probleem blijft gesitueerd binnen de persoon 

o De behoeftes van de persoon alsook de omgevingsfactoren worden niet in kaart 

gebracht 

o Sterk gericht op beperkingen 
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1.2.3 Individueel psychologisch model 

Dit laatste model werkt volgens de principes van het medisch model, maar introduceert de 

personal tragedy – hoe de persoon met zijn handicap omgaat. Ze gaan uit van aangeleerde 

hulpeloosheid en passiviteit.  

Deelaspecten van omgaan met een stoornis zijn directe gevolgen (gedrag, functioneren, …); 

ziektesymptomen; het cognitief functioneren en het omgaan met verlies (als een beperking 

pas later in de levensloop voorkomt).  

1.3 Classificatiesystemen die hierbij horen 

ICD-10: International Classification of Diseases, de tiende editie hiervan.  

DSM-IV: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, de vierde editie hiervan. 

Binnen de DSM zijn er 5 AS’sen:  

o Klinische stoornissen 

o Mentale retardatie en persoonlijkheidsstoornissen van volwassenen 

o Somatische aandoeningen 

o Psychosociale omgevingsfactoren 

o Algemene beoordeling functioneren 

Functional limitations model (Nagi) 

ICIDH: binnen de ICIDH zijn er drie termen gangbaar: 

o Impairment (stoornis): afwijking van de biomedische toestand t.o.v. de norm. 

Ingedeeld in 9 categorieën:  
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o (cognitief, andere psychische, taal-, oor-, oog-, inwendige, 

bewegingsapparaat, misvormingen en ‘algemene, andere en sensore 

stoornissen) 

o Disability (beperking): vermindering of ontbreken van de mogelijkheid om een 

activiteit uit te voeren; in relatie met de omgeving. Ingedeeld in 9 categorieën: 

o (gedrag, communicatie, persoonlijke verzorging, voortbewegen, 

lichaamsbeheersing, vaardigheid, situationeel, bijzondere vaardigheden, 

andere activiteiten) 

o Handicap (handicap): maatschappelijke rolvervulling: er is een discrepantie tussen 

feitelijke en verwachte gedrag. Dit kan op 7 dimensies:  

o (oriëntatievermogen, fysieke onafhankelijkheid, mobiliteit, bezigheden, sociale 

integratie, economische zelfstandigheid en andere) 

1.4 Implicaties van individuele modellen op interventies 

o De defecten moeten worden gecorrigeerd 

o Er is sprake van segregatie, isolering en uitbouw van instituten 

o Integratie: leren omgaan met het normale leven 

o Er wordt genormaliseerd: een leven dat zo dicht mogelijk bij normale 

levensomstandigheden staat (Bank-Mikkelson, Nirje)  

o Er is integratie waarbij contact met mensen met en zonder handicap essentieel is 

(Wolfensberger) 

o QOL moet verhoogd worden én er moet gedeïnstitutionaliseerd worden! 

1.5 Kritieken op normalisatie 

o Houdt geen rekening met verschil 

o Gaat om aanpassen aan de norm 

o Er wordt voorbij gegaan aan de eigen belevingswereld, gehandicapten moeten 

accultureren 

o Gevaar van micro-institutionalisatie 

o Beperkt tot het fysiek-structurele  

2. Het sociale model 

Disability is geen kenmerk van een individu maar is gesitueerd in een sociale structuur. 

Er wordt prioriteit gegeven aan de politieke, sociale en architecturale omgeving. Disability is 

een verschil en geen anomalie! Er moet interactie zijn tussen een individu en zijn 

samenleving, liefst door inclusie. 
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2.1 Varianten 

2.1.1 Omgevingsbenadering 

Deze benadering bekijkt de toegankelijkheid van de omgeving, alsook zijn faciliteiten en 

hulpmiddelen  

2.1.2 Mensenrechtenbenadering 

Deze benadering onderzoekt de factoren die mensen ervan weerhouden om ten volle te 

participeren. Zij gaan ervan uit dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Dit vergt 

soms echter aanpassing in het economisch, sociaal en politiek beleid. 

2.1.3 Culturele modellen 

Zo zijn er nog culturele modellen die zich fixeren op de identiteit, de cultuur en het 

wereldbeeld. Binnen het sociaal model gaat het om een minderheidsgroep, binnen het 

cultureel model gaat het om het anders zijn, maar biedt het meer eigenwaarde. 

 

3. Paradigma’s in de zorg voor personen  

 DEFECTPARADIGMA ONTWIKKELINGS-

PARADIGMA 

BURGERSCHAPS-

PARADIGMA 

MENSVISIE Mens met beperkingen Mens met mogelijkheden Mens met rechten en plichten 

STATUS Patiënt Leerling Burger 

BEGELEIDING Verzorgen Trainen Ondersteunen 

PLAATS VAN 

ONDERSTEUNING 

Instituut Speciale voorzieningen Gewone voorzieningen 

MAATSCHAPPELIJKE 

VERHOUDING 

Segregatie Normalisatie Inclusie 
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3.1 Sociale model en hulpverlening 

3.1.1 Attitudes van professionelen  

Zij gaan zich ‘handicaperend’ als oppressors gedragen. Het is dan aan de persoon met de 

handicap om hen attent te maken op het sociale model en diens benaderingen! Hopelijk kan 

de filosofie van SOL, inclusie en het recht op anders zijn overgedragen worden. 

Voorbeeld: als je met een bronchitis naar de dokter gaat, schrijft die je pilletjes voor. Ga je 

ooit terug naar de dokter voor een nieuwe bronchitis, kan deze zeggen: ‘ik heb je reeds 

behandeld, dus je bent hervallen en ik kan je niet meer helpen’. Dit is die oppressor-houding. 

3.1.2 Structurele barrières – toegankelijkheid van de hulpverlening 

o Er is een emancipatorische visie aan de gang die uitgaat van empowerment. Punten: 

o Kijk naar wat mensen kunnen 

o Bied minimale ondersteuning 

o Verzorg effectieve communicatie om de handicap niet te continueren 

o Vermijd jargon 

o Bied controle over beslissingen omtrent het eigen leven 

4. Paradigma’s in de orthopedagogiek  

Er zijn drie kaders:  

De mens als kennis – empirisch-analytisch 

 Het gedrag is een aaneenschakelijng van antecedent – gedrag – gevolg. Ze proberen 

te verklaren, toetsen hypotheses en bevinden zich in een empirische cyclus. 

De mens als verhaal – existentieel-fenomenologisch 

 Je moet met mensen praten om hen te leren begrijpen. Door de mens als verhaal te 

bekijken, kan je zoeken naar de factor en deze stilaan afbouwen.  

De mens als gerechtigheid – kritische stroming 

 Dit zijn de kritische orthopedagogen die zich bezig houden met emancipatie, 

empowerment, het sociale model en sociale rechtvaardigheid.  


