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Orthopedagogiek en disability studies 

Woord vooraf 

Eco-bio-psycho-sociaal model:  

- Geschiedenis: hoe werd deze groep personen door de eeuwen heen bekeken en bejegend? 

- Begrippenkader: welke definities, classificaties, termen worden gebruikt? Wat zijn oorzaken? 

Hoe vaak komt het voor? 

- Beeldvorming: wat is kenmerkend op groepsniveau? Wat zijn sterktes, kwetsbaarheden, 

uitdagingen op groepsniveau, doorheen de levensloop? 

- Orthopedagogische ondersteuning: wat zijn belangrijke thema’s in de praktijk? Deze kennis 

wordt ook doelgroepspecifieke expertise genoemd. Er zijn verschillende doelgroepen:  

• Verstandelijke beperking bv. Downsyndroom  

• Fysieke/ visuele beperking 

• Auditieve beperking 

• Autismespectrumstoornis 

• Meervoudige beperking 

• Gedrags- en emotionele stoornissen 

• Problematische gebruik van middelen  

Hoofdstuk 1: Wat is orthopedagogiek?  

1. Wat is orthopedagogiek?  
1.1 Definitie: klassieke en moderne invullingen  

Orthopedagogiek ontstond vanaf de jaren ’30 in verschillende Europese landen 

- Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België  

- In andere landen zoals Amerika en Rusland waren er vakken zoals “Special needs education”  

Er zijn verschillende definities/ visies 

- Klassieke definities: nadruk op afwijkingen en stoornissen 

- Moderne visies: focussen op de globaliteit van de opvoedingssituatie waarin verschillende 

actoren betrokken zijn  

Recente definitie: De studie van methodisch, integratief, ethisch en betekenisvol handelen in 

maatschappelijk kwetsbare opvoedings- en leefsituaties met als doel de leefsituaties, de kwaliteit van 

leven en de participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door 

wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.  

- Pleegzorg, adoptie, forensisch (gemeenschapsinstelling), onderwijs, verslaving, mensen met 

een beperking, … 

- Een orthopedagoog heeft een missie en kijkt hoe de opvoeding of de ontwikkeling kan 

verbeteren. 

 

1.2 Evolutie in de naamgeving van de orthopedagogiek  

Heilpedagogiek → speciale pedagogiek → (klinische) orthopedagogiek  

- Heilpedagogiek: behandelen en helen/genezen van stoornissen en problemen 
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- Speciale pedagogiek: specifieke benaderingen van bepaalde doelgroepen  

- Orthopedagogiek: heil kreeg na WO 2 een negatieve connotatie.  

- Klinische orthopedagogiek: erkenning van klinische psychologen en orthopedagogen met 

geestelijke gezondheidszorgberoepen  

• Sinds 2016: klinische orthopedagogiek erkend als een geestelijk 

gezondheidszorgberoep  

 

2. Internationale situatie  

Orthopedagogiek bestaat in verschillende landen. Er zijn verschillende invullingen en omschrijvingen.  

- Rusland: defectologie 

- Hongarije: conductieve pedagogiek 

- Zuid-Afrika: geneespedagogiek/ orthopedagogiek  

- Canada: orthopédagogie 

- Duitsland: heilpädagogik, orthopädagogik, sonderpädagogik, rehabilitationspädagogik  

• Frankrijk: éducation spécialisée 

• VK & VS: special education, special needs education 

➔ De term wordt niet gebruikt. Zorgt voor internationale onduidelijkheid over de betekenis en 

inhoud van de orthopedagogiek.  

 

3. De identiteit van de orthopedagogiek  
3.1 Focus: van individu naar sociale omgeving  

Evolutie: wetenschap gericht op oplossen van problemen → wetenschap gericht op ondersteunen 

van mensen en uitbouwen van kwaliteitsvol leven  

- Hangt samen met het paradigma-omslag in jaren ‘90 

• Individuele kijk op handicap → sociaalecologische benadering  

Nadruk op Kritisch kijken naar 

Mensenrechten 
Burgerschap 
Inclusie 
Empowerment  
Self-advocacy  
Eigen krachten en mogelijkheden 
Volledige participatie aan de samenleving 

Labeling 
Stigmatisering  
Uitsluiting  
Negatieve effecten van institutionalisering  

 

3.2 Orthopedagogische werkvelden: een brede diversiteit  

Tewerkstelling in verschillende sectoren 

- Ondersteuning en zorg voor personen met een beperking 

- Jeugdhulpverlening  

- Geestelijke gezondheidszorg  

- Scholen en diensten gericht op de ondersteuning van kinderen en jongeren met 

moeilijkheden in het onderwijs 

- Pleegzorg 

- Ouderenzorg  
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- Forensische hulpverlening  

- Verslavingszorg enzovoort.  

Grote diversiteit in: 

- Werkvormen 

• Mobiel, ambulant en residentieel  

- Doelgroepen 

• Personen met verstandelijke beperking, personen met verslaving enzovoort.  

- Activiteiten  

• Preventie, begeleiding, ondersteuning en zorg  

 

3.3 Functieprofiel en eigenheid van de orthopedagogiek in een interdisciplinaire context  

Orthopedagogen werken in multidisciplinaire teams bestaande uit 

- Psychologen, artsen, sociaal werkers, opvoeders enzovoort.  

- Orthopedagogen werken vanuit eco-bio-psycho-sociale modellen  

Orthopedagogiek 

Hoofdstuk 2: personen met een verstandelijke beperking  

1. Inleiding  

AAIDD: organisatie die regelmatig handboeken publiceert over de definitie van verstandelijke 

beperking en de stand van zaken.  

Oude benaming: AAMR (mental retardation) werd in 2007 vervangen door AAIDD (intellectual and 

developmental disabilties)  → term is minder aanstootgevend  

De vernieuwingen in de 9e editie (1992) zorgde voor een paradigma-verandering. 

• Verstandelijke beperking niet langer als een persoonskenmerk 

• Aandacht aan de kwaliteit van de context 

• Voldoende en aan de persoon aangepaste ondersteuning 

Het mensbeeld dat we hebben bepaalt de definitie en hoe we mensen definiëren bepaalt de 

behandeling 

• In de media verschijnen vaak uitspraken over mensen met een beperking die men kritisch kan 

bekijken. Een rolstoel patiënte als term is geen goede keuze. Mensen zijn meer dan hun 

beperking dus moeten we ze ook niet zo definiëren. Hun definiëren als helden of winnaars ligt 

ook gevoelig. Niet iedereen is elke dag zo sterk of moet aan daaraan voldoen. 

 

2. Geschiedenis  
2.1 Voorgeschiedenis 

Er zijn 4 mensbeelden:  

1) Voor 1800: onaangepasten  

• Er was veel verwaarlozing 
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Mensen met een beperking hoorden er niet bij, moesten bedelen, maatschappij toonde geen 

verantwoordelijkheid en trok zich er niks van aan 

 

2) 1800-1900: sukkelaars  

• Er was liefdadigheid (Christelijke plicht) 

Mensen wouden zorg bieden, helpen en hadden medelijden.  

Dit gebeurde vooral uit religieuze context, religieus gedachtengoed.  

• Men richtte instellingen op 

Hun ziel redden en katholiek onderwijs geven 

Zorg bieden in instituten (gescheiden van de samenleving) 

 

3) 1900-1960: mensen zijn een (genetische) afwijking 

• Testpsychologie: een diagnose stellen 

⎯ Alfred Binet had als taak om de leerlingen op te splitsen tussen goed (slim) en slecht (dom). 

Op deze manier konden ze de slechte leerlingen trainen zodanig ze weer meekonden met het 

niveau. Hij vond hiervoor de intelligentietest uit. Deed dit uit een pedagogisch perspectief, 

wou de kinderen helpen.  

Zijn citaat: “We moeten opletten met het vooroordeel over verstandelijke beperking dat 

kinderen niks meer kunnen leren.” Binet was ervan bewust dat de intelligentietest kinderen 

onderscheidde en soms meer kwaad dan goed deed. Maar zijn bedoeling is niet om kinderen 

te kwalificeren en segregeren maar juist om te onderwijzen.  

⎯ Lombroso trok de testpsychologie verder. Volgens hem is criminaliteit aangeboren en is dit 

aan te tonen a.d.h.v. lichamelijke kenmerken. Bv: brede kaken, diepliggende ogen, vaak 

doorlopende wenkbrauwen, een asymmetrisch gezicht, hoge jukbeenderen, afwijkende oren, 

haviksneus, vlezige lippen en dergelijke. Lombroso deed dit niet uit pedagogisch perspectief 

maar puur om een scheiding te maken tussen afwijkend/ slecht en normaal/ goed.  

• Eugenetica: het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie, rasverbetering 

⎯ Godard schreef een boek over de Kallikak studies. Ging de stamboom gaan bekijken van een 

zwakzinnig meisje. Kwam uit op de persoon Martin Kallikak. Martin was getrouwd met een 

degelijke vrouw en had bijgevolg een goed nageslacht. Had daarnaast ook een kind met een 

stoute vrouw en hield daar een slecht nageslacht aan over. Beschreef dit als een ramp voor de 

samenleving.  

⎯ Eugenetica leidde tot uitroeiing: men ging ingrijpen in slechte bloedlijnen. De eugenetica 

inspireerde de Nazi’s. Hebben mensen met een beperking uitgeroeid (200 000 mensen).  

 

4) 1960-1990: Burger zijn 

• Er gebeuren belangrijke evoluties.  

• Mensen met een beperking kwamen op straat voor hun rechten. Willen als burger behandeld 

worden.  

• Ondersteuning quality of life = recht op een goede kwaliteit van bestaan  

• Men wou participeren in de maatschappij  

In de eerste 3 mensbeelden is het vooral het individu die een probleem heeft. In het 

burgerschapsparadigma stellen we diversiteit voorop. De maatschappij moet die diversiteit 

erkennen.  

Historiek personen met een (verstandelijke) beperking 
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Voor en rond 1800: Er was weinig interesse voor mensen met een verstandelijke beperking. Vielen 

buiten de samenleving. Er waren asielen voor ‘onaangepasten’, ter bescherming van de 

maatschappij. Er was geen sprake van behandeling.  

Overgang van het feodale naar het burgerlijke tijdperk. Een nieuwe maatschappelijke orde waarbij: 

Erfzonde (schuldige mens) moest wijken voor: Vrije, ontwikkelde mens (humanisme) 

Dogma’s en tradities moesten wijken voor: Waarneming en experiment 

Idee dat alles aangeboren is, moest wijken voor: Het maakbare   

Verstand, arbeider en burgerlijke ordening de 
bovenhand haalden op het:  

Onverstand 

2.2 Enkele pioniers  

Dankzij de ontwikkelingen in de psychiatrie, begin 19e eeuw, konden krankzinnigheid en 

verstandelijke beperking van elkaar worden onderscheiden. Dit gebeurde door enkele pioniers: 

Pinel (1745-1826) 

• ‘vader van de psychiatrie’: schreef een boek, was de eerste systematische beschrijving van 

psychiatrische ziektebeelden  

⎯ Gebruikte de term idiotie. Zijn opvolger Esquirol onderscheidde 3 doelgroepen: 

1. De verwarden 

2. De dementen 

3. De idioten  

• In die tijd werden krankzinnige mensen vastgeketend in kelders. Pinel wou dit veranderen.  

• Start studie en observatie: Wou hun verplaatsen naar een instituut en in gesprek gaan.  

• Verloste geestesziekten van hun ketenen.  

• Kritiek: van een fysieke onderdrukking naar een psychische onderdrukking. Er was sprake van 

een machtspositie.  

Itard (1774-1838) 

• De Wilde van Aveyron: voedde 4 jaar lang een bosjongen (gevonden in het woud) op. Er was 

geen sterke vooruitgang, zijn behandeling was niet genezend.  

• Vond dat een medisch-pedagogische benadering veel voordelen bood bij de behandeling van 

‘idioten’  

⎯ Eerst de sensorische elementen benaderen, dan de taal en dan pas het abstracte denken  

⎯ Legde de kern van idiotie bij sensorische aspecten  

• Sterk beïnvloed door sensualisme: alle kennis start bij ervaring 

Séguin (1812-1880) 

• Zette werk van Itard verder 

• School voor ‘idioten’: kinderen met duidelijke achterstand op cognitieve vermogens 

• Naast sensualisme ook ‘morele training’ zodat hun ziel behouden werd voor het hiernamaals 

⎯ Focus op zelfbeeld, emoties, intellectuele stimulatie 

• Aandacht voor het pedagogisch benaderen van mensen met een verstandelijke beperking  

Kannunik Petrus Jozef Triest (1670-1836) 

• Vlaanderen  
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• Grondlegger broeders/zusters van liefde-voorzieningen (vanaf 1815 tot nu) 

Jozef Guislain (1997-1860) 

• Vlaanderen  

• Ontstaan Guislaininstituut: Guislain werd aangesteld door Triest om een gebouw te maken voor 

de krankzinnigen waar er therapie werd gegeven.   

• Mensen wegsteken aan de stadsrand buiten de samenleving  

 

2.3 Eerste inrichtingen  

Rond 1850 ontstonden in Europa en VS de eerste inrichtingen 

• Segregatie naar aparte inrichtingen/ instellingen/ scholen uit de samenleving aan de stadsrand  

• Start institutionaliseringsproces  

Veel instellingsbouwers haalden inspiratie bij: Jacob Guggenbühl (1816-1863), Zwitserse arts 

• Abendberg: Guggenbühls instelling, gelegen in de bossen 

• Geïnspireerd door Duitse natuurfilosofie en toenmalige opvattingen van Duitse psychiatrie  

⎯ Psyche kan niet ziek worden, omdat ze door God geschapen is 

• Kwamen in conflict met de nieuwe ideeën van de Duitse psychiatrie 

⎯ Psychische stoornissen: ziekten van de hersenen 

Samuel Howe (1801-1876), Amerikaanse arts 

• Eerste instelling voor personen met visuele beperking. Perkins blindeninstituut (1848) 

Intentie om goede zorg te bieden maar is segregatie de oplossing?  

2.4 Pedagogisch optimisme in de verdrukking  

1900: zwarte pagina 

Stamboomstudies/ eugenetica → erfelijkheidsperspectief  

• Goddard (1912): familie Kallikak  

Men bestudeerde stambomen bv. de familie Kallikak. Men concludeerde dat een degelijke man 

kinderen kreeg met een slechte vrouw en sindsdien was al het nageslacht slecht. 

• Dugdale (1874): the Jukes 

Bestuurde slechte mensen en rekende de staatsschuld uit die de persoon creëerde. Hij opperde 

voor het steriliseren van slechte mensen omdat men bang was voor hun nageslacht en de 

miserie die ze creëren.  

Het steriliseren van mensen is een zeer zwart pagina. Leidde onder andere tot het Nazisme. 

 

2.5 Psychometrische richting  

Binet en Simon → opdracht: kinderen opsporen met een lichtere vorm van verstandelijke beperking 

Alfred Binet (1857-1911) richtte de Binet-Simon test (1905) uit.  

• Berekende de natuurlijke intelligentie  

• Bekeek de mentale leeftijd vs. de chronologische leeftijd.  
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Lewis Terman vond het intelligentiequotiënt uit. Maakte de test makkelijker hanteerbaar.  

• Werkte de testbeweging van Binet verder uit 

• IQ= mentale leeftijd/ chronologische leeftijd x 100 

• Beweerde dat IQ aangeboren is 

De testbeweging nam een grote vlucht 

• IQ werd gebruikt als basis van selectie: start buitengewoon onderwijs (mensen met een laag IQ) 

 

2.6 Eerste tekenen van een kentering  

Naast de groeiende aandacht voor 'nature', waren er toch ook eerste tekenen van een kentering... 

Men begon te kijken naar het belang van een pedagogisch stimulerend omgeving. (nurture) 

2.7 Na 1950  

Worsteling: trage behoudende strekking VS progressieve, op verandering gerichte strekking 

Voortzetten van instituut gericht denken / geloven in ontwikkeling, integratie en burgerschap  

Belangrijke tegenstroom 

Na de oorlog was er een enorme toevlucht van wezen. → Het aantal instellingen steeg. Er ontstond 

een belangrijke tegenstroom: John Bowlby (grote hechtingsonderzoeker) en René Spitz bekeken het 

hospitalisatiesyndroom.  

• Wezen op het gevaar van ontwikkelingsstoornissen bij mensen die lange tijd in inrichtingen 

verbleven.  

⎯ Gebrek aan stimulans en warme relaties  

⎯ Gevolg: verwaarlozing en deprivatie  

• Kinderen zijn gescheiden van hun moeder. Er ontstond aandacht naar de rol van opvoeding → 

ontstaan orthopedagogiek  

• Weeskinderen leiden aan emotionele deprivatie: Willen niet meer leven want hebben niemand 

meer om voor te leven. Kunnen zich aan niemand hechten want ervaren geen fysieke warmte.  

⎯ Hebben een aangeleerde hulpeloosheid: tonen geen interactie. Worden louter verzorgd maar 

niet opgevoed.  

Start aversie voor instituut zorg: 1960 

Erving Goffman (1961): schreef een boek ‘totale instituten’ (start sociologie) 

• Er zijn verschillende instituten in de samenleving die ervoor zorgde dat je als mens kapot gaat = 

totale instituten  

• Schreef over kloosters, gevangenissen en instellingen voor personen met een beperking 

⎯ Bellichte verschillende schandalen uit instituten  

⎯ Start zoektocht naar vermaatschappelijking, weg van instituutzorg 

⎯ Antipsychiatrie 

5 types waar je dat proces van kapot gaan kan ervaren   

1. De ‘onbekwamen’: blinden, wezen, ouderen, mensen met een handicap… 

2. Gevaar voor zichzelf, mogelijke bedreiging samenleving: geesteszieken, suïcidale mensen 

3. Gevaar voor samenleving: gevangenissen, strafinrichtingen (criminelen) 
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4. Specifiek werk-gerelateerd: leger, werkkamp, internaat, schepen (met een duidelijke hiërarchie)  

5. Religieuze trainingsinstituten en -ordes: kloosters 

5 kenmerken in dat proces, gevolgen voor de deelnemers:  

1. Aantasting van persoonlijkheid 

2. Aantasting van persoonlijke veiligheid 

3. Aantasting van privacy 

4. Extreme sociale controle 

5. Verlies van mogelijkheden om autonoom te handelen  

We moeten van die instituutzorg af en meer ambulante hulpverlening.  

Start disability rights movement: 1960-1970  

Burgerrechtenbewegingen komen op straat en willen verandering.  

Normalisatieprincipe vanaf 1970 

In de Scandinavische landen werd het normalisatieprincipe uitgewerkt. Er verandert iets, maar nog 

niet in burgerschapsparadigma.  

Er zijn 3 founding fathers die gaan pleiten voor mensen met een beperking in de samenleving: 

integratie 

Bank-Mikkelsen 

• Maakte een wet in Denemarken (1959) 

• Scandinavië was de voorloper. Pleitte voor een normaal leven in de samenleving.  

Bent Nirje 

• Zweden > USA (10-01-1969) 

• Schreef een manifest met de rechten voor een persoon met een verstandelijke beperking  

Conclusie: hetgeen wat mensen met een beperking nodig hebben is gewoon wat jij en ik nodig 

hebben.  

⎯ Normaal dagritme: voor mensen in een instituut is elke dag hetzelfde, bij ons is elke dag 

uniek en anders 

⎯ Normaal levensritme: levenslang in een instituut (vooral vroeger), wij doorlopen een hele 

levenslijn  

⎯ Normaal jaarritme: vakantie, vrije tijd, periode van werken en feesten 

⎯ Respect voor eigen keuzes en wensen (verliefd worden, kinderen krijgen) 

⎯ Leven in een biseksuele wereld  

Dit zijn allemaal zaken die voor ons logisch zijn  

⎯ Het recht om te leven, werken en spelen in normale gemeenschappen, toegang tot dezelfde 

faciliteiten: mensen met een verstandelijke beperking werken vaak maar krijgen daar vaak 

niet voor betaald (nog altijd niet evident), gelijk behandeld worden in de samenleving  

• Zijn manifest zien wij als vanzelfsprekend maar is nog steeds niet de realiteit  

Wolf Wolfensberger 

• Boek (1972) normalisation   

Normalisatie = de-institutionalisatie (die instituten moeten weg) 
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• Klaagt desindividualisering binnen instituten aan (mensen worden niet als persoon gezien, maar 

als collectieve groep) 

Mensen kwijnen weg, kunnen geen eigen keuzes maken 

• Hoe meer dat je mensen apart en abnormaal gaat behandelen en benaderen (geen deel van de 

maatschappij), hoe meer bizar gedrag ze gaan stellen. Mensen kwijnen weg en geraken hun 

autonomie kwijt → beginnen te hoofdbonken, agressief gedrag.  

• Laat mensen met een beperking sociaal waardevolle rollen invullen. Laten we ze als volwassenen 

behandelen en niet als kleine kinderen. Effect: beter welbevinden en minder problemen   

• Normalisatie: een leven dat zo dicht mogelijk staat bij ‘normale’ levensomstandigheden 

• Integratie: we moeten ze leren omgaan met het ‘normale’ leven 

• Wolfensberger: integratie waarbij contact tussen mensen met en zonder handicap essentieel is 

• Grondlegger van het inclusief denken 

Het normalisatieprincipe en normalisatiedenken is geen burgerschapsparadigma. Waarom? Het is 

niet volledig het antwoord op het probleem. 

Dankzij Wolfensberger zijn veel mensen samen in een huis op straat (satelliethuis) gaan wonen i.p.v. 

een instituut. Maar integratie en inclusie zijn niet hetzelfde. Ze leven in de samenleving maar zijn er 

geen deel van.  

Kritieken op normalisatiedenken 

• Er wordt geen rekening gehouden met ‘verschil’ 

Men moet oppassen met ‘normaal maken’. Het blijft aanpassen aan de ‘norm’ 

We beslissen dat mensen met een beperking overal toegang tot krijgen maar ze moeten zich 

blijven aanpassen aan de norm.  

Kinderen met dyslexie krijgen meer tijd tijdens een toets maar op het einde van de rit moeten ze 

zien dat ze mee zijn.  

• Er wordt voorbij gegaan aan eigen belevingswereld van personen met een beperking 

Zij moeten zich ‘accultureren’  

Stiekem vinden we hun dom en geloven we niet dat we iets kunnen leren van hun. Zij moeten 

zich aanpassen aan ons.  

• Gevaar van ‘micro-institutionalisatie’. Beperkt tot het fysiek-structurele  

Een huis in de straat betekent nog geen contact en verbondenheid 

Fysieke nabijheid is niet hetzelfde als participatie  

Vormden echter wel de basis voor verandering.  

2.8 De paradigma-omslag vanaf de jaren 1990: Quality of Life, emancipatie, empowerment 

en inclusie – de geboorte van de ‘Disability Studies’ 

Nieuw paradigma: burgerschapsparadigma (vanaf jaren ’90) 

• Mensen hebben via hun burgerschap recht op ondersteuning i.p.v. zorg  

• Waarin verschilt het mensbeeld achter zorg en ondersteuning? 

⎯ Bij ondersteuning kijkt men naar de noden van de mens  

⎯ Bij zorg is er een machtspositie  

Het nieuwe denken: ondersteuning i.p.v. zorgen voor  

• Burgerschapsparadigma  
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• Ondersteuning ipv zorg 

⎯ Ondersteuning zegt niks over de hiërarchische relatie tussen mensen  

• Inclusie i.p.v. integratie  

• Quality of Life 

• Gelijkheid 

• Zelf-advocaten 

• Burgerrechten 

• Disability Studies 

Burgerschapsmodel 

Mensen met een beperking zijn de grootste minderheidsgroep (we horen die niet vaak) MAAR 

• Hoe ouder de samenleving wordt, hoe meer kans we hebben op het krijgen van een beperking 

(ongeval, kanker enz.) We gaan ooit ook ondersteuning nodig hebben.  

⎯ Disability is natural  

• 1 op 7 heeft een beperking  

⎯ Mensen met een beperking zijn gewone burgers die dankzij ondersteuning kunnen 

deelnemen aan alle aspecten van de samenleving 

⎯ Geen reden tot afzonderlijk woon-, vrije tijd, werk- of relatieomgeving 

• Inclusie is een mensenrecht  

Het nieuwe denken: vanaf jaren 90 

De AAIDD-definitie van 1992 betekende een ware kentering in het denken over personen met een 

verstandelijke beperking. Leidde tot de geboorte van de ‘Disability Studies’ 

• Een verschil, geen afwijking 

• Geen persoonskenmerk maar in relatie tot sociale context  

• Interactie tussen individu en samenleving staat centraal 

• Inclusie is een publieke verantwoordelijkheid  

Belangrijk: Inclusie, Quality of life & gelijkheid  

• ‘community living’ is noodzakelijk 

• Deïnstitutionalisatie: afbouwen van instituten  

• Self-advocacy: zelf advocaten vereniging  

• Person-centered approaches: person moet centraal staan  

Het nieuwste denken 

Zaken die nog moeilijker te introduceren zijn in de samenleving:  

• Persoonlijke toekomstplanning: hoe willen ze hun leven vorm geven  

• Levensverhalen 

• Ervaringsdeskundigheid: kan een persoon met een beperking les volgen aan de unief 

• Inclusief onderwijs: een plek in het gewone onderwijs, recht op onderwijs? 

= Niet evident  

3. Begrippenkader  
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Gunnar Dybwad, 1974: “De vraag: Wie noemen we verstandelijk gehandicapt? Levert een nogal 

verontrustend antwoord op. We geven de term verstandelijk gehandicapt aan degenen die we zo 

willen noemen.” Met andere woorden: we kiezen wie we zo willen noemen.  

Evolutie 

1910: zwakzinnige, idioot, debiel, imbeciel  

- Wordt nu gebruikt als scheldwoord, was vroeger een gangbare terminologie  

- Termen die volledig over de persoon zelf gaat: persoonskenmerken  

1961: mentale retardatie, mentale achterstand  

- Er was evolutie 

- Niet meer de volledige persoon die afwijkend is maar afwijking op cognitief niveau.  

- Nadruk op intellectueel functioneren  

De AAIDD-definitie: in verandering 

1959: AAMR introduceert term mentale retardatie  

1973: introductie van de standaarddeviatie van IQ om verstandelijke beperking te beschrijven.  

1980: specifieke IQ-waarden met ranges.  

1992-2002: paradigmashift 

- Meer dan IQ 

- Context is ook belangrijk  

2007: mentale retardatie wordt intellectuele ontwikkelingsstoornis (AAMR wordt AAIDD)  

- Belangrijkste evolutie  

- People first beweging (opgekomen in jaren ’60): We zijn eerst en vooral mensen. Veel meer dan 

een verstandelijke beperking en een definitie. 

Keuze voor verstandelijke beperking 

- De term moet duidelijk en specifiek zijn 

- Het moet consistent gebruikt worden door artsen, ondersteuners enz. 

- Kunnen gebruiken voor meerdere doeleinden, niet alleen voor te definiëren. 

- Het moet de waarden respect en waardigheid reflecteren. 

- Representatief zijn  

 

4. Een systeem met verschillende bedoeling 
De nieuwe term had verschillende bedoelingen. 

- Basis tot diagnose 

- Mensen in een classificatiesystemen met subgroepen onderbrengen 

- Ondersteuningsplan a.d.h.v. sterkte-zwakte analyse  

De term… 

- Is een basis voor een individueel ondersteuningsplan  

- Is minder aanstootgevend voor de persoon zelf 

- Is consistent met de internationale terminologie  

- Zorgt ervoor dat de praktijk zicht richt op het functioneel gedrag en contextuele factoren 
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5. Vijf belangrijke vooronderstellingen  
Volgens de AAIDD moeten we deze assumpties in ons achterhoofd houden voordat we iemand gaan 

labelen. Niemand wil graag het label verstandelijke beperking krijgen. We moeten ons bewust zijn 

wanneer we dat doen en waarom. 

1. Beperkingen moeten gezien worden binnen bepaalde context met bepaalde verwachtingen.  

Een immigrant kind uit een arm land heeft een andere cultuur als ons. Bij het afleggen van een IQ 

test zal het bv. moeilijk een rode auto kunnen aanduiden. Dit komt niet door een achterstand 

maar omdat hij nog niet veel auto’s in het echt heeft gezien. We moeten onze verwachtingen 

aanpassen aan de context van het kind.  

2. Een valide assessment is meer dan intelligentietesten en houdt rekening met de grote variaties 

over contexten heen.  

De uitkomst is meer dan intelligentietesten alleen. Het is een proces van meerdere contexten 

(school, thuis, jeugdbeweging, thuistaal). We moeten kinderen de kans geven om ze op 

meerdere manier te bewijzen, tonen wat ze kunnen. 

3. Beperkingen kunnen nooit los gezien worden van de mogelijkheden. 

We mogen niet alleen kijken naar zwaktes maar ook de sterktes. Het is zoveel meer dan een IQ 

score. 

4. Inventariseren van iemands beperkingen, moet altijd leiden tot een ondersteuningsplan.  

Als we iemand labelen puur om er een label op te plakken dan zijn we fout bezig. Dat zegt AAIDD 

ook. Altijd nadenken hoe kunnen we die ondersteunen. Niet zomaar meten om te weten. Maar 

ondersteunen. 

5. Gepersonaliseerde en aangepaste ondersteuning zal het functioneren en de levenskwaliteit 

verbeteren.  

Duidelijk doel voor ogen hebben: kwaliteit van leven verbeteren. 

 

6. Een definitie 
Van AAMR (2002) naar AAIDD (2010) 

- Men heeft de assumpties proberen te vertalen in de definitie van de verstandelijke beperking 

De AAIDD-definitie (2010) 

Een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt 

door aanzienlijke beperkingen in zowel het 

intellectueel functioneren als in het adaptief 

gedrag, zoals dat tot uiting komt in conceptuele, 

sociale en praktische adaptieve vaardigheden. 

Deze beperking ontstaat voor de leeftijd van 18 

jaar.  

De definitie verder ontleden 

“intellectual disability…” 

- Beperkingen in het individuele functioneren binnen een bepaalde context met bepaalde 

verwachtingen. We erkennen dat er een probleem is binnen een bepaalde context. 

“…is characterized by significant limitations both in intellectual functioning…” 

- Intelligentie is een geheel aan vaardigheden zoals: 

(abstract) denken 
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Oplossen van problemen  

Leren  

Begrijpen van complexe ideeën  

Leren door ervaringen  

- Intelligentie is veel meer dan IQ 

“…and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills.” 

- Een geheel aan conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die mensen nodig hebben om in 

het alledaagse leven te functioneren.  

- Er moet dus een beperking zijn in het adaptief functioneren. 

- Adaptief gedrag: conceptuele, sociale en praktische vaardigheden  

Conceptueel: lezen, schrijven, omgaan met geld, … 

Sociaal: contact leggen met andere mensen, zelfbeeld opbouwen, verantwoordelijkheid 

opnemen, … 

Praktisch: aankleden, eten, wassen, mobiliteit, … 

“The disability originates before age 18” Vanaf 2021: “the disability originates before age 22” 

- Het is een ontwikkelingsproblematiek, geen verworven handicap 

- Leeftijdgrens is cultureel bepaald 

 

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

duidelijke theoretisch model 
3 classificatiesystemen  

Hoe beslis je of iemand voldoet aan een bepaalde stoornis? 3 belangrijke boeken bij verstandelijke 

beperking. 

- AAMR (2002) → AAIDD (2010): Specifiek voor verstandelijke beperking 

- APA (2013), ook gekend als DSM 5 

- WHO (Wereld gezondheidsorganisatie) met ICD (2022) en ICF (2017). ICF is belangrijk bij 

paramedische groepen 

De belangrijkste verschillen: 

- De APA heeft een stoornisgerichte visie. Men kijkt of de persoon voldoet aan het criteria. 

- ICF kijkt verder dan het persoonskenmerk. Schuiven quality of life voorop. De oude versie ICD 

(2001) gebruikte nog de oude term mentale retardatie. De nieuwe versie (2022) zal de term 

intellectuele ontwikkelingsstoornis gebruiken.  

- AAIDD is sociaal ecologisch en schuift ook quality of life voorop.   

De ICD 10 is de oude versie uit 

2001. 

De ICD 11 is de nieuwe versie uit 

2022.  

Intellectual disability: verstandelijke 

beperking 

Intellectual developmental 

disorder: intellectuele 

ontwikkelingsstoornis 
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- WHO focust zich vooral op ICF. Het is een analyse van het hier en nu maar is nog niet meteen een 

ondersteuningsplan. 

- In 2013 kwam de nieuwe DSM 5 uit. Vroeger werd een intellectuele beperking beschreven als 

een persoonskenmerk en een stoornis. Nu is het een evenwaardige beperking als autisme of 

ADHD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

APA (2013) 

De APA gaat psychische stoornissen beschrijven aan de hand van verschillende categorieën.  

WHO (ICD-2001, ICF-2007) 

Schema (powerpoint dia 13) die wordt gebruikt door veel paramedische groepen. Er wordt een 

analyse gemaakt. Men vraagt zich af: Wat betekent deze beperking in het leven van deze persoon? 

Ze kijken breder en kijken naar de maatschappij.  

- Eerst bepaalt men de ziekte of aandoening 

- Dan kijkt men naar het functioneren: 

Functies en anatomische eigenschappen. Zijn die intact of stoornis? 

Activiteiten. Zijn er beperkingen? 

Participatie. Zijn er restricties? 

- Factoren: 

Externe factoren. Facilitatoren vs barrières  

Persoonlijke factoren. Kwetsbaarheden vs veerkracht.  
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AAMR (2002) – AAIDD (2010) 

AAIDD stelt een model op hoe je een 

verstandelijke beperking moet 

diagnosticeren in 3 stappen. 

- Stap 1: beeldvorming 

- Stap 2: diagnosestelling 

- Stap 3: ondersteuningsplan 

 

Wil verduidelijken dat een verstandelijke 

beperking geen persoonskenmerk is.  

 

5 dimensies: verstandelijke beperking is 

een multi-dimensioneel fenomeen 

 

Verschil AAIDD met klassieke medische kijk 

1. Veranderende definities: hoe gaan we een term kiezen? 

2. 5 essentiële assumpties  

3. De AAIDD-definitie: wat is een verstandelijke beperking?  

 

8. Verstandelijke beperking als multi-dimensioneel fenomeen (= stap 1) 
Vooraleer we uitspraken doen over iemand (= stap 2) zal er een sterkte-zwakte analyse gemaakt 

worden (= stap 1). Deze analyse moet helpen om een plan uit te werken (= stap 3) dat het persoonlijk 

functioneren en sociaal participeren gaat ondersteunen.  

Diagnostiek AAIDD: driestapsmodel  

Er wordt een sterkte-zwakte analyse gemaakt: stap 1  

- Dit gebeurt op basis van 5 dimensies  

- Voorkomt ‘alleenheerschappij’ van de intelligentie  

• Alle dimensies worden bekeken dus er kunnen geen contexten vergeten worden.  

• De neiging bestaat dat contexten vergeten worden → mensen vallen terug op oude 

tradities zoals intelligentietest  

- Diagnose wordt deel van een ruimer geheel (→ sociaal-ecologisch)  

Stap 2: voldoet de 

definitie van de AAIDD? 

Zoja: label toekennen  

Stap 3: We gaan nooit 

een label toekennen 

zonder te denken aan 

ondersteunen.  

Doel: verhogen van 

quality of life 
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Sterkte-zwakte analyse o.b.v.. 5 dimensies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Dimensie 1: intellectueel functioneren  
Intelligentie wordt veel breder gezien  

- Intelligentie is breder dan schoolse vaardigheden. Intelligentie is niet alles, maar wel belangrijk.   

- Intelligentie zorgt ervoor dat we dingen begrijpen en gaan vervolgens ons gedrag erop 

afstemmen. Wehmeyer (2008): “Intelligentie weerspiegelt een breder en dieper vermogen om 

onze omgeving te begrijpen- dingen op te vangen, te begrijpen of uit te zoeken wat we moeten 

doen.” 

- Intelligentie is moeilijk te vatten. We hebben een criterium nodig om een cut-off/ indeling te 

maken: 70 

Gemiddelde is 100 

en 

standaarddeviatie 

van 15 

 

 

 

Bij verstandelijke beperking is een IQ van 55-69 (licht) de meest voorkomende vorm. (zie hieronder) 

IQ is niet alles: 

Klassieke IQ-tests: een kloof tussen 

verbaal en performaal (praktisch denken) 

IQ. Performaal is moeilijker maar omdat 

ze verbaal goed zijn wordt er een 

overschatting gemaakt.  

Gardner introduceert de meervoudige 

intelligentie  

Garder schreef een boek over 

meervoudige intelligentie: waar zijn ze wel sterk in?  
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- Word smart, People smart, Music smart, Nature smart, … 

 

8.2 Dimensie 2: Adaptieve vaardigheden  
Vaardigheden die mensen nodig hebben om in het alledaagse leven te functioneren/ overleven. 

Bestaat uit een waaier van verschillende competenties.  

- Beperkte adaptieve vaardigheden op één terrein komen vaak samen voor met sterktes op andere 

terreinen  

- Belang van de context en culturele omgeving karakteristiek voor de leeftijdsgenoten van de 

persoon en verbonden met de individuele ondersteuningsbehoeften.  

Er wordt vaak misbruik gemaakt 

van naïeve mensen. Vb. 

schandalen rond tienerpooiers. 

Jonge meisjes met licht 

verstandelijke beperking worden 

de prostitutie ingelokt.  

Voor de beperking te kunnen 

definiëren moet je de problemen 

kunnen aantonen. Maar beperkt 

aantal instrumenten.  

- Het is een multi-domein gegeven. Domeinen zijn onderling verbonden. 

- Instrumenten zijn vaak beperkt 

- Observaties, gesprekken, contacten in dagelijkse leven zijn belangrijke informatiebronnen  

- Niet los van andere dimensies zien  

- Cultuur is belangrijk 

- Adaptief gedrag is niet gelinkt aan probleemgedrag  

 

8.3 Dimensie 3: Gezondheid (fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en etiologie) 
Dit is de 3e component. Vanaf hier zijn het componenten die niet zijn toegevoegd in de DSM (APA) en 

CFI (WHO). Volgens de WHO is het een toestand van compleet welzijn. Gezondheid of welzijn is veel 

meer dan de afwezigheid van ziektes. 

- Fysiek welzijn 

- Psychisch welzijn 

- Sociaal welzijn 

Fysiek welzijn: heel veel mensen met een beperking krijgen niet de juiste gezondheidszorg. In België 

worden er 7 gezondheidsprogramma’s aangeboden. Vb. onderzoek van de voeten, oren en gehoor, 

ogen en gezicht, mondholte, gezonde levensstijl, … 

Psychisch welzijn: Anton Dosen (Hongaarse psychiater) stelde de vraag: “Hoe komt het dat mensen 

met een verstandelijke beperking gedrag stellen dat wij als vervelend beschouwen?” Dit komt omdat 

zij een veel hoger risico hebben op psychische stoornissen.  

8.4 Dimensie 4: Participatie, interactie, sociale rollen 
John O’Brien deed onderzoek: Mensen met een verstandelijke beperking doen het veel beter als ze 

in normale contexten zitten en deel uitmaken van de maatschappij.  

- Mensen met verstandelijke beperkingen participeren het beste in gewone omgevingen waar ook 

leeftijdsgenoten en cultuur genoten te vinden zijn. 
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- Nauw verwant aan dimensie 2: adaptieve vaardigheden. 

Aan de hand van een ster-model illustreerde O’Brien 5 belangrijke aspecten  

Domeinen actief gaan verbeteren door te ondersteunen. 

8.5 Dimensie 5: Context (omgeving en cultuur) 
Gelaagdheid: individu in gelaagde 

context. Lagen: micro, meso, macro 

De lagen zijn ecologisch met elkaar in 

verband 

Chronosysteem: tijdskader  

 

 

9. Het al dan niet toekennen van het label ‘verstandelijke beperking’: een 

tweede stap in een stappenplan (= stap 2) 
Voldoet de definitie van de AAIDD? Zoja: label toekennen 

Het labelen van personen met een specifieke terminologie 

Voordelen: 

- Ondersteuningsnoden van een bepaalde groep beter in kaart kunnen brengen 

- Financieel (wie krijgt er een extra ondersteuning om hulpmiddelen te kopen?) 

- Wetteksten (wie heeft waar recht op) 

- Communicatie 

- Onderwijsveld en werkveld beter organiseren 

- Organisatie per doelgroep verloopt beter 

Nadelen: 

- Stigma 

- Stereotiep 

- Mensen zijn meer als een label 

chronosysteem 
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- Zorgt voor misbruik (label wordt slecht gebruikt) 

- Mensen zijn geen gelijke meer maar anders 

- Mensbeeld bepaalt definitie en definitie bepaalt behandeling 

 

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

een persoon met een verstandelijke beperking ten goede komt (= stap 3)  
De huidige benadering van de AAIDD: 

1. Sociaal-ecologische definitie  

2. Quality of life    = Een nieuw paradigma met 3 belangrijke aspecten. 

3. Ondersteuningsdenken  

 

10.1 Sociaal-ecologische definitie 
MOGELIJKE EXAMENVRAAG: Wat bedoelt de AAIDD met de sociaal-ecologische definitie voor 

verstandelijke beperking?  

Sociaal-ecologische definitie  

Wat betekent sociaal-ecologisch? Het is een moeilijke 

term. Niet individu-gericht, maar individu-in-een-gelaagde-

context 

-    Ecologie is de wetenschap die de relatie tussen organismen en de omgeving    

bestudeert. Een persoon bekijken en zijn relatie met de omgeving.  

-    Sociale ecologie probeert de invloed van de dynamische relaties tussen 

personen en hun omgeving te begrijpen. Kijken naar de gelaagde context.  

- Hierbij vestigt men specifiek aandacht op meerdere dimensies (vb. de fysieke, sociale en 

culturele omgeving), verschillende niveaus (vb. individuen, groepen, organisaties,…) en de 

complexiteit van bepaalde situaties en interacties.  

- Binnen de sociale ecologie is men ervan overtuigd dat de ‘fit’ tussen individuen en hun omgeving 

een belangrijke predictor is voor hun welzijn.  

Vanaf 1992 was er een paradigmashift. Jim Thompson heeft daaraan meegeholpen.  

- Hij duidt erop dat je aan de ene kant de persoonlijke competenties 

hebt en aan de andere kant de eisen van de omgeving. Persoonlijke 

competenties VS omgeving.  

- Afhankelijk van de eisen van de omgeving is er een kleinere of 

grotere afstand tussen de persoon en de omgeving.  

- Pedagogen kijken welke ondersteuningsbehoeften deze persoon 

nodig heeft afhankelijk van de eisen van de omgeving. Men gaat de 

afstand tussen persoon en omgeving in kaart brengen.  

- Men gaat weg van het stoornisdenken. Verstandelijke beperking is meer dan louter een 

persoonskenmerk 

- Eisen van de omgeving spelen een grote rol en de context van de persoon 

- Ondersteuning als centraal concept. Nadenken wat heeft deze persoon nodig om te voldoen aan 

de eisen van de omgeving  

- Dat zie je ook terug in het AAIDD model 
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AAIDD: Theoretisch model ‘intellectual disability’  

 

Quality Of Life: Verschil 

tussen ‘Voldoet de 

persoon aan de eisen van 

de omgeving?’ VS ‘Wat 

heeft deze persoon nodig 

om een goed leven te 

hebben?’ 

 

 

Wat is individueel functioneren (human functioning)?  

Kapstok term voor alle activiteiten in het leven van een individu met inbegrip van lichaamsstructuren 

en -functies, persoonlijke activiteiten en participatie. → quality of life  

10.2 Quality of life  
AAIDD zorgt voor een nieuw paradigma met 3 belangrijke aspecten. Quality of life is het 2e aspect. 

MOGELIJKE EXAMENVRAAG: Het verband tussen de sociaal ecologische definitie en ondersteunend 

denken. 

Quality of life 

- Vanzelfsprekend? Containerbegrip?  

- QOL gaat een spotlight gaan plaatsen op de persoon en het welbevinden en kwaliteit van leven. 

De beperking wordt niet belicht.  

Bob Schalock vroeg aan verschillende mensen wat hun leven kwaliteitsvol maakt. De mensen waren 

divers: wel of geen beperking. De antwoorden waren bij iedereen gelijklopend.  

- Hij onderscheidde 8 domeinen 

- Context is de samenleving 

- Kwaliteit van leven is meer dan enkel tevredenheid.  

- Gaat over zaken die je objectief en subjectief kunt voelen 

- Uitkomst van interventie 

 

QOL – 8 domeinen 
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3 hogere ordedomeinen: onafhankelijkheid, sociale 

participatie, welbevinden 

 

 

 

 

 

 

 

QOL = meer dan tevredenheid 

Principe van homeostase  

- Homeostase: hoe is het met jou?  

Gemiddeld cijfer van 7,2 (mensen zonder beperking) 

Mensen met beperking scoren 7,4.  

- Maar dat wil niet zeggen dat ze een goed kwaliteit van bestaan hebben 

 

Subjectief/ objectief 

Het gaat verder dan het subjectieve 

(voel je dat of niet). 

Het gaat ook over het objectieve 

(vaststellen).  

QOL als thermometer 

Men kan QOL gebruiken voor interventies. De 8 domeinen als thermometer. Daarnaast heb je ook de 

POS.  

- Persoonlijke ondersteuningsuitkomsten schaal (van Loon in 2008)  

- Men interviewt personen met een verstandelijke beperking over hun kwaliteit van bestaan 

 

QOL als uitkomststaat  

Jos Van Loon noemt het niet quality of life. Hij vindt het een vage term die voor teveel wordt 

gebruikt. Hij verkiest kwaliteit van bestaan.  

- Bij de kwaliteit van bestaan voor mensen met beperkingen gaat het om hetzelfde als dat wat 

belangrijk is voor iedereen. Gaat over dezelfde dingen die jij en ik belangrijk vinden. 

- Kwaliteit van bestaan wordt vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen over hun eigen 

leven.  

- Kwaliteit van bestaan wordt vergroot door mensen in hun eigen plaatselijke samenleving te 

accepteren en volledig te integreren.  

 

10.3 Ondersteuningsdenken  
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We moeten de kloof tussen persoon en omgeving gaan verkleinen. 

- Kloof tussen wat een persoon kan en wat de omgeving in de gelaagde context wil.  

 

Ondersteuning VS ondersteuningsnoden (Thompson) 

Support needs 

- Een psychologisch construct dat verwijst naar het patroon en de intensiteit van ondersteuning 

noodzakelijk voor een persoon om te kunnen participeren in activiteiten die corresponderen met 

normative human functioning.  

Supports 

- Bronnen en strategieën die de ontwikkeling, opvoeding, persoonlijke interesses en het 

persoonlijk welzijn van een persoon ondersteunen en die ondersteunend zijn bij het persoonlijk 

functioneren.  

 

Ondersteuning in de praktijk (Thompson) 

Procesplanning voor individuele ondersteuning  

1. Men moet samen met de persoon en zijn/haar natuurlijk netwerk op zoek gaan naar 

verwachtingen/dromen in het leven 

2. Men moet dit vertalen naar ondersteuningsvelden, ondersteuningsfuncties en 

ondersteuningsintensiteit  

3. Men schrijft een individueel ondersteuningsplan 

4. Men brengt dit plan in een permanente loop van monitoring  

5. En evaluatie  

= Wat men moet 

doen om de 

kloof dicht te 

maken en de 

kwaliteit te 

verhogen. 

 

 

 

 

 

 

Component 1: ga op zoek naar verwachtingen en dromen in het leven van de persoon zelf 

Person-centered-planning (PCP) 

- Wat is belangrijk voor de mensen zelf? Er zijn hier discussies rond door wat qua diensten 

beschikbaar is.  

- Vroeger ging men eerst kijken wat de instellingen te bieden hebben. Nu wordt dit niet op 

voorhand vastgelegd en gaat men het aan de persoon zelf vragen.  
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- Belangrijk om persoon zelf te betrekken evenals de personen die belangrijk zijn voor deze 

personen.  

Component 2: vertaling naar ondersteuningsvelden, ondersteuningsfuncties en -intensiteit  

Hoe goed kunnen we dat vertalen naar ondersteuningsnoden?  

- Via instrumenten zoals supports intensity scale (SIS) → vragenlijst  

- Adaptief gedrag VS ondersteuningsbehoeftes 

Supports intensity scale (SIS) opgesteld door Thompson (2004) vertaald door Buntinx (2008) 

- Gestandaardiseerde beoordelingsschaal van ondersteuningsbehoeften  

- 49 items die slaan op levensactiviteiten in zes subschalen  

Huiselijke activiteiten  

Activiteiten in de samenleving  

Activiteiten met betrekking tot leren en permanente vorming  

Arbeidsmatige activiteiten  

Activiteiten met betrekking tot gezondheid en veiligheid  

Sociale activiteiten  

- 8 items die te maken hebben met belangenbehartiging en zelfbeschikking  

- 29 items over medische en gedragsmatige ondersteuning  

Spanningsveld tussen component 1 en 2 

Match zoeken tussen: 

- Stap 1: what is important to the person? 

- Stap 2: what is important for the person?  

- Weet iemand met een verstandelijke beperking wel wat het beste is voor hem? Wat is belangrijk 

voor de persoon (wat vindt hij zelf) en wat is belangrijk voor de persoon algemeen? 

- Bv: iemand rookt joints en wil alleen wonen, verstandige keuze?  

Stap 1: wil alleen wonen, zelfstandigheid 

Stap 2: brengt dat zijn gezondheid niet in gevaar? Begin verslaafdheid?  

Component 3: ontwikkelen van individueel ondersteuningsplan 

Focus op het NU 

- Thompson (2009): “Een ondubbelzinnig geïndividualiseerd plan dat de instellingen en activiteiten 

specifieert waaraan een persoon waarschijnlijk zal deelnemen tijdens een typische week, en de 

soorten en intensiteit specifieert van de ondersteuning die zal worden geboden en door wie.” 

- Geef voorrang aan natuurlijk milieu. 

Praktisch: van rechts naar links denken (Schalock) 

 

 

 

 

 

 

Component 4 en 5: monitoring en evaluatie 
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Proces- en productevaluatie: 

- Ondersteuningsuitkomsten meten: personal outcomes scale  

 

11.Oorzaken van verstandelijke beperking  

Hoe vaak komt verstandelijke beperking voor? 

Meta-analyse (door Maulik in 2011): 1 op 100 in de Westerse wereld heeft een verstandelijke 

beperking, wellicht is die 1% een onderschatting.  

- De meeste voorkomende ontwikkelingsstoornis  

- Hoger bij kinderen dan volwassenen  

- Hoger in landen met lage en middenhoge inkomens  

- Onderzochten dit 52 populatiestudies (1980-2009) 

 

11.1 Oorzaken: etiologie 
Volgens AAIDD zijn de oorzaken van 

een verstandelijke beperking een 

multifactorieel gegeven. 

4 domeinen hangen samen en 

hebben een wisselwerking.  

 

 

Prenataal (voor de geboorte): 

Heeft altijd te maken met 

meerdere factoren  

Feutaal alcoholsyndroom 

heeft te maken met 

opvoeding en 

gedragsfactoren. Zorgt ook 

voor problemen bij de aanleg 

van het lichaam van het 

kindje. 

Hersentekort heeft ook te 

maken met sociale factoren 

(je woont te ver van ziekenhuis, meer kans op kind met verstandelijke beperking, geen snelle hulp bij 

probleem).  
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Perinataal (kort voor en na de geboorte):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Postnataal (na de geboorte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenataal – biomedisch – metabole stoornissen  

Fenylketonurie  

- Opstapeling van toxisch fenylalanine door aangeboren enzymentekort  

- Bepaalde kinderen maken een bepaald enzym niet aan om fenylalanine af te breken. Er wordt na 

de geboorte een hielprik gedaan om te kijken of het enzym aanwezig is. Is het niet aanwezig mag 

men bepaalde producten niet eten, anders ontwikkelt zich een verstandelijke beperking. Geen 

vlees, zuivel producten, noten en eieren. 

Prenataal – biomedisch – genetisch  

Biomedische perspectief: 

- Bij 60% weten we de oorzaak niet van een 

verstandelijke beperking 

- Er zijn een aantal genen die het verklaren  

- Zuurstoftekort en omgevingsfactoren: 10%  

Syndroom van Down of trisomie 21 

- Geen 46 chromosomen maar 47.  

- Genoemd naar John Langdon Down (1828-1896) 

- Beschreef “the great Mongolian family” (1866) 
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- Pas vanaf 1965: naam Downsyndroom 

- Lejeune gaf in 1959 de naam Trisomie 21 

- Het is de voornaamste genetische oorzaak van verstandelijke beperking 

Screening: 

- Nip-test: opsporen syndroom van Down  

- Ethische keuze: kies ik voor een kind met down syndroom of niet? 

- Toekomst: we gaan veel meer te weten komen voor de geboorte, nog meer ethische keuzes 

Klinefelter syndroom 

- Enkel bij jongens 

- Jongens die extra X chromosomen hebben 

- Niet altijd een verstandelijke beperking 

- Zwakke coördinatie en steriliteit  

Fragile X syndrom (FXS) 

- Vaker bij jongens 

- Licht tot ernstige verstandelijke beperking, maar niet altijd 

- FMR1-gen op X-chromosoom 

- Vaker autisme 

Williams-Beuren syndroom 

- Verstandelijke beperking, hartproblemen 

- Deletie van genetisch materiaal op chromosomen-paar 7 

Postnataal – ace’s 

Adverse childhood experiences: moeilijke zaken die gebeurt zijn vroeg in het leven 

- Fysiek, emotioneel of seksueel misbruik 

- Lichamelijke en emotionele verwaarlozing  

- Mentale ziekte, geweld tegen de moeder, scheiding, opgesloten familielid, middelenmisbruik 

Onderzoek toont aan hoe meer ACES hoe meer kans op ontwikkelingsachterstand. Niet alleen 

aangeboren maar ook omgeving heeft impact op cognitieve ontwikkelingen. 

Wat is de rol van etiologie voor een orthopedagoog?: 

Verstandelijke beperking kan hierdoor voorkomen worden. We kunnen er iets aandoen en ingrijpen. 

Maar we zijn minder geïnteresseerd vanwaar het komt (oorzaken) en zoeker eerder een effectief 

ondersteuningsplan en gaan dat voorleggen.  

Conclusie 

Nieuw paradigma. Verstandelijke beperking is… 

- Een interactioneel begrip: sociaal-ecologische definitie  

- Naast beperkingen ook mogelijkheden: Quality of life 

- Ondersteuning om QOL te bevorderen: ondersteuningsdenken 

 

Orthopedagogiek 

Hoofdstuk 3: Personen met een meervoudige beperking 

1. Geschiedenis  
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Personen met meervoudige functiestoornissen  

- Weinig aandacht: genegeerd in medisch onderzoek 

- Mensen die het langst in instituten blijven en het moeilijkst eruit geraken 

- Stijging door betere geneeskunde en minder kindersterfte  

- Verkapte verdikking van het verdunningsproces (Broeckaert & Van Hove, 1992) 

• Mensen met meerdere beperkingen zijn degene die niet verdund worden. Blijven verdikt 

in de zorg. Komen het moeilijkst tot inclusie. 

- Vroeger: meervoudig complex gestoord 

Aparte pedagogische vraagstelling? In welke mate is het een aparte pedagogische groep? 

Zeer diverse groep → focus: personen met ernstige motorische verstandelijke beperking 

2. Begrippenkader: personen met motorische verstandelijke beperking 

Definitie: personen met motorisch-verstandelijke beperking 

Terminologie 

- Personen met ernstig-motorisch verstandelijke beperking 

- Special interest research group (IASSID): people with profound intellectual and multiple 

disabilities (PIMD) 

- België: multiplus.be  

• Gaan vorming en kennis rond deze doelgroep versterken  

- Spectrum: ernstige intellectuele beperkingen + ernstige sensorische-motorische beperkingen 

Kernkenmerken 

1. Zeer ernstige verstandelijke beperkingen  

Ontwikkelingsleeftijd van minder dan 2 jaar en IQ lager dan 20 

2. Zeer ernstige motorische beperkingen  

Staan, zitten, verplaatsing 

3. Ernstige tekorten in sociale aanpassing 

Redzaamheid, communicatie, socialisatie en motoriek 

Etiologie: zeer divers 

- Genetische/ chromosale afwijkingen 

- Aangeboren hersenletsel 

- Degeneratieve aandoeningen 

- Geboortetrauma (bv: ernstig zuurstofgebrek) 

- Ernstige infecties tijdens of na de zwangerschap (bv: meningitis) 

- Zwaar trauma (bv: ernstig ongeluk) 

Vaak bijkomend 

1. Zintuiglijke beperkingen 

Auditief, visueel 

2. Zeer ernstige medische problemen 

Epilepsie, maag-darm- en luchtwegproblemen 

Eet- en voedingsproblemen 

Lichamelijk kwetsbaar 
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Sterke heterogeniteit 

Bijkomende problemen (%) 

- Epilepsie: 80 

- Gedragsproblemen: 45-82 → veel variatie 

- Visuele problemen: 98 

- … 

Gevolgen 

1. Communicatieve problemen 

2. Gedrag is moeilijk te begrijpen  

Zeer hoge ondersteuningsnoden + zeer afhankelijk van omgeving 

“easy to neglect” – “excluded amongst the excluded” 

De begeleider maakt het verschil 

- Gedrag: topje van de ijsberg → proberen onderliggend gedrag te begrijpen 

- Belang van goede begeleiders: maken het verschil hoe goed iemand zich in zijn vel voelt en 

hoeveelheid gedragsproblemen 

 

3. Orthopedagogische ondersteuning  

Uitdagingen voor de praktijk 

Perspectief van persoon 

- Lage kwaliteit van interactie met begeleider 

- Weinig keuzemogelijkheden 

- Weinig sociale netwerken 

- Residentiële hulpverlening 

= instituutzorg: veel verandering van begeleiders, weinig keuze in activiteiten 

Perspectief begeleider 

- Complexiteit van ondersteuningsvraag 

- Geen helder perspectief 

- Personeelsverloop  

➔ 7 strategieën koppelen aan kader van Bea Maes 

Orthopedagogische aanpak 

Kwaliteit van bestaan verhogen (persoon) 

Kwaliteit van ondersteuning verhogen (begeleider) 

Inzetten op kwaliteit van bestaan bij PIMD via AAIDD-model: 

- Sterkte zwakte analyse: eigenschappen van de persoon 

- Thermometer: kwaliteit van leven 

- Welke ondersteuning is er nodig om dat gat te dichten? 
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Uitdagingen bij kwaliteit van bestaan:  

- Verstandelijke vermogens: beperkt 

• Zeer jonge ontwikkeling van cognitieve vermogens 

• Niveau waarop er net objectpermanentie is, imiteren, associatief leren 

• Vertonen scheidingsangst 

- Adaptief gedrag: grote afhankelijkheid 

• Werken in kleine stapjes 

• Communicatie met gebaren en geluiden 

- Gezondheid: kwetsbaar 

• Hangen vast met buisjes, verslikken, longontsteking  

• Rolwagen: houding kan pijn doen 

- Participatie: veel druk 

- Context 

➔ Zeggenschap en inclusie: niet evident 

Orthopedagogische aanpak: kwaliteit van bestaan + ondersteuning verhogen → kader van Maes 

5 voorwaarden 

Blauw: persoon 

Oranje: ondersteuning 

Schaal gemaakt om kwaliteit van leven 

te bevragen (zoals QOL-PIMD schaal) 

Ook gebruiken voor: werkt de 

interventie? 

1. Opvoedingsprogramma Vlaskamp 

Je moet een perspectief hebben: waar wil je 

binnen 2 jaar staan? Hoofddoel stellen: 

perspectief onderverdelen in kleine stappen bv: 

binnen 6 maand. Onderverdelen in werkvormen.  

= systematische planning en evaluatie 
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Case:  

Terugkoppelen: werkt ons plan?  

Methodisch werken zorgt ervoor dat 

gedragsproblemen verminderen 

 

2. Communicatie 

Kijken hoe ze communiceren en gebruik die kennis 

Affectieve kennis 

- Conventionele expressies (glimlachen, fronsen) 

Lichaamsbewegingen 

- Toenadering, vermijding 

Ideosyncratische gedragingen 

- Uniciteit individu: neem tijd om de persoon met PIMD te leren kennen 

 

3. Expressie van plezier of onbehagen 

Observeer actief affectieve reacties voor aangeboden items, bv: via geluiden, gelaat en 

lichaamsbewegingen  

Systematisch assessment van voorkeuren: kijk goed naar toenaderings- en vermijdingsgedrag. Werk 

met voorkeurstimuli.  

- Mensen met meervoudige beperking trainen om op een zeer eenvoudige manier iets aan te 

duiden als ze iets willen  

 

4. Ouders als expert  

Person-centered en family-centered dienstverlening 

Partnerschap tussen ouders en voorzieningen 

Persoonsvolgende financiering (PVF): vaak door ouders 

➔ Meer vraaggestuurde zorg  

De Geeter: 3 niveaus in een samenwerkingsproces 

1. Aanleveren van informatie en op de hoogte gehouden worden 

2. Maken van keuzes 

3. Formaliseren van de samenwerking 

 

5. Active support 

Participatie aan activiteiten moet gerelateerd zijn aan dagelijkse situaties 

Personen moeten participanten zijn van hun dagelijkse leven, geen toeschouwers 
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- Personeel plant participatie pro-actief 

- Gelegenheid tot activiteit wordt geregistreerd  

- Eigen verantwoordelijkheid wordt vastgelegd 

- Verbale/ fysieke instructies 

➔ 1 van de weinige evidence based methoden die de gedragsproblemen naar beneden kunnen 

halen. Mensen met meervoudige beperking in het echte leven brengen: actief leven 

 

6. Activiteiten  

Doorgaans lage activering → weinig toegang tot vrijetijdsmogelijkheden  

Belangrijke techniek: basale stimulatie → op een veilige manier zintuiglijke ervaringen beleven 

- Stimulatie van motoriek, zintuigen en communicatie 

- Vaste structuur in programma 

- Scheiding van rust en activiteit 

- Rituelen 

- Herhaling 

- Ervaring met natuur 

- Geuren 

Moeilijk om rustig te krijgen: prikkelarme ruimtes creëren → vaak zijn ze overprikkeld door geluiden 

7. Multisensorische omgeving 

Snoezelen: snuffele + doezelen 

Tast, geur, muziek 

Effecten: 

- Relaxatie 

- Verlaging van probleemgedrag 

- Verhoogde waakzaamheid, exploratie 

- Interactie via oogcontact  

➔ Gevoel van veiligheid creëren + nieuwe gewaarwordingen genereren die de gebruiker onder 

controle heeft 

 

8. Handelingsplanning (Thompson, 2009) 

Procesplanning voor individuele ondersteuning 

Nadenken wat wilt die persoon, wat heeft die daarvoor nodig? → vertalen in handelingsplan 

- Belangrijk: formuleren van doelstellingen 

QOL als uitkomstmaat  
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Mensen met een beperking willen hetzelfde als jij en ik: goed kwaliteit van bestaan 

Jos Van Loon, 2008 

 

 

 

 

 

Conclusie 

 

Orthopedagogiek 

Hoofdstuk 4: Personen met een fysieke beperking 

1. Geschiedenis: vroeger en nu 

Het nieuwe denken: de weg naar inclusie 

Cfr. Les 1 mensbeelden + DS 

 

 

 

 

 
 

Grieken en Romeinen: grote schande 

- Pater Familias: verplicht om het te doden 

- Verwaarlozing, uitsluiting 

 

Rond 19e eeuw: meer aandacht 

- IR: veel arbeidsongevallen (slechte 

werkomstandigheden) 

- Verlichting  

- Liefdadigheid 

- Caritas catholica: voorziening in Vlaanderen 

- Zusters van liefde: Kwatrecht  

➔ Segregatie: instituten uit de samenleving  
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20e eeuw: zwarte pagina in de geschiedenis  

- Eugenetica  

- Nazisme: endlosung  

- Kallikak familie 

- Verplicht sterilisatieprogramma  

 

Jaren 60: disability rights movement  

- 1948: mensenrechtenverdrag: participatie en inclusie 

Het nieuwe denken: leefmogelijkheden 

Disability rights movement: mensen komen op straat → we hebben ook rechten 

- Wonen, werken, vrije-tijd, relaties 

- Evolutie van instellingen naar kleinschalige projecten 

- Beschermd milieu of zelfstandig uitbouwen van eigen leven → de weg naar emancipatie 

Independent living movement: mensen die zelfstandig willen wonen 

- Burgerrechten beweging 

- Waarden= zelfbeschikking, zelfhulp, gebruikerscontrole 

- Persoonlijke assistentie zelf kiezen 

- Gedachtegoed aan basis van PVF (PVB)  

VN-verdrag rechten van personen met een handicap (2006) 

Vooral mensen met een fysieke beperking hebben hierom gestreden 

Cruciale thema’s binnen het VRPH 

- Recht op inclusief onderwijs 

-  Recht op werk, loon 

- Recht op goeie gezondheid 

- Tegen discriminatie 

VN-duurzame ontwikkelingsdoelen (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe denken: de weg naar inclusie 

GRIP: komen op voor de rechten van mensen met een beperking bv: meer toegankelijkheid 
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Nieuwe denken: huidige beweging 

- Door Corona + besparingen: stappen achteruit 

 

2. Begrippenkader  
2.1 Definities en classificatiesystemen bij fysieke beperking 

2.1.1 Handicap, een beladen woord 
- Zie les 2: op zoek naar de juiste terminologie – classificatiesystemen  

- GRIP: gebruiken dat woord zolang de persoon niet volwaardig deel is van de samenleving → 

realiteit van maatschappelijke drempels voor iemand met een beperking te erkennen 

 

2.1.2 Classificatiesystemen van de WHO en de VAPH-definitie van handicap  

WHO: 

- ICD: internationale inventaris van alle mogelijke ziekten van het menselijk lichaam 

- ICF, 2001: impact van een ziekte op het menselijk functioneren omschrijven 

• Voorloper: ICIDH, 1980 

• Onder invloed van Disability Rights Movement 

Belangrijk onderscheid (ICF) tussen: 

Impairment: biomedische toets bv: geen been 

Disability: restricties bv: trap niet op kunnen   

Handicap: maatschappelijk probleem bv: geen 

toegang tot educatie 

 

WHO – ICD en ICF 

Belangrijk model om alle soorten beperkingen te beschrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definitie handicap VAPH 
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Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: bepaalt wanneer je effectief een handicap 

hebt 

- Ja: ondersteuning → slagboom open 

- Nee: geen ondersteuning  

Handicap: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het 

samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijk of zintuigelijke aard, 

beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. 

Impairment – disability – handicap  

Belangrijke pragmatische indelingen 

Aangeboren VS verworven  

- Steeds zeer grote impact op gezin en ruimere omgeving  

Progressief VS niet-progressief  

- Progressief: wordt slechter 

Zichtbaar VS niet-zichtbaar  

- Stigma: zichtbare letsels krijgen aandacht en onzichtbare niet 

Zeer zeldzaam VS vaker voorkomend 

- Belangrijke factor om lotgenoten te vinden en erkenning 

Genetisch VS niet-genetisch  

- Kinderwens  

Pijn: acuut en chronisch 

Ernst symptomen: mild – matig – levensbedreigend  

Variabiliteit in de symptomen: soms dynamisch patroon + (on)voorspelbaar verloop van ziekte  

➔ Heterogeniteit  

 

2.2 Cerebrale parese 

2.2.1 Terminologie 

2.2.1.1 Definitie en diagnostiek  

Meest voorkomende fysieke beperking bij kinderen en jongeren  

Cerebraal → Latijn: Cerebrum = probleem in de hersenen  

Parese → Grieks: Paressi = zwakte 

- Verzwakking van de spieren 

- Problemen met spiercontrole  

Ook: hersenverlamming (verkeerde term), infantiele encefalopathie, spasticiteit, centraal motorische 

stoornis 
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Parapluterm: zeer diverse groep problemen  

- Meest voorkomende oorzaak: aangeboren  

- Waaier van symptomen  

• Beweging 

• Coördinatie 

• Houding 

• Evenwicht 

• Spierkracht 

• Spiertonus  

Klinisch syndroom: persisterend houdings- of bewegingsstoornis  

- Veroorzaakt door een permanent, niet-progressief pathologisch proces 

- Onvoldoende vorming of beschadiging van de hersenen 

- Opgekomen in de eerste levensjaren  

Problemen zijn afhankelijk van de aard, locatie en mate van hersenletsel  

Problemen verergeren niet, maar geen genezing mogelijk 

Kan aangeboren of verworven zijn  

Incidentie (Westerse landen): 0,2-0,3% → aantal blijft redelijk stabiel 

2.2.1.2 Diagnosestelling  

Binnen de eerste 2 levensjaren 

- Kijken naar uiterlijke kenmerken bv: motoriek 

- Echografie, CT-scan of MRI-scan van de hersenen 

 

2.2.1.3 Etiologie  
- Prenataal: 30% 

- Perinataal: 60% 

- Postnataal: 10% 

Prenataal (30%) 

Prenatale risicofactoren:  

Genetische (mogelijk erfelijke) aanlegstoornissen 

- Malformaties (dysplasie, agenesie corpus collosum)  

Intra-uteriene infecties 

- Toxoplasmose, rubella, cytomegallie, herpes, HIV 

Maternale intoxicaties 

- Zuurstofgebrek in de baarmoeder 

- Intracerebrale bloedingen 

 

➔ Vaak gepaard met andere groepen van beperkingen (verstandelijk, auditief, visueel) 
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Perinataal (tijdens geboorte) 

Zuurstofgebrek (hypoxie-asfyxie)  

- Ten gevolge van: pathologie van de placenta, navelstreng rond nek, langdurig persen, stuitligging 

met achterblijvend hoofd, narcoseprobleem 

Traumata en traumatische bloedingen 

- Mechanische belemmeringen bij geboorte, kunstverlossingen, langdurig persen, 

liggingsafwijkingen, afwijkende lichaamsvormen 

Constitutionele factoren 

- Prematuriteit (onvoldoende ontwikkelde hersenen) 

- Kernicterus (bilirubine): bloedcellen worden niet voldoende afgebroken  

- Rhesusincompatibiliteit 

➔ Leiden vaak tot stuipen die op hun beurt leiden tot hersenbeschadiging  

Postnataal (na de geboorte) 

Infecties van het centrale zenuwstelsel 

- Meningitis (hersenen), encefalitis (hersenvlies) 

Traumata (bv: mishandeling, ongeval) 

- Schedelfracturen, hersenbloedingen 

Cerebrovasculaire aandoeningen 

- Kernicterus (bilirubine) → geel uitslaan, embolie, trombose  

Zuurstofgebrek 

- Door verdrinking, verstikking, CO-vergiftiging, hyperglycemie  

Neoplasmata (gezwellen) en andere laat verworven afwijkingen van de hersenen 

- Hersentumoren, cysten, hydrocephalie 

Cp: etiologie 

Vaak combinatie prematuriteit en zuurstoftekort  

➔ Implicaties: vroege ontwikkeling onder druk  

• Hechting 

• Sensitieve responsiviteit 

• Schuldgevoelens bij ouders 

• Veel ziekenhuisopnames 

• Toxische stress bij het kind 

• Onveiligheid 

 

2.2.2 Classificatie op basis van lokalisatie, aard/kwaliteit en grofmotorisch functioneren 

2.2.2.1 Classificatie op basis van lokalisatie/ topografie  

Onderscheid plegie (verlamming) VS parese (verzwakking).  
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- Diplegie of diparese 

= bilateraal, beide benen meer aangetast  

- Paraplegie of paraparese  

= enkel de benen → onderlichaam 

- Triplegie  

= 3 ledematen 

- Hemiplegie of hemiparese 

= unilateraal, de helft → halfzijdige verlamming 

- Bilaterale plegie of parese 

= beide zijden 

- Quadriplegie of quadriparese 

= alle 4 de ledematen 

- Monoplegie of monoparese 

= 1 ledemaat aangetast (zeer zeldzaam) 

 

2.2.2.2 Op basis van aard/ kwaliteit 

Vorm van de bewegingen 

Omstandigheden waarin de verschijnselen optreden 

- In rust, of alleen bij bepaalde houdingen of bepaalde bewegingen 

1. Spasticiteit: 80% 

2. Athetose: 5% 

3. Ataxie: 10% 

4. Mengvormen: 5% 

 

1. Spasticiteit  

- Oorzaak: letsel aan motorische cortex 

- Beschrijving: normaal bij beweging → wisselwerking tussen agonisten en 

antagonisten in de spieren 

- Bij spasticiteit: aangespannen spieren blijven gespannen (door het 

hersenletsel) 

- Leidt op termijn tot vervorming van de (aangetaste) ledematen 

2. Athetose  

- Oorzaak: letsel aan basale ganglia 

- Beschrijving: normaal → grove motoriek 

- Bij athetose: ongecoördineerde en ongecontroleerde bewegingen (langzaam, grof motorisch), 

ongewild, bvb: ook bij emoties 
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- Komen minder voor in rust, niet in slaap (ook aangezicht) 

- Leidt tot problemen met manipulatie, spraak, slikken, kauwen, ademhaling  

3. Ataxie 

- Oorzaak: defect ter hoogt van cerebellum (CB) en de uitvoerende banen 

• Onvoldoenden sensibele informatie naar het CB 

• Prikkeling van het vestibulaire apparaat 

- Beschrijving: een coördinatiestoornis, die zich vooral uit bij het lopen: gebrekkig 

lichaamsevenwicht en dieptezicht, wat leidt tot een wankele gang 

- Ook verlies van spiertonus, afwezigheid van reflexen, dysarthrie (incoördinatie van 

de gewilde bewegingen bij spraak), intentietremor, apraxie, moeilijke oog-hand-

coördinatie  

4. Mengvorm 

- Oorzaak: meerdere hersenregio’s (motorische cortex, basale ganglia en/of cerebellum) zijn 

aangetast 

- Beschrijving: combinatie van 2 of meer vormen, meestal spasticiteit + athetose  

 

2.2.2.3 Classificatie op basis van grofmotorisch functioneren  

GMFSC: valide en betrouwbaar instrument: 5 niveaus 

1. Zelfstandig en zonder gebruik van de handen zitten, zonder hulpmiddel stappen 

2. Zelfstanding en zonder handen zitten, maar verstoord evenwicht 

3. W-zithouding en korte afstanden stappen met hulpmiddelen 

4. Zitten als het op de grond geplaatst wordt en handen gebruiken om evenwicht te behouden. 

Rollen + kruipen voor korte afstanden.  

5. Niet zelfstandig zitten en geen vorm van zelfstandige mobiliteit 

 

2.2.3 Bijkomende problemen en functionele beperkingen  

Epilepsie  

Pijn  

Ontwikkelings-, emotionele- en gedragsproblemen 

- Hyperactiviteit 

- Concentratieproblemen 

- Antisociaal gedrag 

- ADHD enz. 

Spraakproblemen 

- Kan sterk variëren (articulatieproblemen → niet spreken) 

- Aantasting van aangezichts-, kauw-, hals-, tong-, of ademhalingsspieren 

Verstandelijke beperking 

- Ongeveer 30 a 50% van de kinderen heeft een IQ van 80 of minder 

- Velen kunnen naar regulier onderwijs 

Communicatiestoornissen  

- 20%: non-verbaal 
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Visuele problemen 

- Ernst zeer uiteenlopend 

- Vooral bij personen met spasticiteit  

Auditieve problemen 

- Vooral bij personen met athetose  

Epilepsie  

2.2.4 Impact op het gezin en opvoeding  

Ijsberg 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Spina bifida  

2.3.1 Terminologie  

Een aangeboren afwijking aan de neurale buis die ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling 

(neuraalbuisdeffect) 

2 vormen:  

1. Spina bifida occuta (gesloten vorm): 

Enkel gespleten uitsteeksels van wervels, 

Geen uitstulping van ruggenmerg, 

Weinig/ niets uitwendig zichtbaar, 

Weinig of geen gevolgen  

2. Spina bifida aperta (open ruggetje) 

Wervels hebben zich niet gesloten rond het ruggenmerg ten gevolge van een stoornis in de 

ontwikkeling van de neuraalplaat 

Er is een bult of een gezwel zichtbaar 

0,043% → neemt af 
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Spina bifida aperta (open ruggetje): 3 vormen 

1. Meningocèle: de bult bevat alleen huid, ruggenmergvliezen en 

vocht, geen ruggenmerg. Daardoor zijn er bijna geen symptomen.  

2. Gesloten myelomeningocèle: samen met de omringende vliezen is 

ook het ruggenmerg naar buiten gestulpt.  

3. Open myelomeningocèle: het ruggenmerg en de vliezen liggen als 

een met vocht gezwel bloot → groot gevaar voor infecties 

Spina bifida is multifactorieel bepaald: 

- Erfelijke en omgevingsfactoren 

- Iets vaker bij meisjes 

- Foliumtekort 

- Diabetes, obesitas bij mama 

Beschermende invloed foliumzuur 

- Inname door moeder voor en tijdens de vroege zwangerschap 

Prenatale diagnostiek (echografie) 

- Kan functieverlies en prognose niet voorspellen 

• 75% kiest voor zwangerschapsafbreking 

- Prenatale operaties zijn mogelijk 

- Ook door bloedonderzoek + vruchtwaterpunctie  

 

2.3.1.1 Prevalentie en co-morbiditeit  

Prevalentie: afgenomen 

- Keus om zwangerschap af te breken 

- Stijging inname foliumzuur  

Co-morbiditeit  

- Epilepsie 

- Bij 60 tot 90%: hydrocefalie= vochtophoping in het hoofd 

- Misvorming in de kleine hersenen 

 

2.3.1.2 Bijkomende problemen en functiebeperkingen 

- Gehele of gedeeltelijke uitval van de sensibiliteit 
- Spierverlammingen 

- Nier- of blaasproblemen, problemen bij ontlasting → problemen motoriek/ gevoel onderlichaam 

- Dwangstanden van de gewrichten (rug, heupen, voeten) zoals scoliose  

- Meestal geen verstandelijke beperking, vaker cognitieve en leer problemen  

➔ Grote diversiteit  

Uitvalsniveau ter hoogte van het ruggenmerg bepaalt symptomen 

- Mobiliteit kan variëren van volledig rolstoelgebonden tot lopen zonder hulpapparatuur of met 

schoenaanpassing 

- Spina bifida kan op elk niveau voorkomen → zeer grote variëteit  
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- Vaak meerdere operaties  

- Grote impact op gezin 

Gevolgen van spina bifida 

- Veel tijd in kine en dokters 

- Niet zindelijk? 

- Intimiteit? → normale seksuele ontwikkeling  

- Kinderwens? → kunnen meestal kinderen krijgen 

 

2.3.2 Ondersteuning van kinderen met spina bifida en hun gezinnen  

Zuiden: gebrek aan gezondheidszorg en financiële kost → zeer stressvol  

- Gevoel dat ze niet genoeg tijd hebben om de zorgtaken van het kind + familie goed uit te voeren 

- Gevolg: sociale isolatie  

Belangrijk: inclusievere omgeving ontwikkelen bv: sanitaire hygiënische ruimte voor darmspoelingen  

2.4 Neuromusculaire aandoeningen: NMAS 

Groep van aandoeningen, zeer verschillend qua onderliggende mechanismen 

Gemeenschappelijk kenmerk: geleidelijke afname van de spierkracht (verlieservaring) 

0,11% 

Aandoeningen in het neuromusculair systeem 

- Neuro: zenuwen 

- Musculair: spieren  

De NMAs worden geclasseerd volgens de plaats van optreden van de stoornis 

1. Het perifere motore neuron (voorhoorncellen 

van het ruggenmerg – maken verbinding met de 

zenuwen) 

2. De zenuwen die verbinding maken met de 

spieren 

3. De neuromusculaire transmissie zelf (overgang zenuw – spier) 

4. De spier zelf 

Afhankelijk van de locatie onderscheiden we:  

1. Motorneuronziekten bv: ALS 

2. Neuropathieën: auto-immuunziekten die het perifere zenuwstelsel aantasten 

3. Myasthenieën: het signaal van de zenuw wordt niet goed doorgegeven  

4. Myopathieën: spierdystrofieën bv: ziekte van Duchenne 

 

2.5 Musculoskeletale aandoeningen MSA: bot & kraakbeen 

Problemen ter hoogt van de musculoskeletale structuren (botten, kraakbeen, gewrichten enz.) 

➔ Parapluterm  
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2.5.1 Bot- en kraakbeenaandoeningen  

Osteogenesis imperfecta: broze beenderziekte  

- Aangeboren en erfelijke botaandoening 

- Gemakkelijk benen breken 

Achondroplasie: dwerggroei (foute term) → mensen van korte lengte 

- Aangeboren en erfelijke botaandoening  

- Gem. lengte: 130 cm  

 

2.5.2 Problemen bij de vorming van het skelet  

Dysmelie: Aangeboren misvormingen aan armen of benen 

- Focomelie: handen en voeten zijn direct met de romp verbonden 

- Ectromelie: 1 of meer ledematen ontbreken 

- Ectrodactylie: tenen of vingers ontbreken 

 

2.5.2.1 Ontstekingen van beenderen en gewrichten  

Chronische polyarthritis: gewrichtsreumatiek  

2.5.2.2 Aandoeningen van de wervelkolom  

Scoliose: zijdelingse verkromming van wervelkolom 

Kyphoscoliose: bochelvorming 

2.6 Amputaties  

Amputatie na kwaadaardige gezwellen, suikerziekte, en verbrijzelingen, auto-ongeluk 

- Zeldzaam 

- Helft: prothese 

 

2.7 Dwarslaesie  

Beschadiging van het ruggenmerg 

- Meestaal door trauma (verkeersongeluk/ val) 

- Ook tumoren, bloedvoorzieningsstoornissen 

- Uitval lichaamsfunctie afhankelijk van de plaats op de wervelkolom → verlamming  

• Lage laesie: onder de rug: onderste helft verlamd 

• Hoge: nek of bovenrug: armen zijn verlamd 

• Complete: zenuwen onherstelbaar beschadigd 

• Incomplete: zenuw licht beschadigd. Herstel mogelijk.  

Technologische doorbraken ter ondersteuning 

2.8 Niet-aangeboren hersenletsel: NAH 

Beschadiging van het hersenweefsel  
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- Afhankelijk van locatie 

- Meer dan fysieke beperking (ook cognitief, communicatie, …) 

- NAH door val, ongeluk, hersenbloeding of herseninfarct, anoxie, infectie, … → traumatisch 

- NAH door intoxicatie (alcohol, drugs, …) 

- NAH door progressieve neurologische aandoening (MS, Huntington, Parkinson, Alzheimer 

dementia, jongdementie, …) → niet traumatisch: veroorzaakt binnen lichaam 

➔ Parapluterm 

➔ Gebeurt later in de ontwikkeling 

Parapluterm (Vlaamse NAH-liga) 

- Een hersenletsel ten gevolgde van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de 

geboorte ontstaan, dat leidt tot een omkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op 

hulpverlening.  

Traumatic VS non-traumatic brain injury  

VAPH: nood aan multidisciplinair diagnostisch team om impairment > disability > handicap vast te 

stellen 

Zichtbare en minder zichtbare gevolgen: vooral de laatste zorgen voor veel stress in gezinnen en de 

omgeving 

- Gedrags- en persoonlijkheidsverandering 

• Meer geagiteerd, meer agressie, meer ongeremd, sociaal onaangepast gedrag 

- Psychosociale problemen wegen vaak zwaarder door dan de fysieke en cognitieve gevolgen  

• Weinig begrip door omgeving 

- Belangrijke groep voor orthopedagogen  

- Zichtbare gevolgen: verlies van gezichtsscherpte, gehoorstoornissen, slikproblemen, afasie enz. 

➔ Model Lafosse  

 

2.9 Mobiliteitsproblemen bij ouderen  

Hoe ouder mensen worden, hoe meer kans op problemen  

- 65 jaar: leeftijdsgrens voor handicap 

- Niet meer in aanmerking voor budget 

 

3. Orthopedagogische ondersteuning  
3.1 Specifieke psychomotorische programma’s 

Bobath: reorganiseren van het functioneren van het CZS 

Vojta: door motorische en/of zintuiglijke training  

3.1.1 Methode van Bobath 

Visie op motorische handicap 

- Er is een beschadiging in de hersenen 

- De reflex-activiteit wordt hierdoor onvoldoende geïnhibeerd 

- Er ontstaan pathologische coördinatiepatronen & houdingen  

➔ Idee: reflexen zijn pathologisch. Ze staan teveel aan, worden te weinig onderdrukt 
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Aanpak/ principes van de methode 

- Afremmen van de pathologische bewegingen + faciliteren/ stimuleren van genormeerde 

bewegingen 

- De impulsen worden omgeleid naar gewenste banen van het CZS 

➔ Genormeerde bewegingen aanleren, normale bewegingspatronen  

 

3.1.2 Methode van Vojta 

Visie op motorische handicap 

- Er is een centrale coördinatiestoornis, die de primitieve reflexactiviteiten verstoort  

- Bewegingsontwikkeling en coördinatie komen gebrekkig tot stand 

- Ontstaan van een hersenbeschadiging 

Aanpak/ principes van de methode 

- Door het uitoefenen van druk op bepaalde lichaamszones proberen uitlokken van normale 

bewegingspatronen (reflexkruipen & reflexomdraaien) die de pathologische patronen vervangen 

 

3.2 Specifieke ondersteuning: conductieve pedagogiek (Peto/ Hari) 

Integratief systeem 

- Integratie van verschillende behandelelementen + gericht op gehele persoonlijkheid → niet 

enkel focussen op fysieke bewegingen van het kind, persoonlijkheid kind: centraal 

- Alle functies (motoriek, cognitie, emoties) worden betrokken 

- Actieve participatie van kind staat centraal 

- Vertrekt vanuit principes van pedagogiek in het algemeen (leren actief zijn, leren werken en 

leven in de maatschapij) → voorlopers van hoe we orthopedagogisch moeten denken 

Visie op motorische handicap 

- Door CP kan het kind geen basisschema van motorische vaardigheden ontwikkelen 

- Moeilijker aanpassen aan de eisen van het dagelijks leven → zoveel mogelijk in homogene groep 

brengen 

- Dysfunctioneel individu 

- Gevolgen (passiviteit, ongeduldigheid, woede, ontregeling vegetatief zenuwstelsel) 

Belangrijke elementen  

- Geïntegreerd werken, steeds begeleid door 1 enkele conductrice  

- Dagprogramma’s met als doel aanleren van oplossingsmogelijkheden voor problemen (analyse 

van een complex van bewegingen) 

- Homogene groep (sociale interactie, sociaal leren & concurrentiedrang) 

- Groepsruimte= leefruimte 

- Specifieke meubilair (britsen en stoelen) 

- Ritmische intentie (verwoording van elke taak/ deel van een taak) 

 

3.3 Assistieve technologie  

Hulpmiddelen die functiebeperkingen ten dele kunnen opvangen of in sommige gevallen zelfs 

verhelpen.  
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- Eenvoudige: badhandgreep, aangepaste lepel, manuele rolstoel 

- Elektrische rolstoel, exoskeletten  

- Obstakel: kostenplaatje  

➔ Grotere onafhankelijkheid en betere maatschappelijke integratie 

 

3.4 Woonvoorzieningen en leefmogelijkheden  

2 initiatieven die in Vlaanderen een belangrijke rol spelen in het meer zelfstandig wonen en leven 

van personen met fysieke beperkingen 

3.4.1 Focus-wonen  

Aangepast appartement/ woning huren 

3.4.2 Independent Living Movement  

Wereldwijde beweging: komt op voor de burgerrechten van personen met een handicap 

- Zelfbeschikking, zelfhulp en gebruikerscontrole  

Orthopedagogiek  

Hoofdstuk 5: Personen met een visuele beperking  

1. Geschiedenis  

Beeld van de blinde bedelaar: overheersend. Vanaf de 18e eeuw: bewustzijn dat blinde personen tot 

heel wat in staat zijn als ze de juiste opvang krijgen → pionier: Valentin Haüy  

- Oprichter van instituut waar hij lesgaf aan 12 blinde jongeren  

• Institution des Jeunes Aveugles 

- Elders in de wereld werd zijn voorbeeld gevolgd en werden er instituten gebouwd  

Andere pionier: Louis Braille  

- 1825: eerste versie brailleschrift  

• Pas in 1850 erkend en officieel ingevoerd (Frankrijk) 

- 1878: oorspronkelijk brailleschrift als het meest volledige erkend en veralgemeend gebruik ervan 

goedgekeurd. 

- Bruikbaar voor alle talen en schriftelijke codes  

Pas na onafhankelijkheid (1830) kon België zorg bieden voor personen met een beperking 

- Triest: instituut voor dove en blinde meisjes (1834). In 1835 ook voor jongens. 

• Samen met broeders/zuster van liefde  

- Carton: school voor dove (1836) en blinde (1837) kinderen  

➔ De oprichting van scholen en instituten in België bleef verdergaan doorheen de tijd 

Begin 20e eeuw: 2 vrijwilligersorganisaties  

- Brailleliga  

- Licht en Liefde  

- Doelstelling: algemene ondersteuning bieden aan volwassenen met een visuele beperking  

Laatste decennia: evolutie merkbaar  
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- Meer integratie en inclusie in de samenleving  

- Naast residentiële woonvormen en dagcentra, meer ambulante diensten  

- Revalidatiecentra  

- Sterk geëvolueerde technologie → inclusie in regulier onderwijs/ werk beter mogelijk 

 

2. Begrippenkader  

Visuele beperking: normaal ziend → niets ziend = allerlei gradaties tussenin  

- Oogartsen, de WHO en overheidsdiensten (bv. Agentschap voor Personen met een Handicap): 

gebruiken medische definities  

• Duiden de ernst aan 

- Orthopedagogische praktijken: functionele definities → ICF-model  

• Geven inzicht in welke mate de visuele beperking de participatie in het dagelijks leven 

bemoeilijkt  

 

2.1 Medische definities  

2.1.1 Traditionele opvattingen  

De verschillende categorieën van visuele beperking worden bepaald a.d.h.v. 2 criteria: 

gezichtsscherpte en gezichtsveld  

2.1.1.1 Gezichtsscherpte  

Het vermogen om 2 dichte punten op bepaalde afstand gescheiden van elkaar waar te nemen. 

Gezichtsscherpte wordt uitgedrukt a.d.h.v. een test 

- Personen met normaal zicht: 10/10 

- 5/10: moeten iets 2x zo dicht bekijken om het scherp te zien 

- 1/10: 10x dichter gaan staan enz.  

 

2.1.1.2 Gezichtsveld  

= totale gebied dat gezien kan worden wanneer de persoon het hoofd en de ogen stilhoudt  

- Centrale gezichtsveld: het scherpe gedeelte. Mensen zien scherp a.d.h.v. de gele vlek (=centrale 

deel van het netvlies).  

- Met de rest van het netvlies, het perifeer gezichtsveld, wordt onscherp gezien.  

- Uitgedrukt in graden  

De WHO verwijst naar de ICD-11 en de VAPH om de ernst van de visuele beperking te bepalen. 

- VAPH: onderscheid 3 categorieën a.d.h.v. gezichtsscherpte en gezichtsveld  

1) Matig slechtziend 

2) Ernstig slechtziend 

3) Blind  

Slechtziendheid  

Veel vormen en gradaties.  
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1) Aandoeningen waarbij de persoon een onscherp beeld heeft, maar zonder 

gezichtsveldeffecten waardoor die een goed overzicht heeft. 

2) Aandoeningen met centrale gezichtsveldeffecten  

3) Aandoeningen met perifere gezichtsveldeffecten  

Diagnose: gezichtsscherpte tussen 3/10 en 1/20 OF gezichtsveld van minder 20° 

Blindheid  

Diagnose: gezichtsscherpte van 1/20 of minder OF gezichtsveld van maximum 10° 

Verder onderscheid: wel of geen lichterperceptie, vroeg- of laatblind, …  

2.1.2 Ontwikkelingen in de (medische) diagnostiek  

De medische definities: niet bedoeld als toelatingscentrum voor onderwijs, ondersteuning of 

revalidatie → desondanks toch gebruikt, beschouwd als formele richtlijn  

Gezichtsscherpte en gezichtsveld: grove indicatie voor ervaren hinder in het dagelijks leven 

- Gezichtsscherpte van 3/10: ook mogelijkheid tot visuele beperkingen en gezichtsvelduitvallen  

- Stoornissen in andere lagere/ hogere visuele functies: leidden tot visuele beperking  

• Lagere visuele functies: oogbewegingen en visueel sensorische functies 

• Hogere visuele functies: begrijpen van visuele informatie en het toepassen van visuele 

informatie in het handelen  

➔ Als aan de 2 criteria niet wordt voldaan, kunnen er echter wel visuele beperkingen ontstaan door 

stoornissen in andere visuele functies  

Vroeger: alleen oculaire slechtziendheid (lagere visuele functies)  

- Nu: verhoogd bewustzijn van cerebrale slechtziendheid (hogere visuele functies) 

 

2.1.2.1 Cerebrale visuele inperking (CVI) 

De ogen leveren visuele informatie aan die door de hersenen wordt verwerkt. → CVI: proces 

verloopt niet helemaal goed.  

CVI: verzamelnaam voor verschillende vormen van slechtziendheid 

- Aantasting van de hersenen  

- Allemaal eigen gevolgen voor het zien  

• Visuele aandachtsproblemen 

• Visueel-ruimtelijke problemen 

• Herkenningsproblemen  

 

2.2 Functionele definities  

De gezichtsscherpte zegt iets over de mate van de beperking → niet over visueel functioneren  

Functionele visuele efficiëntie: hoe goed een persoon gebruik maakt van de beschikbare 

gezichtsresten  

- De 2 criteria geven geen informatie of de persoon gebruik maakt van zijn visuele waarneming om 

een bal te vangen 
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- Visuele mogelijkheden correleren dus weinig of niet met de bekwaamheid van een persoon om 

het waarnemingsvermogen te benutten  

- Discussie: gebruik maken van functionele definities i.p.v. medische om te bepalen wie in 

aanmerking komt voor ondersteuning  

Orthopedagogische praktijk: medische toelatingsgerichte → functionele ondersteuningsgerichte 

benadering a.d.h.v. het Visueel Profiel  

2.2.1 Het visueel profiel 

Er worden gegevens geordend met betrekking tot: 

- De ziekten of aandoeningen 

- Functiestoornissen  

- De activiteiten: iemands handelen en de moeilijkheden  

- Participatie: iemands deelname aan maatschappij 

- Omgevingsfactoren: externe en persoonlijke factoren  

De 5 invalshoeken vanuit de ICD-11 (medische) en het ICF (functionele) zijn erin opgenomen.  

Doel: een hulpvraag ondersteuningsgericht te verduidelijken  

2.3 Prevalentie  

2015 (wereldwijd): 36 miljoen personen blind en 217 miljoen matig- of ernstig slechtziend  

- 89%: uit landen met lage en gemiddelde inkomens 

- Prevalentiecijfers in België liggen een pak lager  

• Slechtziendheid: 2,5% van de bevolking 

• Blindheid: 0,08%  

• Vaker bij volwassenen (>50) dan bij jongeren  

➔ Alleen gebaseerd op medische definitie  

 

3. Beeldvorming  

Personen met visuele beperking vormen een heterogene groep → Gevolgen kunnen dan ook niet 

veralgemeend worden  

3.1 Sensorische ontwikkeling  

Ziende mensen: visuele waarneming → belangrijkste zintuig 

- Meest op vertrouwen: visuele dominantie 

- Waarneming: 80% visuele informatie 

- Vertezintuig en nabij-zintuig 

Het gemis aan visuele informatie moet gecompenseerd worden door het geheugen en de andere 

zintuigen: gehoor, tast, reuk en smaak  

- Een slechtzien of blind persoon heeft geen scherpere zintuigen, maar kan leren deze verder te 

ontwikkelen.  

- Blinde kinderen: tactiele afweer. Tastervaringen worden pijnlijk beleefd → terugtrekreactie.  
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Zelfs al is de visuele informatie vervormd, zolang de hersenen de beelden kunnen combineren met 

auditieve en andere zintuiglijke informatie, levert de waarneming een belangrijke bedrage aan de 

cognitieve ontwikkeling. 

- Belangrijk: slechtziende kinderen moet zo vroeg mogelijk leren om het resterend 

waarnemingsvermogen te gebruiken. 

  

3.2 Motorische ontwikkeling  

Verloopt op bepaalde gebieden trager, maar niet anders dan die van ziende kinderen.  

- Dit komt omdat de elementen van de motoriek afhankelijk zijn van visuele sturing.  

- Verschil in tempo bij dynamische/ locomotore vaardigheden 

• Komen tot zit, rollen, kruipen, gaan staan, lopen 

• Belangrijk: bieden van veiligheid en vertrouwen → vermindert onzekerheid  

- Geen verschil bij statische vaardigheden  

• Zitten, kruiphouding, staan 

➔ Ontbreken van de visuele stimulans. Gevolg: minder uitdaging en motivatie om naar een 

doelobject toe te gaan of bewegingen te imiteren. 

Blindismen: herhalende bewegingen zonder duidelijk doel en functie voor buitenstaanders  

- Voor-en achterwaarts bewegen van bovenlichaam, oogboren, springen, draaien met het hoofd, 

… = kunnen samen voorkomen  

➔ Onder begeleiding proberen doorbreken 

  

3.3 Cognitieve ontwikkeling  

Jonge kinderen met een visuele beperking: minder exploratiedrang en meer passieve houding → 

Belangrijk: hun omgeving simuleren om hun omgeving te verkennen. Omgeving moet ordelijk zijn. 

- Echter zijn er ook die eerder roekeloos zijn → niet uitdagen, maar beschermen  

Meer tijd nodig om tot objectpermanentie te komen 

- Gemiddeld 10 maand later  

- Zorgt voor een innerlijke voorstelling van de mensen en ruimte om hen heen 

Conceptvorming verloopt anders  

- Problemen met juiste betekenis van woorden → kennen de woorden wel en kunnen ze correct 

gebruiken  

- Zweeftaal: kent en herkent verschillende kenmerken van een voorwerp, maar er ontbreekt 

informatie  

 

3.4 Taal en communicatie  

Vertonen van uitgestelde echolalie → leidt tot een stereotiepe taalstijl  

- = een niet-betekenisvolle herhaling van taal 

- Kinderen met een visuele beperking verwerken taal als een gestalt 

• Eerst dezelfde zinnen en uitspraken herhalend gebruiken  

• Pas dan taal analyseren en meer flexibel gebruiken  
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Moeite met correct gebruiken van persoonlijke naamwoorden (ik, jij, wij, …) 

- Verklaring: door de gebrekkige visuele input kan het moeilijk onderscheid maken tussen zichzelf 

en de ander 

Sociale situaties: pragmatisch taalgebruik → uitdaging bv. non verbale communicatie  

- Richten naar de communicatiepartner  

- Lichaamsstaal waarnemen  

- Lichaamsstaal overeenstemmen met de ziende wereld bv. iemand een hand geven  

 

3.5 Psychosociale ontwikkeling  

3.5.1 Het jonge kind  

Baby’s missen vanaf de geboorte het oogcontact met de ouders → kan interactie bemoeilijken  

- Passiever in het contact: glimlachen later en minder, strekken armpjes niet uit om opgepakt te 

worden  

- Oor richten (en dus gezicht afwenden) om ouders te verstaan → als afwijzing ervaren  

Emoties zijn af te lezen uit de lichaamstaal en handjes  

- Open handjes: ontspanning  

- Vuistjes: onprettig  

Eenkennigheid (angst voor vreemden) en scheidingsangst treden later op 

- Heeft te maken met objectpermanentie die later ontwikkelt  

- Zijn wel soms langdurigere en heftiger  

• Gevoel van basisveiligheid komt langzamer tot stand → langer aan belangrijke verzorgers 

vastklampen  

 

3.5.2 Peuter- en kleuterleeftijd  

Heftige gevoelens van boosheid en prikkelbaarheid ervaren → het kind moet extra inspanning doen  

- Gebrekkig inzicht in eigen beperking  

• Maakt geen onderscheiden tussen ‘ik kan het niet’ en ‘ik kan het niet zien’ 

- Beseffen niet dat het normaal is dat ze bepaalde dingen niet kunnen → faalangst en frustratie  

Langer hulp nodig bij dagelijkse activiteiten  

- Ouders en opvoeders: hun ogen  

• Neiging tot over bescherming en veel hulp → gevaar: aangeleerde hulpeloosheid  

o Kan een gevaar betekenen voor de ontwikkeling van autonomie en 

zelfstandigheid  

 

3.5.3 De lagere schoolleeftijd  

Vergelijken met leeftijdsgenoten en bewustwording dat ze anders zijn 

- Proces van pijn en verdriet  

- Spelsituaties: moeilijk  
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3.5.4 Jongeren en jongvolwassenen (12-21 jaar) 

Ontwikkeling van autonomie is een extra opgave → beperking brengt afhankelijkheid met zich mee 

- Moeilijk evenwicht vinden: ondersteuning – autonomie  

Een klein aantal vertoont weerstand tegen hulpmiddelen, individuele aanpassingen en 

ondersteuners  

- Gevoel dat deze de sociale inclusie en het erbij horen belemmeren  

- Beperking proberen verbergen  

Hebben een kleiner sociaal netwerk  

3.6 Levensloop-gerelateerde thema’s  

3.6.1 Opvoeding  

Ouder speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Door de beperking kan de 

opvoeding onder druk komen te staan. Voor ouders vallen vanzelfsprekendheden weg.  

- Ouders hebben behoefte aan:  

• Uiten van gevoelens 

• Relevante medische en toekomstgerichte informatie  

o Verwerkingsproces omdat hun toekomst er anders uitziet 

- Risicofactoren voor moederlijke stress, angst en depressie  

- Zinvol: vroegtijdige begeleiding van het gezin 

Belangrijk om ouders te ondersteunen  

- Kunnen vaardigheden aanleren die de onderlinge interactie versterkt  

- Kunnen kind stimuleren door meerdere prikkels aan te bieden en activiteiten te ondernemen 

- Kunnen de juiste sociale vaardigheden aanleren om te communiceren met een leeftijdsgenootje  

Hulpverleners spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling  

- Leren het kind het gebruik van hulpmiddelen aan 

- Trainen rond mobiliteit, computer- of sociale vaardigheden 

- Contexten creëren die de zintuigelijke ontwikkeling, sociale inclusie, zelfredzaamheid, 

vrijetijdsbesteding enz. bevorderen 

- Praten over onderwerpen waarbij de barrière te hoog ligt bij de ouders bv. seksualiteit  

 

3.6.2 Onderwijs  

Schoolloopbanen op verschillende manieren 

Secundaire onderwijs 

Reguliere onderwijs, zonder/met extra hulp 

- Gewone leerprogramma 

- Individueel aangepast curriculum  

Valkuilen 

- Tempo van lesgeven: hebben meer tijd nodig  

- Vraagt meer energie  
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- Hoge prestatiedruk 

- Leerkrachten hebben weinig tijd voor individuele begeleiding  

Buitengewoon onderwijs type 6 

- Vooral wanneer er nood is aan acute revalidatie bv. plots moeten overschakelen op braille  

- Of wanneer er nog andere beperking zijn  

Leerlingen kunnen leren om de restvisus optimaal te ontwikkelen en zo efficiënt mogelijk gebruiken  

- Zinvol: aanleren van geschreven schrift en braille  

- Blind typen: spaart zicht en energie 

Aanpassingen en hulpmiddelen om het leerproces te ondersteunen  

- Orthopedagogische onderwijsmiddelen: 

• Landkaarten in reliëf, vergroot of digitaal lesmateriaal, 3D, contrastinstellingen op 

schoolbord, …  

- Leerkrachten werken best zo lang mogelijk met concreet en multi-sensorieel materiaal  

• Toezichthoudende: fluo hesje  

• Visueel rustige werkruimte  

• Voldoende verkenningstijd  

• Braille leren herkennen  

- Uitdaging: op tijd beschikken van toegankelijk materiaal 

• Geschreven cursussen moeten worden omgezet naar braille of grootschrift 

• Digitaal materiaal moet toegankelijker gemaakt worden  

Waardevol:  

- Oriëntatie van gebouw aanleren → leerling kan zich zelfstandig verplaatsen  

- Omgeving toegankelijk maken 

- Inzetten op lichaamsbewustzijn 

• Sport en fysieke activiteiten → verbeteren coördinatie  

Hoger onderwijs  

- Nog steeds recht op omzetting van lesmateriaal en bijzonder statuut  

- Meestal: spreiding van aantal studiepunten  

Pedagogisch-didactische hulp 

- Ondersteunen a.d.h.v. hun studiemethode  

• Lesopnames of presentaties beschikbaar stellen  

- Er is een verschil in ondersteuningsmogelijkheden tussen hogeschool en universiteit  

Visuele beperking op latere leeftijd → bij scholen 

- Volwassenenonderwijs  

- Hoger onderwijs  

- Low Vision: technologische apparatuur  

 

3.6.3 Dagbesteding en tewerkstelling  
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Ondersteuning in de zoektocht naar dagbesteding en/of werk → participatieladder gebruiken  

Beeld dat verschillende vormen 

van tewerkstelling en 

participatie weerspiegelt. 

 

 

 

 

 

 

Dagcentra: waaien van activiteiten + vrijwilligerswerk  

Arbeidsparticipatie: 33% (schatting)  

- Uitkering bij niet-tewerkstelling en mogelijke loon is ongeveer gelijk → financiële prikkel om job 

te zoeken valt weg 

- Beperking-specifieke uitdagingen 

- Beperkte informatie bij werkgevers  

Kunnen verschillende opties overwegen in de zoektocht naar werk  

- Dezelfde weg als een werkzoekende in Vlaanderen 

• Met beroepsopleiding  

• Job coaching  

• Ondersteuningspremie  

- Expertisecentrum Visus & Werk  

• Doet onderzoek naar arbeidsmogelijkheden → gespecialiseerd opleidings- en 

begeleidingstraject  

 

3.6.4 Ouder zijn met een visuele beperking  

Kinderwens: erfelijke oogaandoeningen kunnen een rol spelen bij deze keuze  

Onderzoek over ouderschap van personen met een visuele beperking focust zich specifiek op: 

- Praktische aspecten 

- Sociaal-emotionele aspecten 

- Communicatieve aspecten  

Bv. borstvoeding of transport 

➔ Ook belangrijk hoe ouders het beleven  

 

3.6.5 Ouderdomsblindheid/-slechtziendheid  

Binnen de leeftijdsgroep 50+ komen veel meer visuele beperkingen voor 

- Ouderdomsblindheid= maculadegeneratie: 2% van alle 50-plussers en 20% van 85-plussers 

- Neemt toe door vergrijzing  



55 
 

 

4. Orthopedagogische ondersteuning  
4.1 Visuele stimulatie en training  

Visuele stimulatie = visuele rehabilitatie → doel: functionele zicht van een individu te versterken  

- Jonge kinderen → zinvol om dit ontwikkelingsproces bewust op gang te brengen 

• Voornamelijk bij jonge kinderen veel aandacht voor het werken met de restvisus. 

- Ook bij ernstige slechtziendheid is het zinvol om strategieën aan te leren die zorgen dat de 

restvisus zo effectief mogelijk gebruikt wordt of het verlies van visuele waarneming 

compenseren, op eender welke leeftijd.  

- Het geeft meer mogelijkheden  

• Vergroot onafhankelijkheid 

• Vergroot kwaliteit van leven 

• Meer kansen op vlak van werkgelegenheid en maatschappelijke mogelijkheden  

Aandachtspunten  

- Maakt beperking zichtbaarder → persoon kan zich geremd voelen  

- Halsstarrig gebruik geeft de persoon een te groot visueel vertrouwen → gevaarlijke situaties  

 

4.2 Zelfredzaamheid en mobiliteit  

Zelfredzaamheid  

Visuele beperking: beïnvloedt alle aspecten van het dagelijkse leven → meer inspanning en tijd  

- Vaardigheden: braille, maaltijden bereiden, …  

- Hulpmiddelen: sprekende timer, apps, …  

- En/of ondersteuning: Low Vision dienst of expertise organisatie  

➔ Kunnen zelfredzaamheid vergroten  

Mobiliteit 

Missen van een rijbewijs en afhankelijk zijn van openbaar vervoer → ervaren als hindernis  

- In alle veiligheid zelfstandig verplaatsen a.d.h.v.: blindgeleide hond, openbaar vervoer, 

signaalstok, hulp vragen bij gebruik van witte stok, trajecten vanbuiten leren  

- Restvisus kan gebruikt worden wanneer dit functioneel en veilig is 

Waardevolle toevoeging: gebruik van echolocatie  

- Door middel van tongklikgeluiden informatie verwerven over de omgeving  

Blindgeleide hond: ondersteunt maar is afhankelijk van commando’s  

4.3 Apps en technologie  

Grote evolutie van technologische ontwikkelingen → opmars gebruik van apps en technologie door 

personen met een visuele beperking 

Vroege jaren 2000: nood aan krachtige computer met bijzondere software  

- Dat was nodig voor vergrotingen, spraak en tekstherkenning en het gebruik van braille  

- Naast softwareprogramma’s zijn er ook toestellen die men kan aansluiten aan de computer 
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- Nu: apps en technische tools 

Meer technologische hulp → drempelverlagend  

- Toestellen hebben standaard opties voor personen met visuele beperking 

• Voice-over 

• Zoom functie  

• Foto’s beschrijven  

Ook applicaties specifiek bedoeld voor personen met visuele beperking 

- Navigatie  

- Toegang tot gedrukte informatie 

- Objectherkenning  

- Foto’s beschrijven bv. prijs in de winkel 

- Audio descriptie  

- Luisterboeken  

- Kleurherkenning enzovoort  

➔ Fysieke hulpmiddel zoals sprekend horloge worden overbodig  

 

4.4 Communicatie  

 Steeds kenbaar maken wie je bent 

- Training in stemherkenning maar contact verloopt comfortabeler bij duidelijkheid  

- Interpretatie van non verbale signalen is moeilijk  

• Behulpzaam: beschrijven van situatie  

- Open communicatie bv. niet ongevraagd een blind persoon bij de arm nemen 

 

4.5 Psycho-educatie  

= initiatieven om de bewustwording en gedeelde kennis over de visuele beperking vergemakkelijken.  

Methodieken: 

- Ik-boekje (6+) 

- Gesprekken aangaan met persoon en omgeving 

- Spelmateriaal  

➔ Besef: ik ben anders dan anderen  

Methodieken bij jongeren en volwassenen  

- Richten op verwerkingsproces  

- Psychotherapie  

Bij het verwerven van een visuele beperking op latere leeftijd → grotere uitdaging  

- Reeds al veel ziende gewoonten en normen in hun leven  

Psycho-educatie vindt plaats op verschillende activiteiten  

- Workshops 

- Kampen 

- Lotgenotencontact  
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Het verwerken is een persoonlijk proces dat door verschillende factoren beïnvloed wordt.  

- Reactie van ouders 

- Reactie van maatschappij → onbegrip of misvattingen  

• Handelen en denken uit stigma of vooroordelen → belangrijk: sensibilisering van de 

context  

Lesnota’s: ervaringsdeskundigen  

Wooclap  

Hoeveel % van de blinden ziet alles zwart?  

- Minder dan 25%  

- Erick: grijservaringen i.p.v. zwart  

• Prikkels die het netvlies ontvangen 

• Geen notie tussen licht en donker  

- Lesley: vervaging van verschil tussen licht en donker 

• Kan leidden tot slaapproblemen → melatonine  

Blinden en slechtzienden kunnen extra goed horen. 

- Fabel. De andere zintuigen worden niet altijd automatisch versterkt.  

- Iemand die van kinds af blind is zal wat beter kunnen horen. Maar iemand die pas na 40 jaar 

blind is, zal geen versterkte zintuigen hebben.  

Is een blind geleidde hond veiliger bij verkeerslichten dan alleen een witte stok?  

- Gelijkaardig. Je moet nog steeds zelf commando’s geven. 

- + Het beschermt je in de hoogte. 

- - Enorme impact bij uitval.  

Netwerk Licht en Liefde  

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) 

- Dienstverlening in 7 vlaamsoogpunten 

- Projecten (bv. Anysurfer)  

Vereniging van Blinden en Slechtzienden (VeBeS) 

- Belangenbehartiging 

Belangenbehartiging 

Slechtzienden en Blindenplatform Vlaanderen (SBPV) 

- Kansen voor blinden en slechtzienden in de samenleving 

- Informeren onder lotgenoten 

- Blinden en slechtzienden samenbrengen en aanzetten om samen te werken 

Visuele handicap in België 

- Ongeveer 14 000 personen met een visuele beperking in België 

- 2 a 3 personen op 100 zijn slechtziend 

• Slechtzienden kunnen ook als blind beschouwd worden → gebruiken soms een stok 



58 
 

- 1 persoon op 1000 is blind 

- 25% van de mensen met een verstandelijke beperking is slechtziend of blind 

➔ Hebben allemaal een eigen referentiekader  

 

 

 

 

 

 

 

Oogfuncties 

Gezichtsscherpte:  

- Detailwaarneming, uitgedrukt in breuk X/10 

Gezichtsveld: 

- Geheel dat in 1 keer kan worden overzien, normaal 180° 

Kleurenzicht 

Licht-donker adaptatie 

Dieptezicht 

Weten wat we zien = cognitieve functie 

- Weten wat we zien is niet echt een oogfunctie, maar wel een cognitieve functie, gezien het 

betekenis geven aan wat we zien in de hersenen (visuele cortex) gebeurt. 

Wanneer ben je slechtziend? Wanneer ben je blind? 

SLECHTZIEND = mét bril of lenzen: 

-  Een gezichtsscherpte van minder dan of juist 3/10 met beide ogen 

- Of een gezichtsveld kleiner dan of gelijk aan 20 graden  

BLIND = mét bril of lenzen: 

- Een gezichtsscherpte van minder dan of juist 1/20 met beide ogen 

- Of een gezichtsveld kleiner dan of gelijk aan 10 graden   

Stoornissen gezichtsscherpte 

WAZIG ZICHT 

- Mistvorming, onscherp beeld vooral op afstand 

- Personen herkennen lukt niet of enkel van zeer dichtbij  

- Moeite met lezen van bv. wegwijzers 

- Wegvallen van details en contrast 

min 18 jaar
10%

18 - 65 jaar
25%

plus 65 jaar
65%

Leeftijdscategoriën
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➔ Nog meer onbegrip dan voor blinden 

• Zien sommige dingen wel/niet  

• Bv. persoon met rode kledij wel= fel 

Persoon met witte kledij niet 

Stoornissen gezichtsveld 

TUNNELZICHT of KOKERZICHT 

- Buitenste delen van het netvlies kunnen geen signalen meer registreren en kunnen bijgevolg 

geen beelden meer doorsturen.  

- Zijdelings gezichtsverlies: voorwerpen buiten gezichtsveld niet waarneembaar 

- Geen overzicht 

- Verplaatsings-problemen 

- Vertraagd leestempo 

VERLIES CENTRAAL GEZICHTSVELD 

- Verlies detail  

- Verlies dieptezicht → alleen zijzicht  

- Moeite met herkennen gezichten  

- Moeite met verplaatsingen 

- Hersenen maken 1 beeld van het linkse en rechtse zijzicht  

VLEKKENZICHT 

- Kan ontstaan door suikerziekte  

- Stukken in het gezichtsveld vallen weg 

- Soms verschillend van dag tot dag  

- Verplaatsingmoeilijkheden 

- Moeite met lezen 

- Vlekken kunnen bewegen → geen constant stilstaand beeld  

Kleurzinstoornis 

- Niet waarnemen van 1 of meerdere hoofdkleuren (rood, groen, blauw) 

- Volledige kleurenblindheid (achromatopsie) komt zelden voor 

Stoornissen licht-donker adaptatie 

Lichtschuwheid: 

- Vlug verblind door licht, pijn bij licht 

- Lichtschuwe mensen dragen een gekleurde (oranje, gele, groene…) of heel donkere bril om het 

licht te filteren. In ernstige gevallen dragen ze zelfs oogklepjes (zie foto) om zo weinig mogelijk 

last te hebben van het licht. 

Nachtblindheid: 

- Beperkt of geen gezichtsvermogen bij schemer 

Stoornissen in de hersenen 

Probleem aan de oogzenuw of ter hoogte van de visuele cortex 
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- Gevolg: gestoorde waarneming door het niet of beperkt verwerken van visuele prikkels 

- Vb. Halfzijdig zicht tgv hersentumor of hersenbloeding 

Omgangs- en begeleidingstips:  

Communicatie  

- Stel jezelf voor (naam + functie), raak de persoon kort aan 

- Leg kort uit wat de situatie is 

- ZEG, indien mogelijk, EERST wat je gaat doen en handel daarna pas 

- Spreek de persoon met handicap ZELF aan en spreek niet over zijn hoofd tegen een aanwezig 

familielid, begeleider 

- Als je persoon alleen laat, zeg dat ALTIJD 

Begeleiden 

- Is iemand bij bewustzijn en mobiel: ga niet trekken en sleuren of duwen. Bied je arm aan, de 

blinde/slechtziende persoon zal die vastnemen, loopt zo achter jou aan en kan makkelijk volgen. 

- Geef eventueel de witte stok of het harnas van de hond terug in de hand, zo kan de persoon 

zichzelf verplaatsen.  

- Omschrijf elke hindernis die je tegenkomt duidelijk (ongelijke ondergrond, putten, greppeltjes, 

trappen (hoogte enz.) 

- Wil je iets aanwijzen, leg dan gewoon de hand van de blinde/slechtziende persoon op de deur, 

de stoel, … 

Hulpmiddelen 

- Gidslijn: aangenaam om te volgen bv. een muur  

≠ geleidenlijn: rubberen tegels → geven een richting  

- Rateltikkers 

- Noppentegels: duiden gevaar aan  

- Technologie vergemakkelijkt het 

• GSM met voice-over 

o Kunnen ook het woord spellen → helpt bij het gevaar voor hoorblindheid: niet 

meer weten hoe je een uitgesproken woord spelt.  

• Toegankelijke apps bv. Railer voor de trein 

- Kleurendetector  

Nadelen 

- Zelfstandigheid kwijt 

- Afhankelijk zijn 

- Hulp nodig hebben  

 

Orthopedagogiek: 

Hoofdstuk 6: Personen met een auditieve beperking 

1. Psychologie  

Horen  
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- Afstandszintuig 

- Slaapt nooit 

- Nooit uitschakelen 

- Roept emoties op 

- In staat geluiden te negeren of juist aandacht te schenken 

Geluid  

- Is overal en altijd 

- Besef omringende wereld 

- Structureert ruimte in richting en afstand 

- Doet beroep op ons gevoel: kan bedreigen, angstig maken, pijn doen 

- Kan aandacht trekken, ons “wakker” maken 

- Kan ontspannend zijn 

Horen is de basis 

- Horen= basis van ontwikkelingsketen  

• Horen is basis van communicatie in al zijn facetten 

• Horen is basis van spreken en taal 

- Spraak en taal interfereren met: 

• Intellectuele ontwikkeling (academische vaardigheden, …) 

• Emotionele ontwikkeling (identiteit, …) 

• Sociale ontwikkeling (peers, …) 

• Motorische ontwikkeling (alles via scripts) 

Sneeuwbaleffect  

Het ene heeft het andere als gevolg 

 

 

 

 

 

Cfr. Lessen DS en ondersteuningsdenken  

Is de basis horen?  

Of communicatie? 

 

2. Terminologie, etiologie  

Wat is screenen? 

- Testen van hele populatie op bepaalde aandoeningen: 

• Voor het ontstaan van de klachten 
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• Op te sporen pathologie vormt een ernstige bedreiging voor gezondheid of algemene 

toestand  

• Uitkomst: pass of refer 

Sinds 1998: ALGO-screening 

- Snelle eenvoudige opsporingsmethode  

- Auditieve respons van de hersenstam  

- Geen diagnose, maar verantwoorde selectie 

Neonatale gehoorscreening in Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiek – classificatie  

 

 

 

 

 

 

Doofheid VS slechthorendheid 

- Graad  

• Toonaudiometrie – audiogram: Fletcher index (FI) 

o Gemiddeld gehoorverlies op 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz 

 

 

 

 

Prevalentie  

- Kinderen en jongeren (0-17) 

• Matig: 13/ 1000 

• Zwaar: 0,8 

• Doof: 0,4 
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- Volwassenen (18-64) 

• Licht: 100 

• Matig: 21 

• Zwaar: 7 

- Ouderen (65-79) 

• Licht: 539 

• Matig: 145 

• Zwaar: 36 

Doofheid VS slechthorendheid 

- Aard  

• A + B= geleidingsverlies (transmissie) 

• C= perceptieverlies (sensorineuraal) 

• A + B + C= gemengd verlies (combinatie van beiden) 

Etiologie sensorineurale doofheid  

- 25% onbekend 

- 25% omgeving – verworven  

- 50% genetische factoren  

• Complexe genetische overerving 70% 

o Dominante autosomale mutatie 20% 

o Recessieve autosomale mutatie 80% 

• Genetische syndromen 30% 

o Aanwezigheid van andere kenmerken of symptomen > syn droom: samen gaan 

Genetische syndromen  

Usher: mensen 

worden langzaam 

blind en doof 

Doof en blindheid is 

zeer zeldzaam: term 

wordt niet vaak 

gebruikt → meestal 

nog ziensresten  

 

Congenitaal CMV (Cytomegalievirus) → hoort bij omgeving – verworven  

- Belangrijkste virale oorzaak van congenitale gehoorstoornissen (16% van CMV-besmettingen) 

- Hoorstoornis kan bilateraal of unilateraal, stabiel, fluctuerend of progressief zijn  

- Vaak complexere problematiek: vaak ook fysieke beperkingen  

Vroege screening → vroege interventie  

Hoorapparaat 

Cochleair implant  

➔ Zo vroeg mogelijk, zo optimaal mogelijke auditieve mogelijkheden geven (incidenteel leren) 
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Echter, hoe goed de aanpassing ook, men blijft gehoorgestoord 

Doelen vroege interventie: 

- De gevolgen van de handicap zoveel mogelijk compenseren, minimaliseren + trachten totale 

ontwikkeling te normaliseren  

- Hoe goed de aanpassing ook is, men blijft gehoorgestoord  

- ≠ visuele handicap 

• Bril maakt dat bij- of verziende persoon terug even goed ziet als iemand zonder visuele 

handicap  

 

Percentage kinderen met een CI 

Bij 80-90% van de prelinguaal dove kinderen 

wordt tegenwoordig een CI ingeplant. Een 

nieuwe generatie: dove-slechthorende kinderen 

met CI 

 

 

 

Hoorhulpmiddelen 

- Solo-apparatuur 

- Wek- en waarschuwing  

 

3. Geschiedenis & uitdagingen orthopedagogiek  

90-95% van de dove kinderen heeft horende ouders. 5-10% van de dove kinderen heeft dove ouders. 

Rollercoaster van experiences: 

 

 

 

Gezinsgerichte vroegbegeleiding: 4 principes  

In deze fase komen wij als orthopedagogen binnen. 

Vroeger alleen kindgerichte begeleiding. Door de 

jaren heen meer focus op het gezin. 4 belangrijke 

principes. 

 

 

1. Van expert naar partnerschap 

- Geen nadruk op training en compenseren  
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- Wel op de empowering van de ouders, onder andere tot het creëren van een ondersteunend, 

natuurlijke taalstimulerend omgeving 

- Ouders zijn expert in de noden van hun kind en in de noden van hun gezin 

- De zorgverlener/ thuisbegeleider is… 

• Geen therapeut aan huis 

• Coach in plaats van expert 

• Bron van informatie, nieuws commentator 

• Partner in spel, samen ontdekken, reflectie en planning 

 

2. Responsief en respect voor noden gezin 

- Goede relatie tussen ouders en zorgverleners is van het grootste belang 

- Komen tot gezamenlijke doelstellingen: 

• Bespreken en discussiëren  

• Begeleiding en overeenstemming 

• Verschillende keuzes bespreekbaar maken 

- Doelen op lange termijn: onafhankelijke volwassene, zelfstandige keuzes, zelfontplooiing, 

persoonlijkheid (zoals voor iedere persoon) 

- Doelen op korte termijn: aansluiten op het nu en de noden van kind en ouders 

 

3. Ouder-kind communicatie en interactie 

- Doel: creëren van een ondersteunend, natuurlijke taalstimulerend omgeving  

• Wacht niet met communiceren: 

Sensitieve responsiviteit: dove baby’s die graag communiceren hebben veel meer kans 

om hun gehoor snel en effectief te leren gebruiken  

• Leer visueel communiceren: 

Aandacht voor ontluikende intentionele communicatie (cfr. Oogcontact, joint attention) 

en trainen van visuele communicatie 

• Incidenteel leren, terloops leren staat centraal: 

Onbewust leren uit spontane, natuurlijke activiteiten  

Taalvaardigheden verwerven in natuurlijke alledaagse interacties 

➔ Gebeurt vanuit Doof Vlaanderen bv: joint attention 

 

4. Het belang van evenwichtige informatie 

- Oorspecialist uit topdokter: “doofheid bedreigt de kwaliteit van het leven, en bij uitbreiding dus 

het leven zelf”  

Pas op: je kunt wel degelijk kwaliteitsvol leven met een beperking, dat zul je mij nooit horen 

tegenspreken. Maar als je die beperking kunt verhelpen, waarom zou je dat pot-verdekke niet 

doen? 

➔ Biomedische visie: medisch probleem dat we moeten oplossen  

Pathology, deficit: iets wat een persoon niet kan bv: niet horen  

Reactie van Doof Vlaanderen: “levenskwaliteit kan niet worden 

uitgedrukt in decibels” (niet alle doven denken zo) 

➔ Socioculturele visie 
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Ook CODA zit in dovengemeenschap: child of deaf adults  

Etniologische minderheid in een meerderheid die niet tot alles toegang 

heeft 

Niet enkel focussen op taal, maar totale ontwikkeling 

 

 

 

Een gebrek dat we moeten corrigeren? Een verschil dat we moeten accepteren? 

Wat met onderwijs en “taal”keuze? 

Een beladen verleden 

 

 

 

 

3 visies op taalkeuze in dovenonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belang van dove rolmodellen  
 

 

 

 

 

 

 
Dovenonderwijs Vlaanderen – Type 7 + GON: 
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Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten:  

 

 

 

 

 

 

 
Buitengewoon BO of geïntegreerd onderwijs GON? 

Dankzij het CI wordt de gesproken taal steeds meer toegankelijk. Steeds meer dove en slechthorende 

kinderen volgen gewoon onderwijs.  

M-decreet (vanaf 2015-2016): geef dove en slechthorende leerlingen extra kansen om gewoon 

onderwijs te (blijven) volgen 

Zet kind centraal 

 

 

 

 

De bewogen geschiedenis van de ‘dovenpedagogiek’  

De bewogen geschiedenis van dovenonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 
Hoofdrolspelers – 16/17e eeuw 

Pedro Ponce de Léon (1520-1548) 

- Spanje: doven in rijke aristocratie  

- Gaf les aan onder andere de Velasco’s  

• Leerde ze eerst lezen  

• Leerde ze dan geschreven letters en woorden uitspreken 

• Leerde geen spraakafzien 
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- Start orale methode, nadruk op spreken 

Juan Martin Pablo Bonnet (1579-1633) 

- Handalfabet en vroeg-interventie in boek  

“De aanpassing van letters en de kunst om (doof)stommen te leren spreken 

- Bekend door boek Sir Digby 

Leerling Luis de Velasco: sprak goed en kon vlot spraakafzien 

“De dove spreekt en is dus mens” 

- Vingerspelling ter ondersteuning van gesproken taal 

Voorloper van crued speech= handalfabet  

Rochester school (1878) 

George Dalgarno (1628-1687) 

- Eigen methode in boek “Didascalocophus”: tweehandig alfabet door letters op je hand aan te 

wijzen 

- Vooruitstrevend gedachtengoed:  

• Taal moet niet onderwezen worden, maar er moet een situatie gecreëerd worden zodat 

dove kinderen op een natuurlijke manier taal kunnen leren 

• Ouders moeten van bij de geboorte vingerspellen 

• Doven hebben evenveel ontwikkelingsmogelijkheden als horende kinderen als ze 

doeltreffend onderwijs krijgen 

• Laat horende kinderen ook het handalfabet leren  

➔ Voorloper van totale communicatie  

Hoofdrolspelers – 17/18e eeuw 

Etienne de Fay (1670-1750): le vieux sourd d’Amiens 

- Dove uit welgestelde familie, werd door degelijk onderwijs in de abdij van Amiens architect, 

beeldhouwer en leraar van doven 

- In de abdij gaf hij les aan enkele dove kinderen door middel van gebarentaal: eerste dove leraar 

- Zijn leerling, Azy d’Atavigny, werd na 8 jaar onderwijs bij Etienne de Fay weggehaald om 

spraaklessen te krijgen bij Pereire (1746) 

Hoofdrolspelers – 18e eeuw 

Jacob Rodriques Pereir (1715-1780) 

- Nadruk op spreekonderwijs ondersteund met gebaren 

- Voor receptie: geen spraakafzien maar gebaren, vingerspelling en schrijve, 

- Vulde handalfabet van Bonet aan met tekens voor Franse letters (voorloper van fonologische 

gebaarsystemen, crued speech) 

- Strikte geheimhouding van methode (voelen aan positie van tong, zintuigelijke oefeningen rond 

voelen en zien) 

Charles-Michel de l’Epée (1712-1789): de Franse methode 

- Doel: bijbrengen van de Christelijke leer 

- Eerste publieke dovenschool in Frankrijk (1770) 

- Nadruk op lezen en schrijven, spreken minder belangrijk 

- Daarom: signes methodiques (manuele methode, maar eerder Frans ondersteund met gebaren) 
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- Baseerde gebaren op wat hij zag bij zijn leerlingen en maakte nieuwe gebaren  

➔ “Gebarentaal is de natuurlijke taal van doven, maar is ontoereikend om vaardigheid in Frans te 

verwerven” 

- Methodische gebaren werden vaak alleen gebruikt tijdens de lessen Frans, studenten 

communiceerden onderling in gebarentaal 

- Belangrijk voor verspreiding gebarentaal 

- De l’Epée gaf openbare lessen in kader van fondsenwerving; vooral aristocratie was 

geïnteresseerd 

- Inzetten van dove leerkrachten 

Samuel Heinicke (1723-1790): de Duitse methode 

- Doel: de dove brengen tot spreken want spraak is van goddelijke oorsprong 

- Eerste publieke dovenschool in Duitsland (1978) 

- Nadruk op spreken, dan pas leren lezen 

• In beginfase gebruik van gebaren oke, maar geen schrift of vingerspelling: enkel spreken 

(<> de l’Epée) 

- Strikte geheimhouding (uitspraak via smaak) 

Hoofdrolspelers – 18/19e eeuw 

Roch-Ambroise Auguste Bébian (1789-1839) 

- Aandacht voor de natuurlijke gebarentaal in plaats van methodische gebaren 

- Werkte bij Abbe Roch-Ambroise Sicard, de opvolger van de l’Epée 

- Leerde zichzelf als horende de natuurlijke gebarentaal aan 

- Introduceerde manier om gebarentaal uit te schrijven 

Hoofdrolspelers – 19e eeuw 

Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) 

- Op zoek naar methode: bezoekt in UK de orale scholen van onder andere Braidwood: 

spreekonderwijs, maar stoot op sterke geheimhouding 

- Bezoekt in 1816 Parijs  

- Overtuigt dove leraar Clerc mee te gaan naar VS 

- Opstart: americain asylum for the deaf in Hartford, Connecticut (1817) 

- Eerst: methodische gebaren aanpassen aan Engels, daarna overschakeling naar gebarentaal 

(1830) 

- Rond 1860: 26 scholen volgens Hartfort method (= gebarentaal), 40% van leerkrachten doof 

Hoofdrolspelers 19e/20e eeuw 

Echter opkomend oralisme: 

- Gebarentalen: geen echte talen, primitief 

- Gebaren hebben negatieve invloed op verwerving van gesproken taal (spraak, spraakafzien): 

vrees voor luiheid 

- Schrik voor getto-vorming i.p.v. integratie, cfr. Opkomend nationalisme (gesproken landstaal) 

Enorme invloed oralisme: 

- VS: Lexington School (1865), Clarke School (1867) 
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- 40 jaar later: bijna allemaal oralistische scholen in VS en Europa, zo goed als geen dove 

leerkrachten meer 

Alexander Graham Bell (1847-1922) 

- Slechthorende moeder, dove echtgenote 

- Wou gesproken taal visualiseren: ontdekking telefoon  

- Dacht dat een gebarentaal het beste was voor “het geestelijk welzijn van doven”, maar 

belangrijkste doel: integratie in horende maatschappij → gesproken taal 

- Campagne voor dagscholen (vanaf 1877) (tegen subcultuur) verbonden aan een horende school 

- Pleitte tegen huwelijken tussen doven om zo de kans op “ongewensten” (=dove kinderen) te 

doen verminderen  

1880: resolutie van Milaan 

Congres van Milaan (1880): het 2e internationaal congres tot lotsverbetering van de doofstommen 

- Spraak heeft onbetwistbare superioriteit op gebaren 

De orale methode moet verkozen worden boven de mimiek 

- Incompatibiliteitshypothese: gelijktijdig gebruik van gebaren is nadelig voor de ontwikkeling van 

spraak 

➔ Gevolg: gebaren(taal) werden gebannen uit bijna alle dovenscholen gedurende bijna een eeuw 

➔ Groot vertrouwen in technologie  

20e eeuw: codestrijd of methodestrijd 

 

 

 

 

 

 
20e/21e eeuw: twee pedagogische strekkingen als continuum 

 

 

 

 
Totale communicatie 

Vanaf 1968: onder andere Kay Holcomb (1923-1998) 

- Werkte aan Maryland school for the deaf 

In realiteit echter: zeer vaak gesproken taal met 

gebaren  
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Kritiek op totale communicatie  

Vanaf 1990: onder andere Paul Ogden 

Tweetalig gebarentaalonderwijs 

Van OF-OF naar EN-EN 

- Plaats en afgrenzing van gebarentaal en gesproken taal 

- Afzonderlijk talenaanbod: 

• Codeswitchen  

• Leren dansen met twee talen 

Is het VGT nog nodig in het CI-tijdperk? From Erasure to Recognition (and back again)? 

Van OF-OF naar EN-EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Korte toelichting bij de ondersteunende teksten 

Niet evident om dove als een deel te zien van mensen met een beperking → buitenbeentje  

Opvallende zaken binnen deze doelgroep vanuit een orthopedagogisch perspectief: 

1. Verplichte gehoorscreening bij pasgeborenen  

- Vlaanderen in 1998 één van de eersten 

- Kinderen met auditieve beperkingen vroegtijdig opsporen en interventies starten voor de leeftijd 

van 6 maanden → gunstig effect op spraak- en taal ontw. 
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2. Stijgende toepassing van cochleaire implantaten  

- Sinds 1992 

- Bij 80-90% van de kinderen  

3. Het bestaan van de Dovengemeenschap als collectieve cultuur 

- Taalkundige en culturele minderheidsgroep  

4. Gevolgen op gebied van onderwijs 

- Buitengewoon onderwijs (type 7) voor dove en slechthorende kinderen 

- Grotere auditieve stimulatie  

- Tekort aan goed opgeleide leerkrachten in VGT 

- Versnippering van heel heterogene groepen: ook ASS bv. 

 

5. Bart Verheyden: erbij horen 

Doof Vlaanderen: erbij horen – op zoek naar de betekenis van doof zijn 

Wat is Doof Vlaanderen? 

Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties 

Drie cellen: 

- Doof Vlaanderen verrijkt: team Impact – Educatie 

- Doof Vlaanderen verenigt: team Beweging 

- Doof Vlaanderen verandert: team Impact - Belangenbehartiging 

Missie van Doof Vlaanderen 

- Doof Vlaanderen wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove 

personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. 

- Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove 

personen in alle aspecten van het dagelijks leven. 

Doof? 

- 1 op 10 is slechthorend of doof.  

- VL: 600000 

- Hoorapparaat of implantaat (of geen van beide)   

- Familiale achtergrond bepaalt welk beeld we hebben over dove mensen → hoe we zijn 

opgevoed, ook de media 

- Gebarentaal of niet 

- Cognitieve mogelijkheden, bijkomende beperkingen 

- Aanvaardingsproces/ identiteit 

➔ ZEER DIVERSE GROEP/ACHTERGRONDEN 

Framing 

Maatschappij bepaalt mee hoe je naar dove en slechthorende mensen kijkt 

- Media/opvoeding/opleiding 

- “Gekleurde bril”, afhankelijk van je achtergrond en je ervaringen met dove en  slechthorende 

mensen 

Relevante concepten 
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Het belang van TIJDSGEEST en IDEOLOGIE 

- Kijk ook naar je eigen opleiding! Wat nu correct is, was dat 10 of 30j geleden misschien niet, en 

over 10 of 30j misschien evenmin… 

- FRAMING bij ouders over mogelijkheden/moeilijkheden 

- Status van WETENSCHAP? Rol van “persoonlijke ervaringen”? 

”Experts” → theoretische kennis! 

- Belangrijke vraag: is wetenschap vrij van ideologie? Iets om over na te denken… 

INTEGRATIE als model. Nu INCLUSIE. 

Framing als “gekleurde bril” waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Impact op kijker en op 

bekekene! 

- LABELING van mijzelf als “kind/leerling/puber/persoon met een probleem”, als… 

- PERSOON MET EEN ZWARE HANDICAP 

Mensen worden opgevoed/ opgeleid volgens bepaalde paradigma’s 

1 zo’n paradigma: normaal 

- Goed/slecht, 

- Mooi/lelijk, 

- Normaal/abnormaal, 

- “Dwerg” 

➔ Wie bepaalt wat normaal is? Wat is de invloed daarvan op mensen? 

Wie bepaalt dat dove mensen een handicap hebben? 

Wordt bepaald door het heersende discours (cf. Foucault) in de maatschappij. Dit discours is 

historisch gegroeid. 

- Gebeurt voor groot deel op onbewust niveau. 

- Wordt bepaald door wie? Mensen met “macht” (vb A.G.  Bell) 

Welk verhaal is er ten aanzien van dove mensen? 

- Invloed van economie 

- Invloed van religie 

Willen we dat mensen altijd en overal een handicap hebben? En hoe kunnen we dat omkeren? 

➔ Door stil te staan bij hoe beeldvorming werkt. 

 Wat kunnen we van vandaag leren? 

Doof zijn is hoe dan ook deel van je identiteit (hoe hard de dove of slechthorende persoon er soms 

ook tegen vecht) 

Doel: identiteit leren koesteren. 

Maar hoe? 

➔ Handicap-paradigma als “molensteen” om de nek 

Op naar een culturele (r)evolutie? 
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- Nood aan een nieuw paradigma 

- Er is een haven nodig, naast thuis. Want hoe hard je als dove ook vecht, er zijn grenzen aan wat 

je kan. 

- Alles staat of valt met communicatie. 

- Doven hebben niet “van nature” een handicap (hoewel…). De omstandigheden in de 

samenleving maken hen tot mensen met een handicap. 

- Belang van de dovengemeenschap. 

- De kunst is het vinden van de balans tussen de twee, zodat de dove persoon zich erkend voelt 

zoals hij is. 

- Dit is voor iedere dove of slechthorende persoon anders. 

Wat maakt de zaken er niet eenvoudiger op? 

Belofte van “beterschap” door technologisering: gaat steeds sneller vooruit. 

Technologies of normalisation leiden tot meer „zorg” en denken in „wij-zij”. 

- En dit ONDANKS de belofte van “normalisering" 

Uit zich ook in wetenschappelijk onderzoek 

- Deaf Studies. → Cultureel 

- Audologie/NKO. → Medisch 

UITDAGINGEN VOOR DE ORTHOPEDAGOOG 

Vertrekken van: wat hebben dove mensen nodig om een volwaardig leven te leiden? 

- Een CI is een hulpmiddel waar je voor kan kiezen. 

- Vlaamse Gebarentaal is een recht 

Kijken door de ogen van de dove persoon 

- Hier situeren zich grenzen/beperkingen voor de horende orthopedagoog 

- Erkennen en inzetten van (ervarings)deskundigheid van dove professionals 

Hoe kan de omgeving het best worden afgestemd op het kind? 

- Vaak wordt er vertrokken van hoe het individuele kind kan worden afgestemd op de 

maatschappij/omgeving. 

- Veel onderzoek naar wat er fout loopt (sociaal-emotionele, cognitieve, taal, ... ontwikkeling). 

- Vaak zijn deze individueel geïdentificeerde problemen het gevolg van een mismatch tussen 

omgeving en kind. 

Orthopedagogiek:  

Hoofdstuk 7: Personen met een autismespectrumstoornis  

1. Geschiedenis  

De geschiedenis rond het begrip autisme gaat minder ver terug dan andere stoornissen: 1943. Het 

duurde tot de moderne psychiatrie vooraleer ze werden beschreven.  

Er waren wel mogelijke vroege gevallen: 

- De Wilde van Aveyron: onderzocht door Itard in 1801 
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- Henri Maudsley schreef in 1867 een boek: sprak daarin over psychotische kinderen 

- Begin jaren 1900 werd de term kinderschizofrenie gebruikt: Bleuler was de naamgever van de 

term schizofrenie.   

• Dit was een misdiagnose: waarschijnlijk hadden een aantal kinderen een ASS 

o Omwille van symptomen:  

Zich isoleren 

Geen sociaal contact zoeken 

Vreemde gedachten 

Vreemd gedrag 

• Nu weten we dat kinderschizofrenie zeer zeldzaam is. Meestal pas vanaf 18 jaar.  

Leo Kanner: De vader van autisme.  

- 1943: introduceerde de term autistische stoornis 

• Grieks: in zichzelf gekeerd zijn 

- Observeerde en beschreef 11 kinderen als het volgt:  

• Een krachtig verlangen naar eenzaamheid= autistische eenzelvigheid  

• Een obsessieve aandrang op aanhoudende gelijkheid= weerstand tegen verandering  

• Piekvaardigheden  

Hans Asperger 

- Schreef in 1944 boeken over dezelfde problematiek.  Gebruikte ook de term autisme. 

- Herontdekt in 1981 door Lorna Wing 

- Beschreef 4 kinderen met: 

• Gebrek aan sociale vaardigheden 

• Gebrek aan empathie 

• Eenzijdige conversatie  

• “kleine professors”, zeer gedetailleerd spreken over favoriet onderwerp = fiepen 

• Onhandige bewegingen  

Leo Kanner legde de basis voor de psychogene verklaring: door psychische oorzaken of invloeden 

ontstaan.  

- Visie die veel aandacht kreeg na WO II 

- Kanner sprak over koelkastmoeders (koude moeders) en moederlijke deprivatie (geen 

moederfiguur, leidt tot ziekteverschijnselen)  

• Kinderen sluiten zich af van de buitenwereld door vroegkinderlijke negatieve ervaringen 

- Start blaming the parent-mythe 

• Oorzaak van autisme= koude opvoeding  

- Naast een psychogene oorzaak, sprak Kanner ook over een aangeboren oorzaak 

• Biologische stoornis  

Bruno Bettelheim: Joodse arts 

- Verklaarde ook dat autisme ontstaat door kille moeders en afwezige vaders. Schreef in 1967 

hierover een boek.  

• Psycho-analytische theorie 

- Vergeleek de opvoeding met zijn ervaringen uit de concentratiekampen.  

Bernard Rimland: vader van zoon met ASS 
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- 1 van de eerste personen die inging tegen het dogma van een zogenaamde psychogene oorzaak 

• Werd opgepikt door andere ouders van kinderen met ASS 

• Start ouderverenigingen en self-advocacy groepen: 1969 

- Rimland schreef in 1964 ook een boek: Infantile Autism 

• Autisme is een biologische stoornis 

Nu zijn we er ons van bewust dat autisme een biologische conditie is 

- Stoornis in het functioneren van de hersenen  

- Sterke genetische component  

Nurturing nature: ook kijken naar de context.   

- Een kind met ASS heeft een impact op het gezin 

- Context (gezin, familieleden) van personen met ASS zijn belangrijk 

• Hoe ouders functioneren, beïnvloedt de ontwikkeling van het kind. Hoe minder stress → 

betere ontwikkeling. 

o 60% van de ouders ervaren klinische stress-niveaus  

o Orthopedagogen: hoe ondersteunen we ouders?  

 

2. Begrippenkader  
2.1 Wat is ASS? 

Autisme is nog steeds een gedragsdiagnose: diagnose wordt louter gebaseerd op de aanwezigheid 

van typische gedragskenmerken 

ICD 11: mei 2019 → term autisme 

- Tot 2018: pervasieve ontwikkelingsstoornis  

DSM: autismespectrumstoornis (valt onder neurologische ontwikkelingsstoornis)  

- Officiële introductie vanaf DSM-5: 2013 (APA) 

- Al langer gebruikt in praktijk en wetenschappelijk onderzoek  

 

2.1.1 Classificatie – vroegere modellen   

Vroegere modellen  

1. Triade van stoornissen (Lorna Wing, 1978)  

- Problemen in sociale interacties 

- Problemen in de communicatie 

- Problemen met verbeelding, fantasiespel: symbolisch verhaal bv. een banaan als telefoon 

gebruiken  

 

2. Typologie op vlak van wijze van contactzoeken (Lorna Wing, 1979)  

- Aloof: afzijdig, inalert  

• Kinderen in eigen wereld/ bubbel 

• Geen contact met de buitenwereld  

- Passive: passief, meegaand 

• Kinderen = bloempotten  

• Weinig initiatief  
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- Active-but-odd: actief-maar-eigenaardig  

• Wel sociaal contact maar op vreemde manier 

- 1996: hyperformeel: stijf-formalistisch, hoogdravend  

• Vaak bij adolescenten  

• Zeer beleefd 

• Scripts vanbuiten leren hoe ze zich sociaal wenselijk moeten gedragen bv. iemand 

condoleren tijdens een begrafenis.  

➔ Typologieën worden niet helemaal aanvaard door orthopedagogen 

 

3. DSM-4 en DSM-4 TR: pervasieve ontwikkelingsstoornissen (1994, 2000) 

De DSM-IV-TR was in 2000 de herschreven versie van de in 1994 gepubliceerde DSM-IV.  

Onderscheidde 5 pervasieve ontwikkelingsstoornissen:  

- Autistische stoornis  

- Rettsyndroom (enkel meisjes): cognitieve, motorische en sociale regressie 

- Desintegratiestoornis in de kindertijd: ontwikkelen zich de eerste jaren normaal, maar krijgen 

plots een verlies van verworven vaardigheden.  

- Stoornis van Asperger: intelligent maar sociale achterstand. Taal is oke.  

- POS-NAO 

➔ Stereotiepe prototypes: Einstein en Rainman 

➔ DSM 5 liet deze benadering los: gaan naar een spectrum met variatie  

 

2.1.2 Classificatie – huidige criteria (DSM-5) 

Huidig model: DSM-5 (sinds 2014)  

DSM-5 gebruikt de term autismespectrumstoornis met 2 symptoomdomeinen:  

a) Sociale communicatie en sociale interactie 

b) Herhalingsgedrag en beperkte belangstelling  

Autisme is een spectrum, afhankelijk van:  

- De ernst 

- Het ontwikkelingsniveau  

- Chronologische leeftijd van het kind  

ASS DSM-5: criterium A + B 

a) Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere contexten, 

zich manifesterend in alle domeinen.  

b) Beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten zich manifesterend in 

ten minste twee van de domeinen.  

➔ Veel variatie in criteria  

➔ Deze 2 criteria noemt men de autisme-dyade  

 

A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie: 

1. Tekorten in de sociaal-emotionele wederkerigheid  

2. Tekorten in non-verbaal communicatieve gedragingen welke gebruikt worden voor sociale 

interactie. 

3. Tekorten in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties.  

➔ In alle 3 de domeinen moeten er problemen zijn.  
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➔ Domeinen zijn variërend  

 

1. Tekorten in de sociaal-emotionele wederkerigheid  

Variërend van bv. 

Abnormale sociale toenadering en het falen in normale-heen-en-weer gesprekken 

tot het verminderd delen van interesses, emoties of affectie  

tot falen om sociale interacties te initiëren of te beantwoorden 

 

2. Tekorten in non-verbaal communicatieve gedragingen welke gebruikt worden voor sociale 

interactie 

Variërend van bv. 

Slecht geïntegreerde verbale en non-verbale communicatie  

Tot afwijkingen in oogcontact en lichaamsstaal of tekorten in het begrijpen en gebruiken van 

gebaren 

Tot een totaal gebrek aan gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie  

 

3. Tekorten in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties 

Variërend van bv. 

Moeilijkheden om gedrag aan te passen aan verschillende sociale contexten  

Tot moeilijkheden in het delen van fantasierijk spel of in het maken van vrienden 

Tot afwezigheid van interesse in leeftijdsgenoten  

Kinderen met een ASS hebben emotionele wederkerigheid maar dit betekent niet zomaar een gebrek 

aan empathie 

- Het begrijpen van gevoelens en hierop reageren is moeilijk 

- Maar meeleven lukt wel  

• Ze snappen dat het erg is om een dierbare te verliezen, maar op een begrafenis kunnen 

ze lachen omdat ze het gevoel ‘verdriet’ niet begrijpen en niet weten hoe ze hierop 

moeten reageren.  

 

B. Beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten  

1. Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak.  

2. Aandringen op gelijkheid, inflexibel vasthouden aan routines of geritualiseerde patronen van 

verbaal of non-verbaal gedrag 

3. Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of focus.  

➔ Waren al 3 standaardzaken in DSM-5 

NIEUW:  

4. Hyper- of hypo-reactiviteit op sensorische input of ongewone interesse in zintuiglijke 

aspecten in de omgeving  

➔ Opnieuw variatie: elk kind is anders  

➔ In ten minste 2 van de domeinen moeten er problemen zijn 

 

1. Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak 

Bv. eenvoudige bewegingsstereotypieën,  

Oplijnen van speelgoed of draaien van voorwerpen, 

Echolalie: herhalen wat iemand zegt, 

Idiosyncratische zinnen: eigen taal construeren  
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2. Aandringen op gelijkheid, inflexibel vasthouden aan routines of geritualiseerde patronen van 

verbaal of non-verbaal gedrag 

Bv. extreme onrust bij kleine veranderingen, 

Moeilijkheden met overgangen, 

Rigide denkpatronen, 

Begroetingsrituelen, 

Nood om dezelfde route te nemen of elke dag hetzelfde voedsel te eten.  

Routines geven houvast voor het kind bv. altijd dezelfde T-shirt aandoen maar kunnen 

stressvol zijn voor het gezin.  

 

3. Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of focus 

Bv. sterke gehechtheid aan/ sterke preoccupatie met ongewone voorwerpen, 

Overdreven omschreven of perseverende interesses 

Bv. iedereen zijn riem vasthouden (vaak iets sensorisch/ lichamelijk)  

 

4. Hyper- of hypo-reactiviteit op sensorische input of ongewone interesse in zintuiglijke 

aspecten in de omgeving  

Licht te fel → hypersensitief  

Koude niet voelen → hyposensitief  

Bv. schijnbare onverschilligheid voor pijn/temperatuur, 

Vijandige reactie op specifieke geluiden of texturen, 

Overmatige ruiken of aanraken van voorwerpen, 

Fascinatie voor lichten of beweging.  

ASS DSM-5: criterium C + D 

c) De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege kindertijd (maar kunnen soms pas 

merkbaar worden wanneer sociale eisen de beperkte capaciteit overstijgen of gemaskeerd 

worden door aangeleerde strategieën in het latere leven).  

d) De symptomen leiden tot klinisch significante beperkingen in het sociaal, beroepsmatig 

functioneren of andere belangrijke terreinen van het huidig functioneren.  

ASS DSM-5: criterium E  

e) De stoornissen worden niet beter verklaard door verstandelijke beperking (intellectuele 

ontwikkelingsstoornis) of algemene ontwikkelingsvertraging.  

Verstandelijke beperking en ASS komen frequent samen voor. Om comorbide diagnoses (het 

tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen) van ASS en verstandelijke beperking te 

maken, moet de sociale communicatie van de persoon lager zijn dan te verwachten voor het 

algemeen ontwikkelingsniveau.  

- Prevalentie ASS en verstandelijke beperking: 40%  

- Blijft moeilijk om van elkaar te onderscheiden 

ASS DSM-5: specificaties  

Specifieer indien: 

- Met of zonder begeleidende intellectuele beperkingen 

- Met of zonder begeleidende beperkingen in de taal 

- Geassocieerd met een gekende medische of genetische conditie of omgevingsfactor 
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- Geassocieerd met een andere neuro-ontwikkelingsstoornis, mentale of gedragsstoornis 

- Met katatonie (12-17% kinderen en jongeren bij doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg) = 

vreemde motorische verschijnselen (mutisme, stupor, staren)  

ASS DSM-5: specifieer huidige ernst 

Ernst van ondersteuningsnoden gegroeid door Jim Thompson: Supports Intensity Scale  

- Eisen van de omgeving 

- Ondersteuningsbehoeften 

- Persoonlijke competenties  

3 graden met betrekking tot ernst van ASS. Kijken naar sociale communicatie en beperkte, 

repetitieve gedragingen.  

- Graad 3: zeer wezenlijke ondersteuning vereist 

- Graad 2: wezenlijke ondersteuning vereist  

- Graaf 1: ondersteuning vereist  

DSM/ICD-Terminologie: besluit 

Autisme spectrum is zeer wijd en breed  

- Peter Vermeulen: “Als je één kind met ASS kent, ken je één kind met ASS” 

- Zeer sterke individuele verschillen, geen homogene categorie 

Maar wel steeds: 

- Criterium A: kwalitatieve beperkingen in sociale communicatie en interactie 

- Criterium B: herhalingsgedrag en beperkte belangstelling  

- Er is veel variatie maar deze 2 criteria zijn wel altijd aanwezig. Er is dus altijd een 

gemeenschappelijke cognitieve stoornis.  

 

2.1.3 Variatie in criterium A en B  
A. Beperkingen in sociale interactie en communicatie  

Communicatie heeft een breed spectrum  

- Gewone taalverwerving bv. Asperger 

- Vertraagde taalverwerving  

- Niet praten 

Verbale communicatie  

- Moeilijkheden in verbaal begrijpen 

• Taal= symbolisch en abstract (figuurlijk VS letterlijk, spreekwoorden) 

• Vluchtig 

• Meervoudige opdrachten → instructies moeten zo concreet mogelijk zijn 

• Letterlijk begrijpen ipv. figuurlijk  

• Moeite met wat niet gezegd wordt → zeggen wat het kind WEL mag doen ipv. NIET 

• Wijzigende betekenissen van woorden  

- Moeilijkheden in verbaal uiten 

• Echolalie  

• Ideosyncratisch taalgebruik: eigen taal 
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• Ik/ jij 

• Zichzelf onvoldoende duidelijk kunnen maken: moeilijk om iets onder woorden te 

brengen, hebben soms andere uitspraak  

• Beperkte communicatiedrang  

Non-verbale communicatie  

- Moeilijkheden in non-verbaal begrijpen 

• Moeite met interpreteren van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, … 

• Afstemmen van het verbale op het non-verbale  

- Moeilijkheden in non-verbaal uiten 

• Weinig intonatie 

• Vlakke gezichtsuitdrukking 

• Geen non-verbale ondersteuning  

 

B. Beperkte interesses en activiteiten, stereotiep gedrag  

Men ging terugvallen op herhalingen, routines, rituelen  

- Lorna Wing maakte in 2000 hier classificaties over:  

1. Herhalen van eenvoudige activiteiten 

2. Herhalen van vaste reeksen van handelingen 

3. Stereotiepe bewegingen  

Men had beperkte interesses: vaak afwijkend in intensiteit of aard 

Hyper- of hyposensitief  

Stereotype bewegingen: Stimming  

Repetitieve lichaamsbewegingen die zorgen voor zelfstimulatie- zelfregulatie → variërend 

- 10% van kinderen met ASS hebben dit 

- Fladderen, heen- en weer wiegen, likken 

Vroeger onderdrukte men dat gedrag, we weten nu dat het iets positiefs/ efficiënt kan zijn.  

- Bij hyposensitiviteit: helpt om een arousal te creëren  

• Activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel= meer gewaarworden  

- Bij hypersensitiviteit: dient als troosteffect, kalmerend, … 

➔ Emotieregulatie 

➔ Voorkomt meltdowns (explosie) en shutdowns (dichtklappen) 

Dus, kijk steeds naar het individu! 

Leer het individu kennen 

- Wat zijn de ondersteuningsbehoeften en sterke punten? 

 

2.2 Wijze van diagnosestelling  

Op niveau van gedragskenmerken  

- Aanwezigheid van triade/ duo  

- Gedragsdiagnose obv. DSM 
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2.2.1 Multidisciplinaire diagnose 

Samenwerking tussen een gespecialiseerde arts en een master in de psychologie of orthopedagogiek 

- Arts moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Volwassenen: psychiater, neuropsychiater of neuroloog met grondige kennis van 

gedragsweten 

• Minderjarigen: kinder- en jeugdpsychiater of kinderneuroloog met grondige kennis van 

gedragswetenschappen  

➔ Bij voorkeur worden ze bijgestaan door een maatschappelijk assistent  

 

2.2.2 Diagnostisch onderzoek  

Minimaal vereiste onderzoeken die moeten plaatsvinden:  

- Anamnese: welke klachten waren aanleiding tot verder onderzoek naar ASS?  

- Ontwikkelingsanamnese: welke aanwijzingen zijn er dat er problemen waren vanaf de vroege 

kindertijd?  

- Psychiatrisch onderzoek: inschatting van gedrag en cognitie. Ev. aanvullend onderzoek om 

comorbide aandoeningen in kaart te brengen.  

- Gesprekken met ouders obv. ADI-R 

- Observaties o.b.v. ADOS-2 

- Psychodiagnostisch onderzoek naar intelligentie of ontwikkelingsniveau → cognitieve zwaktes en 

sterktes in kaart brengen 

- Bevraging van adaptief gedrag 

➔ Kan betrouwbaar vanaf 1,5 – 2 jaar 

➔ Vlaanderen: 5 a 6 jaar  

Comorbiditeit: het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één 

persoon. ASS komt vaak voor met andere stoornissen.  

- Verstandelijke beperking 

- Depressie 

- Angststoornis 

- ADHD 

- Taalstoornis 

- Eetstoornis  

Ook medisch:  

- Epilepsie 

- Slaapproblemen 

- Maag/ darmproblemen 

➔ Goede differentiaaldiagnostiek is belangrijk: de symptomen mogen niet eerder toe te 

schrijven zijn aan een andere diagnose  

 

2.2.3 Diagnostiek volgens DSM-4-TR 

Een diagnose kan al gesteld zijn toen DSM-5 nog niet bestond → via DSM-4-TR 
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- Na invoer van DSM-5 wordt een overgangsperiode voorzien waarin de beide diagnoses werden 

toegestaan → tot 01/01/2021 

DSM-4 (APA, 2000): pervasieve ontwikkelingsstoornissen  

- Een groep stoornissen met ernstige beperkingen in 

• Wederkerige sociale interacties 

• Communicatie 

• En met stereotiepe patronen van gedragingen, interesses of activiteiten  

➔ 3 criteria: autisme-triade  

Verschillende subtypes van pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Autistische stoornis: beperking in de 3 domeinen van de autisme-triade  

- Kwalitatieve beperkingen in sociale interactie  

• Bv: geen gepaste relaties kunnen ontwikkelen met leeftijdsgenoten  

- Kwalitatieve beperkingen in de communicatie (taal)  

• Bv: afwezigheid bij imitatiespel  

- Beperkte repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten  

• Bv: fladderen  

Syndroom van Asperger  

- Kwalitatieve beperkingen in sociale interactie 

- Beperkte repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten  

- Geen significante algemene achterstand in taalontwikkeling.  

Exit Asperger vanaf 2013 

- Werd niet meer gediagnosticeerd, erkend als een probleem 

- Hans Asperger bellichte de positieve kanten van autisme maar was betrokken bij eugenetica. 

 

2.3 Toetsing aan de VAPH-definitie handicap 

Om door het VAPH erkend te kunnen worden als persoon met een handicap volstaat een diagnose 

ASS of pervasieve ontwikkelingsstoornis niet.  

- Stoornis: onvoldoende 

- Vooral kijken naar de ernst en langdurigheid en hoe de participatie belemmerd wordt  

 

2.4 Etiologie  

Autisme is een gelaagde aandoening:  interactie tussen genetische en omgevingsfactoren  

- Wij zien het als een gedragsdiagnose, we kijken naar de waarneembare gedragskenmerken van 

autisme en diagnosticeren.  

- Maar ook de hersenen, de genetische factoren en secundaire symptomen spelen een rol.  
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- Op elk vlak is er variatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetische oorzaak? 

- Erfelijkheid vertegenwoordigt het belangrijkste deel (90%) binnen de biologische oorzaken 

• Andere: virale infecties en traumata (bv. hersenbeschadiging tijdens de geboorte) 

- Er is een samenhang met andere genetische condities bv. Fragile X 

- Verhoogd risico bij broers en zussen (20%) en eeneiige tweeling (90%) 

- Maar erfelijkheid verklaart niet alles → interactie met omgevingsfactoren  

• Zoals infecties van het kind, infecties of ziekten van de moeder (rubella, CMV, herpes), 

vroeggeboorte, geneesmiddelen, dieet, zware metalen, landbouwpesticiden, andere 

toxische stoffen, bepaalde gebieden, leeftijd van de ouders, …  

➔ Niet altijd zeker  

De biologische oorzaken → afwijkende structuur/ afwijkend functioneren van de hersenen 

2.5 Prevalentie  

Hoe vaak komt het voor? 

- Meta-analyse Elsabbagh (2012): 

• Wereldwijd: 68 / 10 000 = ongeveer 1 op 150 → 0,68% 

• België: 60 / 10 000 

o Maar er zijn grote variaties, sommige studies suggereren zelfs 1% 

• Geslacht en autisme: 

o 1/70 mannen 

o 1/315 vrouwen 

Man-vrouw ratio  

Bij een matige-ernstige verstandelijke beperking: 2 mannen VS 1 vrouw 

Bij een gemiddelde intelligentie: 5 mannen VS 1 vrouw  

Meer subtiel, vrouwelijk fenotype? Andere vorm van autisme bij vrouwen?  

- Camoufleren/ maskeren meisjes vaker? 

- Protectieve factoren bij meisjes? 

- Onderdiagnostiek obv. mannenlijke criteria?  

• Foute criteria?  
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Epidemie?  

Autisme komt vaker voor naarmate de tijd. 

- Elsabbagh studie: cijfers stijgen 

• In West-Europa, Amerika en Australië 

- Is er sprake van een epidemie? 

Laatste jaren sterk gestegen, maar geen epidemie 

- Er is een bredere diagnostische DSM-5 criteria: meer kinderen vallen eronder 

- Diagnostische substitutie: andere diagnoses worden samengevoegd tot autisme 

- Er zijn meer vroegtijdige diagnoses 

- Invloeden van omgevingsfactoren bv. vroeggeboortes, leeftijd ouders, …  

- Culturele factoren  

• Media-aandacht → verhoogd bewustzijn 

• Autisme wordt niet meer zo negatief bekeken 

• Snellere toegang tot hulp: slagboomdiagnostiek 

• Feminisering onderwijs en zorg: verwachten meer sociaal-emotionele aspecten 

- Overdiagnostiek?  

Culturele factoren bij ASS zorgen voor een:  

- Eco-biopsychosociaal perspectief: ASS wordt een steeds grotere disability. 

• De maatschappij is enorm veranderd in een jaar of 50. 

o Hoger temp 

o Gestegen hoeveelheid informatie 

o Meer complexiteit 

o Meer individualisering  

• Ook het onderwijs is veranderd. 

o Probleemgericht onderwijs 

o Zelf informatie opzoeken 

o Zelf informatie synthetiseren 

o Samenwerken prominent 

o Spreken in het openbaar 

o Minder orde in de klas 

o Grote aantallen studenten  

➔ Maatschappij met grote eisen. Een persoon heeft niet altijd genoeg capaciteiten om hieraan 

te voldoen. Hoe groter de afstand wordt tussen die eisen en de ondersteuning, hoe groter de 

disability.  

 

3. Psychologische inzichten  

Personen met AS onderscheiden zich van andere personen door hun manier van 

informatieverwerking. Er is een andere manier van informatieverwerking. 

- Ter hoogte van de hersenen: lokale hyperconnectiviteit samen met hypo-activiteit in lange 

afstandsverbindingen  

- Deze andere manier van informatieverwerking is de oorzaak van hun andere gedrag 
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Er zijn een aantal cognitieve verklaringsmodellen rond de kernproblematiek van deze autistische 

informatieverwerking.  

- De belangrijkste, beroemdste zijn: 

• Zwakke centrale coherentie (Uta Frith) 

• Moeilijkheden met executieve functies (Sally Ozonoff) 

• Probleem in Theory of Mind (Simon Baron-Cohen) 

➔ De modellen verklaren elk een deeltje van autisme, ook veel variatie 

 

3.1 Centrale coherentie 

Een neuro typisch brein ziet samenhang tussen elementen. Waarnemingen krijgen een betekenis 

door die in een groter geheel (context) te plaatsen. Kinderen met ASS hebben een onvermogen om 

samenhang te ontdekken in veelheid van prikkels en waarnemingen  

- Moeite met verlenen van de juiste betekenis aan wat zij waarnemen: contextblindheid 

• 1 waarneming kan verschillende betekenissen hebben 

• Betekenisverlening hangt af van de context 

Fragmentair denken: detaildenken, tunnelvisie → moeite om wereld te begrijpen als een 

samenhangend geheel  

- De wereld = chaos 

- Vandaar is er een weerstand tegen verandering en is er een voorkeur voor routines en structuren 

- Vandaar hebben ze moeite met generaliseren  

- Zien de sociale connotatie niet: kijken naar cijfers i.p.v. sociale relaties tussen mensen 

Onderzoek via embedded figures test 

Peter Vermeulen 

Peter Vermeulen: Je moet autisme niet behandelen. Pak de negatieve gevolgen aan: de last van het 

autisme verminderen.  

➔ Starpunt: andere vorm van denken 

➔ Niet behandelen maar last verminderen 

➔ Schreef een boek: autisme als contextblindheid 

Personen met ASS krijgen te maken met contextblindheid 

- Moeilijk om sociale situaties, waarnemingen en communicatie te begrijpen.  

 

3.2 Problemen met executieve functies 

Mentale processen voor het plannen en organiseren van ons denken en doen bv. zichzelf motiveren 

om iets aanpakken en zichzelf erover evalueren  

Denkprocessen zijn cruciaal voor: 

- Concentratie en aandachtsturing  

- Structuren prikkels 

- Impulscontrole 

- Plannen en organiseren 

- Evalueren en bijsturen van eigen gedrag 
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- Probleemoplossing 

Bij ASS zijn er problemen met de EF, maar lijken inconsistent (geen samenhang) over studies heen 

- Er zijn vooral problemen bij het wisselen tussen gedachten en handelingen = set-shifting  

• De aandacht onbewust kunnen verschuiven tussen de ene taak en de andere 

- Hangt samen met IQ, leeftijd en geslacht 

- Verklaart de beperkt, repetitieve patronen: criterium B 

- Vooral in real-life situaties  

- Meer moeite bij jongens 

➔ Onderzoeken via taken  

 

3.3 Theory-of-mind 

= mentale toestanden kunnen toeschrijven aan zichzelf of anderen, zich kunnen verplaatsen in… 

Baron-Cohen: jaren 80  

- De maten waarin iemand met een ASS zich kan inleven in een ander is minder spontaan en 

minder accuraat = mentaal blind 

- Verschillende graden in het zich kunnen verplaatsen in iemand anders: 

• 1e graad: wat vindt Jan van mij? 

• 2e graad: wat vindt Jan van Marie? 

• 3e graad: nog complexer  

- Testen via Sally and Anne-test: kunnen ze zich verplaatsen in de belevingswereld van iemand 

anders  

• Sally steekt een bal in een mand.  

• Sally gaat weg en Anne verplaatst de bal naar de doos. 

• Sally komt terug. Waar zal ze de bal zoeken?  

o Kinderen met ASS antwoorden de doos  

o Kunnen zich niet verplaatsen in de gedachtenis van Sally MAAR kunnen zich wel 

inleven, wel empathie 

Belangrijke opmerking: heel wat personen met ASS slagen redelijk goed in TOM-testen → expliciet 

mentaliseren 

- Maar in meer naturalistische, levensechte situaties scoren ze minder goed → spontaan 

mentaliseren. Het zijn minder gestructureerde taken. 

• Er is niet zozeer een tekort, maar een vertraging in TOM-ontwikkeling bij ASS.  

- Context speelt ook een rol in mind-reading 

• Daarom is er weinig effect van TOM-training in het echte leven 

o Vroeger ging men kinderen hierop trainen  

Voorlopers TOM: 

- Doen alsof, imitatie en joint attention  

 

3.3.1 Doen alsof en imitatie  

Doen alsof= voorloper van het besef dat anderen denken  



88 
 

- Fantasie: voorwerpenwereld (echte wereld) + wereld in ons hoofd (de wereld van gedachten en 

gevoelens) → kunnen totaal van elkaar verschillen 

- 1e signaal van fantasie: doen alsof spel (symbolisch spel) 

• Banaan → telefoon  

- De informatieverwerking van ASS laat dit spel niet toe.  

• Kunnen geen 2 voorstellingen van de wereld maken, kunnen geen afstand nemen van de 

voorwerpenwereld  

• Wing vond dit heel belangrijk  

• Geen speelgoed gebruiken = geen fantasiewereld  

Imitatie: heeft een sociale en leerfunctie  

- Belangrijk voor sociale en cognitieve ontwikkeling 

- ASS: problemen met imiteren van gezichts- en lichaamsbewegingen (gesturale imitatie) en 

handelingen met voorwerpen (procedurele imitatie) 

 

3.3.2 Gedeelde aandacht  

Het ontbreken van 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 coördinatie van aandacht tussen het kind, een ander en een derde voorwerp of 

gebeurtenis.  

• Kind wijst → mama ziet het → mama kijkt er ook naar 

o Kinderen met ASS volgen de blik of vinger van een externe niet: passieve j.a.  

Ze kijken ook niet of mama meekijkt als ze zelf wijzen of kijken: actieve j.a. 

➔ Vooral problemen bij actieve: zelf wijzen  

GOEDE EXAMENVRAAG: aan welke diagnostische criteria kan je deze vroege signalen voor ASS 

linken? Aan welke verklaringsmodellen kan je deze linken? DIA 104 

4. Orthopedagogische beeldvorming  

Diagnose: vooral op niveau van gedragskenmerken  

- Samen voorkomen van de triade van stoornissen voor het 3e levensjaar 

- Maar het is een neurobiologische stoornis!  

- Diagnose door multidisciplinair team  

Niet makkelijk te onderscheiden van andere stoornissen 

- Belang van een goede differentiaaldiagnose  

- Comorbiditeit  

• Verstandelijke beperking: meest voorkomend  

• Epilepsie  

• Depressie enz.  

Een diepgaande diagnose of beeldvorming vormt de grondvesten van de orthopedagogische 

ondersteuning.  

5. Orthopedagogische ondersteuning 
5.1 Algemeen  
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Hou rekening met hun andere manier van denken en individuele verschillen 

- Behandeling en begeleiding: 

1. Aanpassingen in de omgeving 

2. Aanleren van functionele vaardigheden  

3. Aanpakken van specifieke problemen  

4. Medicatie  

Personen met ASS hebben een andere manier van denken: 

- Rationele denkers: regels, feiten, logica 

- Letterlijke denkers 

- Concrete denkers: geen rekening met context 

- Visuele denkers 

- Associatieve denkers: bizarre gedachtesprongen  

- Hier-en-nu 

- Detaildenkers bv. tekenen van detailtekeningen (Foeke) 

➔ Dit zorgt voor moeilijkheden in de huidige maatschappij  

➔ Op afstemmen via compensatiestrategieën  

• Scripts aanleren 

• Meer visualisatie  

➔ Belangrijk om de sterke kanten te bellichten bv: fotografisch geheugen  

 

5.2 Aanpassen in de omgeving  

Behandeling en begeleiding: 

1. Aanpassingen in de omgeving 

2. Aanleren van functionele vaardigheden  

3. Aanpakken van specifieke problemen  

4. Medicatie  

Start: creëren van een autismevriendelijke omgeving: omgeving die duidelijk, overzichtelijk en 

voorspelbaar is. Uitgansprincipes:  

a) Duidelijke, overzichtelijke en voorspelbare omgeving 

b) Verheldering in tijd en ruimte 

• Verheldering is niet hetzelfde als structuur 

o Kind moet niet altijd hetzelfde doen = geen vrijheidsgraden bij structuur  

c) Aangepast taalgebruik (stapsgewijs vertellen) 

d) Rekening houden met hypo- of hypersensitiviteit 

Verheldering in ruimte  

Fysieke structuur wordt aangepast 

- Indeling van de ruimte bv. ieder een eigen hokje bij type G onderwijs  

- Consequent gebruik van de ruimte 

Verheldering in tijd 

Belangrijk: zichtbaar maken van tijd 

- Zandlopers, kookwekkers, lickety split (zandloper met oplopende muziek)  
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Vaak gebruik gemaakt van verwijzers: pre-symbolisch of symbolisch = communicatiemiddelen die 

verwijzen naar een situatie zonder dat je je in deze situatie bevindt. Moet afgestemd zijn op 

begripsniveau van de persoon.  

- Ondersteunende communicatie 

• Comvoor-2: a.d.h.v. deze test kan men het begripsniveau nagaan en de soort verwijzers  

Verwijzers: COMVOOR (2) 

- Voor kinderen en volwassenen met ASS, met niet of slechts beperkte verbale communicatie 

Pres-symbolisch Symbolisch 

Dagelijkse voorwerpen Pictogrammen (2D) 

Miniatuurvoorwerpen Geschreven taal (2D) 

Stukjes van dagelijkse voorwerpen 

Foto’s (2D) 

Lijntekeningen (2D) 

Verwijzers worden vaak gebruikt bij de opmaak van tijdsplannen en stappenplannen 

Tijdsplannen: verwachtte activiteiten van de dag 

- Opeenvolgende activiteiten weergeven 

- Vorm hangt af van 

• Duur van het tijdsplan bv: een dagdeel → afhankelijk van het tijdsbesef  

• Aard van de verwijzers → afhankelijk van begripsniveau 

• Doelstellingen/ gebruik → afhankelijk van zelfstandigheid  

Stappenplannen: taakanalyses, werkschema’s, activiteitenschema’s, …  

- Doel: 1 activiteit verhelderen bv. handen wassen  

- Vorm hangt af van 

• Aantal stappen 

• Aard van de verwijzers 

• Doelstellingen/ gebruik 

Aangepast taalgebruik   

Men moet de context in rekening kunnen brengen bij het interpreteren van gesproken taal → 

moeilijk bij ASS → taal aanpassen  

- Hanteer expliciet taalgebruik: alleen essentie 

- Praat minder vlug 

- Zorg ervoor dat het kind weet dat je hem/ haar aanspreekt 

- Geef tijd om de informatie te verwerken 

- Zeg wat je van het kind verwacht, in plaats van wat het niet mag doen 

- Indien herhalen nodig is, doe het dan in dezelfde woorden 

- Vermijd beeldspraak  

Rekening houden met hypo- of hypersensitiviteit  

Hyper- of hyposensitiviteit voor diverse sensorische stimuli  
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- Hyper- of hypovisie 

- Hyper- of hypogehoor  

- Olfactorische hyper- of hyposensitiviteit  

- Hyper- of hypotactiel  

• Hypo: ondergevoelig bv. koude niet voelen 

• Hyper: overgevoelig: meest voorkomend 

• Niet bestraffen maar begrijpen  

Door interne stimuli 

- Emoties 

- Piekeren 

- Stress 

Indien mogelijk: 

- Vaardigheden en technieken leren om overprikkeling te herkennen en te voorkomen 

- Proberen komen tot zelfinzicht 

 

5.3 Aanleren van functionele vaardigheden  

Behandeling en begeleiding: 

1. Aanpassingen in de omgeving 

2. Aanleren van functionele vaardigheden  

3. Aanpakken van specifieke problemen  

4. Medicatie  

Voorwaarde: autismevriendelijke omgeving = voorspelbare, veilige omgeving 

Hulpmodaliteiten: 

- Fysieke hulp 

- Gebaren 

- Verbale hulp 

- Demonstratie 

- Visuele hulp 

- Gecombineerde hulp 

Concreet en stapsgewijs, materiële bekrachtigers gebruiken.  

Moeilijk bij generaliseren → transferprobleem: kinderen die 1 keer een mijlpaal bereikt hebben, 

zullen dat niet per se doen in een andere context.  

- Variëren in materiaal, plaats en personen  

 

5.4 Aanpakken van specifieke problemen  

Behandeling en begeleiding: 

1. Aanpassingen in de omgeving 

2. Aanleren van functionele vaardigheden  

3. Aanpakken van specifieke problemen  

4. Medicatie  
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Agressie  

- Ermee duidelijk maken dat iets niet duidelijk is of storend  

- Proberen oorzaak van gedrag te zoeken  

• Niet begrijpen van de situatie 

• Gevoelens niet kunnen uiten 

• Overgevoeligheid voor bepaalde prikkels 

• Angst enz. 

- Op zoek gaan naar alternatieven en aanpassingen  

• Omgeving autismevriendelijk maken  

• Aanleren van meer gepaste manier van communiceren  

Eetproblemen  

- Vaak voorkomend  

- Sensorische elementen: hypersensitiviteit → veel prikkels 

• Smaken, geuren zijn te sterk 

• Te drukke eetsituatie  

- Betekenisverlening: weigering van voedsel door een gemaakte koppeling van een onaangename 

ervaring met dat voedsel.  

- Routine 

- Sociale elementen: eten is een sociaal gebeuren. 

• Sociale verwachtingen kunnen te hoog gegrepen zijn 

- Motorische elementen: slikproblemen enz.  

Slaapproblemen  

- Angst om alleen te zijn 

- Onvoorspelbaarheid: piekeren over wat er morgen gebeuren zal 

- Verkeerde associatie: slaapkamer linken aan een andere handeling bv. spelen of een 

onaangename ervaring  

- Overprikkeling in de slaapkamer 

- Moeilijkheden met overgang van dag naar nacht  

Zindelijkheidsproblemen  

- Kwalitatieve beperkingen op vlak van communicatie 

- Beperkingen op vlak van sociaal bewustzijn: voelen geen sociale druk  

- Beperkingen op vlak van zintuiglijke bewustzijn: herkennen geen lichamelijke signalen 

- Vasthouden aan gekende routine: pamper 

- Moeite met generaliseren: niet overal toepassen  

➔ Zindelijkheidstraining opdelen in stapjes en onmiddellijk bekrachtigen  

Stereotiep gedrag 

- Wiegen, flapperen met de handen, … → soms noodzakelijk om aan te pakken omdat ze niet 

gewenst/mogelijk zijn.  

- Vaak uiting van onderliggend probleem 

• Niet zomaar verbieden zonder alternatief 

• Ijsbergmodel: wat zit er onder het gedrag? Waarom reageert hij zo? 
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5.5 Medicatie  

Behandeling en begeleiding: 

1. Aanpassingen in de omgeving 

2. Aanleren van functionele vaardigheden  

3. Aanpakken van specifieke problemen  

4. Medicatie  

Dient enkel ter ondersteuning, niet curatief 

- Veel kinderen met ASS krijgen allemaal dezelfde antipsychotische pillen of rilatine  

• Werkt rustgevend  

• Veel onzekerheid → kan beter 

Vaak voor bijkomende problemen 

- Gedragsproblemen  

- Concentratiestoornissen 

- Slaapproblemen 

- Eetproblemen 

- Epilepsie 

- Angststoornissen 

- Stemmingsstoornissen  

 

5.6 Vroeginterventie  

Belang van vroege en intensieve interventies  

- Hoe vroeger erop inspelen, hoe minder achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling  

- We hebben goede trainingen, maar beginnen te laat 

- De vroege evidence baced trainingen zijn ook zeer intensief en weinig plaats 

Sally Rogers: “kan het genezen” 

- Early Start Denver Model: voor kinderen tussen 18-60 maanden 

- Inzetten op sociale responsiviteit, taal, sensorische interacties 

- Effect op taal, IQ, symptomen en adaptieve vaardigheden  

- Zeer intensief (20 a 25u/week, 2 jaar, in aanwezigheid van ouders), duur  

Belang van vroege begeleiding van het kind en context  

- Hoe langer men wacht, hoe meer ontwikkelingsproblemen  

Outcome in volwasseheid 

- Autistisch denken blijft onveranderd 

- Progressie in niveau van functioneren 

• Verbetering is eigen aan natuurlijk verloop van autisme  

o Meest uitgesproken in sociaal communicatieve vaardigheden, minst in rigiditeit  

• Bij kleine groep is er achteruitgang  

o 20% van de personen met een verstandelijke beperking  
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Orthopedagogiek  

Hoofdstuk 9: Personen met gedrags- en emotionele stoornissen  

1. Inleiding  

De beeldvorming en ondersteuning van kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen 

en hun context → niet makkelijk  

- Komt door de ethische vragen en dilemma’s die ermee verbonden zijn  

• Voor- en nadelen van het labelen van gedrag als problematisch  

• - persoonskenmerken verdwijnen, rolverwachtingen, stigmatisering en discriminatie 

• + beleidsmatige beslissingen (wie heeft recht op zorg?) en wetenschappelijke doeleinden (wat 

bedoelen we met druk gedrag?) 

- Spanning: individuele stoornisgerichte visie VS sociale modellen  

Actueel onderwerp 

- Tendens: Moeten we alles als stoornis meten? 

- Is afwijkende gedrag niet typisch bij de ontwikkeling van een kind? 

- Het wordt pas ernstig als de conflicten de bovenhand nemen. 

Gedrag: uiterlijk waarneembaar. Pedagogen zijn geïnteresseerd in wat er onder dat gedrag schuilt, 

waarom stellen ze dat gedrag? Gedrag wordt gestuurd door wat er onder ligt. 

2. Geschiedenis  
2.1 Van Grieks-Romeinse tijd tot de 20e eeuw  

Joden: homo creatura  

- = Mens is opgevoed door de wetten van Jahwe 

- Schuldconcept: kind werd niet goed genoeg opgevoed 

➔ Uitstoten  

Grieken: homo humanus 

- = Mens is opgevoed tot schoonheid 

- Schuldconcept: kind werd niet goed genoeg opgevoed 

➔ Uitstoten  

Romeinen: non scolae sed vitae discimus 

- Ze verkozen deugdelijke, praktische en toegewijde mensen  

- = Wij leiden op tot het leven en niet tot de school 

Middeleeuwen: Katholieke Christelijke opvoeding in kloosters en volksscholen 

- Fundament gelegd door Grieken en Romeinen  

- Kinderen werden gestraft als volwassenen → afschrikkende bedoeling  

- Onderwijzen met de bijbel 

Humanisme: J.L. Vives (1492-1540) – vertrekken vanuit concrete ervaring 

- Geloofde in de ontwikkeling van de mens 

- Zette zich in voor armen, wenste scholen voor vondelingen en krankzinnigen  
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- Probeerde mensen op te leiden en te activeren. Degene die zich onttrokken, werden zwaar 

gestraft. 

- Overtuigd dat men uit ervaring moet leren. 

- Humanisme: voorloper van ondersteuning van kwetsbare mensen  

Contrareformatie: V. De Paul (1567 – 1660) 

- Weeshuizen werden opgericht 

Katholieke zorg voor armen: les dames et les filles de charité 

J.J. Rousseau (1712 1778): vrije en natuurlijke ontplooiing 

- Reactie tegen de harde discipline en arbeid, met maar net voldoende voedsel en verzorging 

- Pleit voor een vrije en natuurlijke ontplooiing in zijn boek ‘Emile’ 

J. Pestalozzi (1746 – 1827): “das leben bildet” 

- Schenkt belang aan huiselijke opvoeding 

- Creëerde een huiselijke sfeer in zijn weeshuis  

J. Locke: lichamelijke opvoeding 

- Geboren als blanco blad 

- Ervaringsgerichte vorm van onderwijs 

19de Eeuw: Franse Revolutie  

- Economisch liberalisme  

- Golfbeweging van meer vrijheid tot weer discipline van de Godshuizen  

Godshuizen (na Franse Revolutie): strenge discipline 

- Vingen de wezen, verlaten kinderen en vondelingen op 

Réveil van de Kerk: Broeders en Zusters van Liefde (1833) 

- Opdracht: einde maken aan de wanorde 

- Werden aanzien als opvoeders 

Karl Marx: dialectisch materialisme 

20ste Eeuw: (ortho)pedagogische doorbraak 

- Nieuw maatschappijbeeld: gelijkheid en waardering voor de mens 

De norm van vandaag 

- Kinderrechtenverdrag: 

• Recht op respect, zorg, familie... 

• Zo dicht mogelijk bij de ouders opgroeien  

• Recht om zich te hechten aan mensen! 

• Het rechtenverhaal impliceert ook plichten 

o In de gevangenis bv. wordt er anders gekeken naar rechten. Kunnen we die 

mensenrechten nog toekennen aan criminelen?  

- Decreet Rechtspositie van de minderjarige 
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• Kinderen in jeugdzorg: recht om zorg te aanvaarden, instemmen, probleeminzicht 

betrokken bij handelingsplan 

- Veel aandacht maar grote uitdagingen zoals wachtlijsten  

De norm van vandaag: uitdagende tijd, er wordt veel verwacht van kinderen  

- Prestatiegericht 

• Veel druk op kinderen 

• Etiketjes-/Applausgeneratie 

• Vanaf kleuterschool: nadruk op wat je niet kan, nadruk op zwaktes – remediëren, ouders 

beslissen 

- Veel verwachtingen naar relatievaardigheid 

• Cfr. relatie met leerkracht, leeftijdsgenoten… 

• Hoe beter je aan verwachtingen voldoet, hoe meer kansen je krijgt 

- Orthopedagogiek: hoe relatie opbouwen met personen in als moeilijk ervaren 

opvoedingssituaties? 

 

2.2 Belangrijke pioniers uit de 20e eeuw 

Link met andere lessen 

- John Bowlby: gehechtheid  

- Bettelheim: de groep, de omgeving en het milieu waar emotioneel gestoorde kinderen verblijven 

worden belangrijk gevonden 

- Kok en Ter Horst: specifieke opvoeding en dialoogvormen 

- Redl en Wineman: beschreven de kenmerken van agressieve kinderen en de methode om ze te 

behandelen  

 

3. Begrippenkader  
3.1 Terminologie  

Nederlands taalgebied:  

- Deviant gedrag, asociaal gedrag, maatschappelijk onaangepast gedrag, emotioneel gestoord 

gedrag, …  

- Ook internationaal zijn er verschillende termen: Emotional and Behavioral Disorders (EBD) 

- Frequent gebruikt: Gedrags- en emotionele stoornissen  

Er zijn 4 terugkerende begrippen bij de termen: karakter, gedrag, stoornis en emotie  

- Karakter: eigenheid 

- Gedrag: normen en waarden in een sociale context 

- Stoornis: verhindering en onveranderbaarheid (minder vandaag de dag) 

- Emotie: gevoelsmatige toestand  

 

3.2 Definities en classificatie  

Literatuur: onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen  

- Ligt in elkaars verlengde.  

- Probleem: ongewenst gedrag vooral storen voor omgeving. 

- Stoornis: aanhoudend ongewenst gedrag waardoor dagelijks functioneren in gedrang komt. 
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- Moeilijk concept: vanaf wanneer is iets te veel, te frequent en spreken we van een stoornis? 

• Hangt ook samen met hoe we naar gedrag kijken. Delinquent gedrag speelt een bepaalde 

rol bij jongeren 

Verdere onderscheid: klinisch-psychiatrische, empirische, meer orthopedagogische en 

beleidsdefinities  

3.2.1 Klinisch-psychiatrische classificatiesystemen: DSM en ICD 

Kritiek: te weinig rekening met de context 

2 veel gehanteerde: 

- DSM 

- ICD van WHO 

Disruptieve, impulscontrole en gedragsstoornissen beschreven in DSM-5 

- Normoverschrijdende gedragsstoornis     meest voorkomend in 

- Oppositioneel opstandige gedragsstoornis     orthopedagogisch werkveld  

- Periodieke explosieve stoornis 

- Kleptomanie  

- Pyromanie  

Normoverschrijdende gedragsstoornis = Conduct disorder (CD) 

- Blijvend patroon van agressief en antisociaal gedrag met een duur van minstens 12 maanden  

- 15 symptomen onderverdeeld in 4 categorieën → minstens 3 vd 15 symptomen moeten 

aanwezig zijn in afgelopen jaar, waarbij minstens 1 symptoom in afgelopen 6 maanden.  

- DSM-5 criteria 

1. Agressie tegen mensen en dieren  

• 7 symptomen 

• Pest, bedreigt of intimideert vaak anderen, Begint vaak met vechten, Heeft een wapen 

gebruikt dat bij anderen ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken, Heeft mensen 

mishandeld, Heeft dieren mishandeld, Heeft in directe confrontatie een slachtoffer 

bestolen, Heeft iemand gedwongen tot seksuele handelingen 

2. Vernieling van eigendommen 

• 2 symptomen  

•  Heeft opzettelijk brandgesticht met de intentie ernstige schade te veroorzaken, Heeft 

opzettelijk eigendommen van anderen vernield 

3. Bedrog of diefstal 

• 3 symptomen  

• Heeft ingebroken in een huis, gebouw of auto van iemand anders, Liegt vaak om 

goederen of gunsten te verkrijgen of verplichtingen te ontlopen, Heeft zonder directe 

confrontatie met een slachtoffer waardevolle spullen of geld gestolen 

4. Ernstige overtredingen van regels  

• 3 symptomen  

• ‘s Nachts wegblijven (<13 jaar), minstens 2 keer weggelopen van het huis waar hij/zij 

woont met ouders of andere ouderfiguren, en ‘s nachts weggebleven, of  één keer voor 

een lange periode zonder terug te keren, Spijbelen (<13 jaar) 

- Differentiatie 
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Naast deze vijftien symptomen en het disfunctioneren hierdoor, zijn er een aantal specificaties in 

de DSM-5 geformuleerd die het mogelijk moeten maken binnen deze groep te differentiëren 

over  

• Ernst (licht, matig, ernstig),  

• Aanvangsleeftijd (met begin in de kinderleeftijd of de adolescentie)  

• Prosociale emoties (aanwezig of beperkt aanwezig). 

Specifieer op aanwezigheid van beperkte prosociale emoties: Callous-Unemotional traits 

- CU-kenmerken: Frick → psychopathie bij 18+ 

- Risicofactor voor ongunstigere ontwikkeling (samen met lager IQ, ADHD+): 

• Meer roekeloos en op zoek naar sensaties/kicks 

• Lagere angstniveaus 

• Meer ernstige, stabiele en agressieve gedragspatronen 

• Meer proactieve agressie, meer wreedheid 

• Minder effect van strafgerichte behandelingsbenaderingen (time out), mogelijk omdat ze 

minder overstuur zijn van het effect van hun gedrag op anderen 

- Specifieer ernst: licht, matig ernstig  

- Zeer grote heterogeniteit  

De oppositioneel opstandige gedragsstoornis= Oppositional Defiant Disorder (ODD) 

- Een patroon van negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag in de interactie met 

anderen (exclusief broers en zussen) met een duur van minstens 6 maanden.  

- DSM-5: 8 criteria onderverdeeld in 3 categorieën  

 

- Differentiatie  

• Ernst: licht, matig, ernstig (aantal settings) 

• In tegenstelling tot de normoverschrijdende gedragsstoornis verwijzen de symptomen 

van de oppositioneel opstandige gedragsstoornis op een duidelijkere manier naar zowel 

problemen met het reguleren van emoties (boosheid en irritatie) en gedrag 

(argumentatief en uitdagend). 

ODD= problematisering van leeftijdstyperend gedrag?  

- Voorstanders: ODD= vaak voorloper van anderen problemen, “zachte optie” om gezinnen te 

alarmeren om stappen naar de hulpverlening te zetten 

Comorbiditeit met conduct disorder 

- Oppositioneel opstandig gedrag  
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• 28% ODD+CD  

- ADHD  

• Hoger in kindertijd (56%    , 59%    ) dan in adolescentie 

• ADHD+CD geeft slechtere prognose (de ‘melkbaard psychopaat’; Lynam, 1996) 

- Middelenmisbruik 

• Vroegtijdig en overdreven, vaker bij jongens 

• Sterke ‘katalysator’ van meer delinquent gedrag 

- Stemmingsstoornissen  

• Hogere kans op middelenmisbruik en zelfmoordpogingen 

- Post-traumatische stressstoorniss 

• Vaker bij meisjes met CD (seksueel geweld) 

- Risicogedrag  

• Gevaarlijk autorijden, extreme sporten, onbeschermde seks 

- Reactieve hechtingsstoornis 

 

3.2.2 Empirische classificatiesystemen  

Empirische benadering om gedragsproblemen te classificeren is gebaseerd op: statistisch en 

psychometrisch onderzoek → vragenlijsten bij kinderen  

- Wordt ook dimensionele benadering genoemd  

- Anders dan traditionele psychiatrische classificatie → recent meer overeenkomsten 

Onderscheid: broad band en narrow band gedragsdimensies  

- Broad band: basisdimensies die via empirisch onderzoek zijn geïdentificeerd. Voor alle kinderen 

van toepassing. → breed 

• Introversief, impulsief, antagonistisch, emotioneel onstabiel gedrag 

- Narrow band: verder uitgewerkte dimensies → meer specifiek gericht  

• Internaliserend: angst en depressie/somatische klachten/ zich terugtrekken 

• Externaliserend: agressie en delinquentie 

Frequent gehanteerd empirisch classificatiesysteem: ASEBA 

- Gericht op kinderen en jongeren van 6-18 

- Child Behavior Checklist (CBCL) 

• Externaliserende problemen: Agressief gedrag (incl. oppositioneel) + Regeloverschrijdend 

(delinquent) gedrag 

• Internaliserende problemen: Angstig/depressief, teruggetrokken/depressief, lichamelijke 

klachten 

• Totale problemen: Internaliserende + Externaliserende + Sociale problemen + 

Denkproblemen + Aandachtsproblemen 

➔ Geen verschil in de profielen tussen jongens en meisjes in GES-voorzieningen!  

➔ Stereotype “externaliserende jongens” – “internaliserende meisjes” klopt niet 

- Teacher Report Form (TRF)     

- Youth Self Report (YSR)      

- Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

Kritiek: het dimensionele karakter maakt de classificaties vaag.  

3.2.3 Orthopedagogische definities  
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In het orthopedagogisch werkveld worden volgende definities gehanteerd:  

- Kinderen met gedrags- en emotionele problemen: overkoepelende term voor kinderen die zich 

ongewoon of abnormaal gedragen/ ongewone of abnormale emoties vertonen.  

- Probleemgedrag als ouders, leerkrachten enz. dit beschouwen als strijdig met de opgelegde 

normen en regels/ wanneer deskundigen het gedrag als problematisch beoordelen.  

D’Oosterlinck (2021) omschrijft gedragsproblemen, in navolging van Hobbs (1994), als een “uiting 

van disharmonie in de uitwisseling van een kind en zijn omgeving”.  

Broekaert en collega’s geven aan dat wanneer wij het gedrag bespreken in het kader van de 

opvoeding, het aangewezen is om over handelen te spreken. 

- Orthopedagogiek: centraal stellen van het handelen en de relatie 

Definitie Redl & Wineman (1951) 

Het zijn letterlijk de kinderen die men nergens wil hebben. 

De onderwijzers doen eerst hun best. Zij geven het snel op, want het blijkt dat niets helpt. 

De volwassenen die hun met vaste hand tegemoet treden of zelfs met een verstandig uitgedacht 

straffenstelsel, zullen bemerken: 

- Dat hij ze alleen maar verstevigt in hun weerstanden 

- Dat deze kinderen alle listen van hun afwijking gebruiken in een hevige verzetsstrijd en in een 

taaie guerrilla van dagelijkse streken. 

De opvoeder die zich door sommige van hun gekke en aardige gedragingen laat lijmen, merkt 

spoedig op dat ze hem ongenadig uitbuiten 

Om hem vervolgens als een zijden sok opzij te schuiven als ze merken dat verdere uitbuiting geen 

vruchten afwerpt 

De groepsleider die tracht hen in min of meer georganiseerde activiteiten te betrekken, zal zien dat 

ze zich of in nihilistische afkeer terugtrekken of terdege opgewonden worden.  

Een maatregel die juist bedoeld was om de eerzucht op te wekken, wordt de bron van onbeheerste 

woede of een wilde vechtorgie, of het begin van een langdurig gemok. 

3.2.4 Beleidsdefinities  

Wordt gebruikt om te bepalen wie en in welke mate gebruik kan maken van professionele 

ondersteuning. Omschrijven GES als volgt: 

- De groep GES maakt deel uit van het internationale classificatiesysteem (ICD10, DSM5, DC0-3) en 

verwijst naar het externaliserende of internaliserende karakter van de GES. Aantal 

subcategorieën:  

• Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen: ADHD, oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis 

• Tictsoornissen: Gilles de la Tourette, chronische motorische of vocale ticstoornis 

• Stoornissen met de ontlasting: encopresis, enuresis  

• Andere stoornissen in de kinderleeftijd of adolescentie: separatieangststoornis, selectief 

mutisme, reactieve hechtingsstoornis 

• Stemmingsstoornissen: depressieve stoornis, bipolaire stoornis 
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• Psychotische stoornissen  

➔ De term GES wordt breder ingevuld dan bij de DSM-5.  

GES+: jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen. GES+-voorzieningen die zich op 

deze jongeren richten, gebruikt voor het omschrijven van de doelgroep volgende criteria: 

- “De jongere heeft de nodige diagnostiek voor gedrags- en emotionele stoornissen; 

- De jongere toont specifieke gedragskenmerken: 

• Herhalende en aanhoudende agressie ten aanzien van zichzelf, anderen, goederen, in 

verschillende contexten (hulpverlening, school, vrije tijd, gezin, omgeving …) 

• Ernstige automutilatie 

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

- Andere kenmerken versterken het extreme gedragspatroon (bv. door een combinatie van 

aandoeningen of stoornissen, middelenmisbruik, traumatische ervaringen, gezinsrisicofactoren 

…).” 

 

3.3 Prevalentie  

Gedragsproblemen: 10%, bij 5% van de kinderen en jongeren gaat het om ernstige 

gedragsproblemen 

België (gemeten door SDQ) 

- Ingeschat op 10,7% bij de jongens en 7,9% van de meisjes tussen 2 en 18 jaar. 

- Wat emotionele stoornissen betreft gaat het om 9,4% van de jongens en 10,7% van de meisjes. 

Verhoogde prevalentie van gedragsproblemen bij jongens 

- Verhouding 2:1  

- Jongens: vaker externaliserende problemen 

- Meisjes: internaliserende problemen  

 

3.4 Etiologie  

Oorzaken, ontstaan en aanhouding van gedragsproblemen → verklaard door combinatie van 

verschillende factoren. Interactie tussen:  

- Kenmerken van het kind zelf 

- Kenmerken van de opvoeding 

- Kenmerken van de ouders en hun onderlinge relatie  

- Kenmerken van de buurt waarin kinderen leven 

- Contact met leeftijdsgenoten  

➔ Bij elk van deze aspecten kunnen risico- en protectieve factoren worden onderscheiden  

• Risicofactoren: verhogen de kans op gedragsproblemen  

o Kindniveau: moeilijk temperament 

o Gezinsniveau: beperkte ouderschapsvaardigheden  

o Omgevingsniveau: opgroeien in kansarme en achtergestelde buurten 

• Protectieve factoren: verminderen de kans op gedragsproblemen  

o Kindniveau: hoge intelligentie  

o Gezinsniveau: ondersteunend sociaal netwerk 

o Omgevingsniveau: positief klasklimaat  
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Etiologie: biologische, psychologische en transactionele factoren. Interactie tussen nature en 

nurture.  

- Biologische factoren: onderzoek naar… 

• Genetische oorzaken van gedragsproblemen  

• Problemen in het autonome zenuwstelsel, hersencircuits, … 

• Sterke vlucht van neurowetenschappen  

• Verfijnde beeldvormingstechnieken: fMRI 

- Psychologische factoren:  

• Executieve functies: plannen en controleren van ons denken en doen 

• Problemen bij sociale informatieverwerking 

o Theory of mind 

o Situaties verkeerdelijk inschatten door foutieve veronderstellingen  

- Transactionele factoren: bv. ouderschapsvaardigheden  

• 5 ouderlijke vaardigheden  

1) Ouderlijke betrokkenheid 

2) Positieve bekrachtiging  

3) Problemen oplossen 

4) Discipline  

5) Monitoring  

• Andere omgevingsfactoren betreffen onder meer stress in het gezin, sociaal-

economische status en het leven in sociaal achtergestelde buurten 

Factoren van het kind 

- Erfelijke factor  

- Alcoholproblemen en ondervoeding tijdens zwangerschap 

- Geboortecomplicaties 

- Temperament 

• Hoge irriteerbaarheid. Lage zelfcontrole 

• Durf, sensation seeking 

• Beperkte prosociale gerichtheid (cfr. callous/unemotional traits) 

- Cognitieve problemen 

• Lager IQ (vnl. verbaal) 

• Slechtere executieve functies (inhibitie, planning, probleemoplossing…) 

- Neurotransmitters en hormonen, autonoom zenuwstelsel (stressgevoeligheid) 

- Sociale informatieverwerking (vijandige interpretatiebias) 

Factoren in de directe omgeving: ouder-kind relatie 

- Ouders die zelf gedragsproblemen vertoonden in jeugd 

- Ouders met antisociaal gedrag, middelenmisbruik 

- Ouders met psychopathologie 

- Kind van tienerouders 

- Ontbreken rolmodel van zelfde sekse 

- Getuige zijn van geweld 

- Fysiek misbruik, verwaarlozing 

- Lagere SES, armoede 

- Zwakke opvoedingsvaardigheden 

• Onveilige hechting 
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• Beperkt monitoren/toezicht 

• Beperkt uiten van warmte 

• Emotionele diskwalificatie 

• Vijandigheid in gezinnen 

• Dwinggedrag  

• Inconsistente discipline 

• Overreactieve controle (schreeuwen) 

- Irriteerbare vaders met kort lontje 

- Chronisch zeurende moeders 

Factoren in directe omgeving: School, buurt en peers 

- Buurtvariabelen als armoede, lage sociale cohesie, criminaliteit 

- School: academisch + sociaal falen 

- Verwerping door ‘gewone’ peers 

• Meer bij meisjes  

- Bendes! 

 

4. Beeldvorming  

Gedragsstoornissen: complex → vanuit verschillende modellen benaderen  

- Psychoanalyse: het primaat van onbewuste 

- Humanistische visie: de mens in zijn existentie 

- Gedragsmodel: gedrag en conditionering 

- Gezinstherapieën: gezin op de voorgrond             Meer orthopedagogische 

- Systeemdenken: sociale netwerk krijgt plaats           zienswijzen  

- Integratieve modellen: orthopedagogische handelen integreert visies 

 

5. Orthopedagogische ondersteuning  
5.1 Beweging voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs  

Begin 20e eeuw: reactie op de principes van de traditionele school → nieuwe schoolbeweging  

- De Beweging voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (BVOO) stelde een harmonieuze 

opvoeding van de totale persoonlijkheid voorop.  

• Verzette zich tegen de principes van de traditionele school 

• Kritiek op: schoolse overbelasting, geestelijke dwang, traditionele schoolse disciplines, 

wereldvreemdheid, individualisme en morele vorming 

De beweging stelt volgende principes voorop: 

- Functionele pedagogie 

= de opvoeding die volledig gesteund is op de behoeften en interesses van het kind 

• Kind voorbereiden op de wereld van de praktische ervaring  

• BVOO pleit voor uitbouw van een actieve school 

- Pedagogie van de activiteit  

= kennis ontstaat uit actie en handelen → learning by doing  

• Activiteit: motorische, verbale en mentale activiteit  

- Pedagogie van de interesse 
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= de nieuwe school tracht tegenmoet te komen aan de interesses van het kind 

• Relatie tussen behoefte en interesse  

- Sociale en morele vorming  

= Opvoeding van het kind staat centraal. → morele opvoeding  

• Nieuwe school wil een levensschool zijn i.p.v. een leerschool  

 

5.2 Therapeutische pedagogiek: therapeutische gemeenschappen voor kinderen  

Engeland: evolutie waarbij BVOO overging in een ‘beweging van therapeutische gemeenschappen 

voor kinderen’. De pioniers van deze therapeutische gemeenschappen komen uit verschillende 

invalshoeken van het Britse schoolwezen. 

- Peper Harrow Foundation: behandeling ontwikkelen die gebaseerd is op gevoelens, noden en 

behoeften van jongeren.  

- Invloed van deze vernieuwers is zeer groot.  

 

5.3 Behandelingsmodellen en (evidence-based) methodieken  

Verschillende behandelingsmodellen: 

- Psychoanalytische: aanpakken van onderliggende psychische conflicten  

- Gedragsbehandeling: gedrag kan aangeleerd en afgeleerd worden 

- Humanistische benadering: belang van zelfverwezenlijking en de omgeving die zelfontplooiing 

verhindert  

 

Orthopedagogiek 

Hoofdstuk 10: Verslaving en middelengerelateerde problemen  

1. Geschiedenis  

Gebruik van middelen: van alle tijden & universeel 

- Oudheid (Egyptenaren, Grieken, Romeinen): wijn en opium 

- Alcohol: over heel de wereld gekend bv. Afrika: zelfgestookte alcohol (gevaarlijk) 

• Gem. populatie: 18 jaar 

• Handel zet veel in op alcohol  

• Grote merchandising zonder veel beleid 

- Initieel: spirituele, recreatieve, geneeskrachtige effecten 

- Vanaf industriële revolutie: grootschalig misbruik en middelengerelateerde problemen  

Alcohol: lange tijd een onbegrepen probleem → moreel verderf  

- Na WO II: eerste hulpverleningsinitiatieven  

- Ontstaan nieuwe doelgroep: jonge drugsverslaafden → moeilijk te handhaven binnen de 

organisatiestructuren  

Er werd een specifiek zorgaanbod uitgebouwd voor druggebruikers  

- Jaren ’70: De Sleutel, De Pelgrim enz. 

- Jaren 80: klassieke geestelijke gezondheidszorg → ontwenningsafdelingen  
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HIV-epidemie: belangrijk kantelpunt  

- Accent op schadebeperking  

• Methadonversterking en beperken van maatschappelijke overlast 

- Preventie en vroeginterventie   

- Straathoekwerk  

- Re-integratie en tewerkstelling via sociale werkplaatsen  

Hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg  

- Leidmotieven: herstel en ondersteunen van mensen zodat ze opnieuw een betekenisvolle plaats 

kunnen innemen in de samenleving  

- i.p.v. ziekte, stoornis of patiënt 

Korte geschiedenis van verslaving (van den Brink, 2005) 

18de-19de eeuw: MOREEL MODEL 

- Binair kijken: Verslaving als morele zwakte  

- Dominante Katholieke cultuur → zonde 

- Oplossing: opsluiten in gevangenissen  

- Heerst nog steeds in bepaalde landen: Filipijnen/ ook politieke partijen met zo’n denkwijze  

Midden 19de eeuw: FARMACOLOGISCH MODEL 

- Probleem zit bij het middel, niet bij de persoon 

- Verslaving veroorzaakt door verslavende stof  

- Oplossing: maatschappij beschermen tegen middel 

• Drooglegging: 1920-1933 

• Alcoholverbod in Amerika  

➔ Zorgde voor illegale smokkel en productie 

Vanaf 1930: SYMPTOMATISCH MODEL 

- Symptoom van onderliggende persoonlijkheidsstoornis 

• Misbruik, overlijden enz. 

- Oplossing: symptoom behandelen  

1940-1960: ZIEKTEMODEL 

- 2 groepen: heel vatbaar en niet vatbaar  

- Volledige abstinentie met AA/NA of medicatie (levenslang ondersteunen met medicatie)  

• AA: anonieme alcohollisten  

• NA: anonieme illegale druggebruikers  

➔ Eenmaal hersteld, daarna nooit meer drinken 

Vanaf 1960: LEERMODEL 

- Aangeleerd gedrag/gewoonte  

- Oplossing: gedrag afleren  

• Via CBT 

• Via aversietherapie: een onaangename prikkel uitlokken wanneer je drinkt.  

➔ Behandelt enkel uiterlijke kenmerken, geen mentale problemen   
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1970-nu: BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL 

- Absolute verschil verslaafd-niet verslaafd niet houdbaar  

• Aanzet voor het biopsychosociale model 

- Omgeving speelt een rol → iedereen is vatbaar 

• Marginale buurt 

• Verslaafde buurt 

2000-nu: HERSENZIEKTE MODEL 

- Veel aandacht voor medisch-biologische aspecten binnen psychosociale model 

(hersenen/neurocognitieve aspecten) 

- Kijkt naar een oorzaak in de hersenen 

• Hersenen worden beïnvloed door middel 

• Mogelijkheid om nee te zeggen: inhibitie → drugs spelen hierop in 

• Beloningscentrum  

Toekomst: INTEGRATIEF MODEL 

- Gepersonaliseerde behandeling: kijken per individu  

- Nog niet in de praktijk    

 

2. Begrippenkader  
2.1 Inleiding  

Wetenschappelijke kringen worden de termen: middelenmisbruik, middelenafhankelijkheid en 

stoornissen in het gebruik van middelen gebruikt. Verslaving is in de volksmond een populaire term. 

Onderscheid: middelen & gedrag 

- Middelen: bv. alcohol 

- Gedrag: bv. gamen en gokken  

➔ Er zijn veel mogelijke verslavingen  

 

2.2 Criteria volgens DSM-5 

Evolutie definitie: Dsm-4 (apa, 1994) 

De stoornissen IN het gebruik van een middel: 2 classificaties  

- Misbruik 

- Afhankelijkheid 

De stoornissen DOOR het gebruik van een middel: 2 classificaties  

- Intoxicatie  

- Onthouding  

Misbruik: 4 criteria  

1. Herhaaldelijk gebruik van het middel met als gevolg dat het niet meer lukt om in belangrijke 

mate verplichtingen op het werk, school of thuis na te komen 

2. Herhaaldelijk gebruik van het middel in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is   

3. Herhaaldelijk, in samenhang met het middel, in aanraking komen met justitie  



107 
 

4. Voortdurend gebruik van het middel ondanks aanhoudende of terugkerende problemen op 

sociaal of intermenselijk terrein veroorzaakt of verergerd door de effecten van het middel 

- Belangrijk: de verschijnselen hebben NOOIT voldaan aan de criteria van afhankelijkheid van een 

middel uit deze groep middelen 

Afhankelijkheid:  

1. Tolerantie, gedefinieerd door ten minste één van de volgende: 

Een behoefte aan toenemende hoeveelheden van het middel om een intoxicatie te bereiken 

Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid 

2. Onthouding, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende: 

Het voor het middel karakteristieke onthoudingssyndroom 

Hetzelfde (of een nauw hiermee verwant) middel wordt gebruikt om onthoudingsverschijnselen 

te verlichten of te vermijden 

3. Het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd gebruikt dan 

gepland 

4. Er bestaat de aanhoudende wens of er zijn weinig  succesvolle pogingen om het gebruik van het 

middel te verminderen of in de hand te houden 

5. Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten nodig om aan het middel te komen, het 

gebruik van het middel, of aan het herstel van de effecten ervan 

6. Vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd  

7. Het gebruik van het middel wordt gecontinueerd ondanks  de wetenschap dat er een hardnekkig 

probleem is dat veroorzaakt of verergerd wordt door het middel 

Huidige definitie: DSM-5 (apa, 2013) 

- Geen onderscheid meer tussen misbruik en afhankelijkheid 

- Één diagnose: “substance use disorder” = middelengebonden stoornissen 

- Zelfde criteria uit DSM-4, maar  

• Criterium rond justitie niet langer weerhouden 

• Criterium rond ‘craving’ toegevoegd: verlangen naar een middel  

- Continuüm (in totaal 11 criteria): 

• 2-3: “mild” 

• 4-5: “moderate” 

• 6-…: “severe” 

➢ 1 groep met 11 symptomen: verslaving en stoornissen door het gebruik van middelen  

 

2.2.1 Verslavingen en stoornissen door het gebruik van middelen  

Dsm-5 erkent middelengerelateerde stoornissen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van 10 

soorten middelen: 

- Alcohol 

- Cafeïne 

- Cannabis 

- Hallucinogenen  

- Inhaleermiddelen  

- Opioïden  

- Kalmeermiddelen  

- Stimulerende middelen 
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- Tabak 

- Onbekende stoffen  

De middelengebonden stoornissen omvatten 11 criteria: 

1. Middelen vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan gepland 

2. Mislukte pogingen om te stoppen/ verminderen  

3. Veel tijd nodig hebben voor verkrijgen en gebruiken van het middel of voor herstel 

4. Craving  

5. Tekortschieten op het werk, thuis of op school 

6. Middelen blijven gebruiken ondanks sociale of relationele problemen 

7. Sociale activiteiten, hobby’s of werk opgeven/ sterk verminderen  

8. Voortdurend gebruik, zelfs bij gevaar voor externen  

9. Voortdurend gebruik, zelfs bij optreden van lichamelijke of mentale problemen 

10. Grotere hoeveelheden nodig hebben om het te voelen 

11. Ontwenningsverschijnselen die minder hevig worden door meer te gebruiken  

➔ Voorbeelden:  

• Intoxicatie 

• Onthouding: mislukte pogingen  

• Craving: sterk verlangen voelen om middel te gebruiken  

• Delirium 

• Persisterende dementia 

• Persisterende amnestische stoornis 

• Stemmingsstoornis 

• Angststoornis 

• Seksuele dysfunctie 

• Slaapstoornis 

Aanwezigheid van minsten 2 criteria tijdens een periode van 12 maanden → stoornis 

- 2 of 3 criteria: beperkte, milde stoornis 

- 4 of 5 criteria: matige stoornis 

- 6 of meer criteria: ernstige stoornis  

 

2.2.2 Gokverslaving of gokstoornis 

= dwangmatig gokken: herhaaldelijk en aanhoudend problematisch gokgedrag dat aanzienlijke 

problemen of leed veroorzaakt.  

Criteria volgens DSM-5: 

A. Aanhoudend en terugkerend problematisch gokgedrag dat leidt tot klinisch significante 

beperkingen of leed, zoals aangegeven door het individu dat vier (of meer) van de volgende 

gedragingen vertoont in de afgelopen 12 maanden: 

1. Steeds meer geld nodig 

2. Rusteloos of prikkelbaar bij verminderen/ stoppen 

3. Herhaalde mislukte pogingen om te verminderen/ stoppen 

4. Frequente gedachten over gokken  

5. Vaak gokken bij stress of verdriet 

6. Na geldverlies, terugkeren om het recht te trekken 

7. Liegen om het te verbergen  
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8. In gevaar brengen/ verliezen van een belangrijke relatie, job of opleidingskans 

9. Terugvallen op anderen met geldproblemen  

B. Het gokgedrag wordt niet beter verklaard door een manische episode 

Indeling: 

- 4 of 5 criteria: milde stoornis 

- 6 of 7 criteria: matige stoornis 

- 8 tot 9 criteria: ernstige stoornis  

Gameverslaving: diagnose die nog niet bestaat in DSM, maar zeer waarschijnlijk zal toegevoegd 

worden in een nieuwe versie  

3. Drugs en psychoactieve middelen  
3.1 Wat zijn drugs 

Verzamelnaam voor alle stoffen die een invloed uitoefenen op de manier waarop men denkt, zich 

gedraagt, zich voelt en de zaken om zich heen waarneemt.  

- Legale: alcohol, medicatie enz. 

- Illegale: cocaïne, XTC enz.  

➔ Overkoepelende term: psychoactieve middelen = middelen en drugs  

Traditioneel worden drugs ingedeeld in:  

1. Verdovende en kalmerende middelen (‘downers’) 

BV: Alcohol, opioïden (heroïne, methadon), slaap- en kalmeermiddelen, GHB, … 

2. Opwekkende middelen (‘uppers’) 

BV: Amfetamines, cocaïne, nicotine, metamphetamine, … 

3. Bewustzijnsveranderende middelen (‘psychedelica’)  

BV: Cannabis, LSD, paddo’s, MDMA, ketamine, … 

➔ Er zijn middelen die bij meerdere thuishoren  

 

3.2 Overzicht van de verschillende middelen  

Psychoactieve middelen werden lange tijd ingedeeld naar de manier waarop ze ons lichaam 

beïnvloeden:  

- Sedativa: vertragen de werking van het centrale zenuwstelsel  

- Stimulantia: versnellen de werking van het centrale zenuwstelsel 

- Hallucinogenen: beïnvloeden de zintuiglijke waarneming  

➔ Bij veel middelen: combinatie van effecten bv. Cannabis: 3 soorten effecten  

Alternatieve indeling: nieuw classificatiesysteem van Adley (2013) → drugswiel  

- 7 categorieën van drugs 

1. Opioïden  

2. Verdovende middelen  

3. Stimulerend 

4. Hallucinogene  

5. Empathogenen 

6. Dissociatieven  

7. Cannabinoïden  



110 
 

- Buitenring: illegale stoffen of met voorschrift  

- Binnenring: legale stoffen  

- Effectenwiel: meest voorkomende effecten per categorie  

 

3.2.1 Verdovende middelen: ‘buzzing’  
➔ Alcohol, slaap- en kalmeermiddelen enz. 

Werken in op het centrale zenuwstelsel in het brein.  

- Lage dosis: euforisch effect, ongeremd en zelfzeker gevoel + beïnvloeden concentratievermogen 

- Hoge dosis: slaperigheid en misselijkheid 

- Overdosis: bewusteloos of doof  

- Herhaald gebruik: tolerantie en afhankelijkheid 

 

3.2.2 Opioïden: ‘onverslaanbaar’  
➔ Heroïne, opium, morfine enz. 

Een sterk pijnstillend en verdovend effect.  

- Vernauwde pupillen  

- Terug te vinden in sterke pijnstillers  

 

3.2.3 Stimulantia: ‘uppers’ 
➔ Cafeïne, nicotine, cocaïne enz. 

Stimuleert het centrale zenuwstelsel.  

3.2.4 Cannabinoïden: ‘stoned’ 
➔ Cannabis, marihuana, hasj enz. 

Ontspannend, versterken gevoelens en verminderen reactievermogen  

- Hoge dosis: angst en paniekreacties, hallucinaties en bewustzijnsverlies  

- Langdurig gebruik: lusteloosheid, sociaal isolement en beschadiging van cognitieve en 

motorische functies  

 

3.2.5 Hallucinogenen: ‘trippen’ 
➔ LSD, mescaline enz. 

Veranderen de zintuiglijke waarnemingen, beïnvloeden het gemoed en veroorzaken hallucinaties.  

- Duizeligheid, concentratieproblemen, snelle hartslag en ademhaling, misselijkheid  

- Flashback na enkele dagen of weken  

 

3.2.6 Dissociatieven: ‘uittreding’  
➔ Lachgas, ketamine enz. 

Veroorzaken een verstoorde zintuiglijke waarneming, hallucinaties en gevoelens van onthechting  

- Effecten: euforisch, zweverig, ontspannen en verdoofd  

 

3.2.7 Empathogenen: ‘liefdevol’ 
➔ MDMA 
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Warme gevoelens van verbondenheid en empathie met anderen. Maar ook zweten, 

stemmingswisselingen, neerslachtigheid en afhankelijkheid.  

3.3 Neurofysiologische werking  

6 manieren waarop psychoactieve middelen de neurotransmissie in de synaps kunnen wijzigen: 

1. Verhogen de neurotransmitterproductie 

2. Verhogen de afscheiding van neurotransmitters 

3. Activeren receptoren die reageren op neurotransmitters 

➔ Agonistische effecten van een middel 

➔ Agonisten: drugs die de werking van bepaalde neurotransmitters nabootsen 

4. Vermengen zich met de vrijgekomen neurotransmitters  

5. Gedragen zich als een valse neurotransmitter 

6. Veroorzaken een lek in de synaptische blaasjes waarin de neurotransmitter ligt opgestapeld  

➔ Antagonistische effecten van een middel  

➔ Antagonisten: drugs die de heropname van neurotransmitters verhinderen doordat ze zelf 

een verbinding met de receptor aangaan en de opname van neurotransmitters blokkeren.  

Redenen voor gebruik 

Drugs heeft bij iedereen andere gevolgen  

Therapeutisch/medicinaal gebruik 

- Morfine: behandeling bij WO II 

- Cocaïne: verdoving bij tandheelkunde  

Recreatief gebruik 

Religieuze redenen  

- Wijn: Katholieke kerk  

Sociaal gebruik 

- Vriendengroep  

Verslaving 

Afhankelijk zijn van het product 

Normalisering van middelengebruik!? 

Drugs (alcohol) en illegale drugs (XTC enz.) zijn genormaliseerd  

- Veel mensen gebruiken het: sociaal aanvaard  

- Ook door media aanvaard bv. Eigen Kweek 

➔ Normalisering ook in een andere richting: Tournée Minérale  

Vanaf wanneer spreken we van een verslaving? → Fragment uit Durft te vragen 

- Men kan niet stoppen 

- Proberen verborgen houden 

- Sociale verplichtingen niet nakomen 

- Contact met politie, justitie 
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- Liegen & bedriegen om verborgen te houden/ aan geld te geraken → geen persoonskenmerk 

 

4. Hoe omgaan met verslaving en middelengerelateerde problemen?  

Verslaving en de rol van hulpverlening: 

Interventiespectrum over geestelijke gezondheid  

- Gezondheidsbevordering: 10 000 stappen/ dag 

- Preventie: gedrag voorkomen 

• Universeel: voor totale bevolking bv. alcoholreclame 

• Selectief: bepaalde risicogroep 

• Geïndiceerd: indicatie voor specifieke risicogroep  

- Behandeling:  

• Identificeren  

• Standaardbehandeling voor gekende klachten en stoornissen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegepast op middelenmisbruik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evoluerend probleem met hoogtes en laagtes 

- Complex en meervoudig: vaak met familiale, sociale, gezondheid en mentale problemen 

- Langdurig en soms chronisch 

- Verschillen in uitingsvormen  

Een aantal maatschappelijke reacties en zorgparadigma’s:  
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4.1 Repressie  

Bestrijden van fenomeen → middelen verboden maken, politie en justitie inzetten, gevangenisstraf 

enz. 

- Drooglegging: verbod op alcohol (1920-1933) 

- Vandaag hanteren de meeste landen een liberaal alcoholbeleid. Slechts een aantal landen met 

strikte reglementeringen  

- Repressieve maatregelen: lange tijd een populaire maatregel 

• Bestraffen van druggebruik en bezit in meeste Europese landen 

• Maar slechts een beperkte positieve impact → ongewenste effecten 

o Verhoogde opsluitingscijfers, verlies van vrijheid  

 

4.2 Preventie  

= het ontwikkelen en evalueren van activiteiten die alcohol- of drugmisbruik voorkomen.  

Gericht op grote groepen: 

- Massamedia informatie 

- Voorlichtingscampagnes  

- Schoolprogramma’s  

Kwetsbare groepen: 

- Straatkinderen 

- Vroegtijdig schoolverlaters 

- Kinderen van ouders met een verslavingsproblematiek  

Onderscheid:  

1. Universele preventie: hele populatie  

➔ Kans op het ontstaan van gezondheidsschade verminderen  

➔ Schoolgaande jongeren  

2. Selectieve preventie: kwetsbare groepen met risicofactoren  

➔ Kwetsbare groep om later zelf problemen te ontwikkelen 

➔ Jongeren uit kansarme buurten  

3. Geïndiceerde preventie: kwetsbare individuen met verhoogde risico’s en bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken  

➔ Jongeren die al meermaals met politie in contact zijn gekomen 

 

4.3 De abstinentiebenadering  

Hulpverleningsprogramma’s die het middelengebruik willen stoppen.  

- 12 stappen programma’s  

• Bv: AA-beweging (1935) 

• Doel: alcoholvrij leven  

- Therapeutische gemeenschappen  

• Drugvrije levensstijl en volledig herstel 

• Verzetten zich tegen gebruik van methadon 
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4.4 Schadebeperking (harm reduction) 

Abstinentie: geen doel → streven naar een betere gezondheid vanuit een niet hulpverleningshouding  

- Op een veilige manier drugs gebruiken  

- Gebruiksruimten voorzien (onder supervisie gebruiken)  

- Beschikbaar stellen van propere naalden en spuiten  

 

4.4.1 De substitutiebenadering  

Effectieve schadebeperkende interventie: substitutiebehandeling met methadon → Niet stoppen 

maar een ander verslavend middel gebruiken die minder schade teweegbrengt. 

2 types methadonprogramma’s: 

1. Onderhoud: langdurig programma dat het middelengebruik stabiliseert en de gezondheid en 

levenskwaliteit bevordert.  

2. Afbouw: kortdurend programma dat een comfortabele ontwenning nastreeft. 

 

4.5 De herstelbenadering  

Op ontwenning en abstinentie gericht.  

- Bleken onvoldoende aan de noden van de personen tegenmoet te komen 

➔ Hoge drop-out en hervalcijfers 

Er was een paradigmaverschuiving.  

- Klinisch, functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel 

- Hersteldenken → beter kwaliteit van leven 

- Herstelkapitaal: interne en externe hulpbronnen waar iemand over beschikt of toegang toe 

heeft, die inzetbaar zijn bij het oprichten en behouden van herstel.  

• Persoonlijk: waarden, kennis, geld, gezondheid 

• Sociaal: sociaal netwerk 

• Gemeenschapsniveau: hulpverlening en beleid 

  

5. Psychologische inzichten: verslaving en hoe de vicieuze cirkels doorbreken  

Hoe kan verklaard worden waarom sommige personen verslaafd geraken en op welke manier 

gebruik maken van een middel kan overgaan in probleemgebruik en afhankelijkheid (5.1) 

Het veranderingsproces dat mensen van verslaving/ afhankelijkheid tot herstel brengt (5.2) 

5.1 Van gebruik over probleemgebruik naar afhankelijkheid  

Fasen in het afhankelijkheidsproces:  

- Fasen van gebruik: 

• Experimenteerfase: meestal lang in hangen  

• Sociaal of geïntegreerd gebruik 

• Overmatig en schadelijk gebruik: problematisch  

• Afhankelijkheid 

➔ Hoe snel de fasen doorlopen worden is afhankelijk van de persoon, het middel en de context 
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- Theorie: Zinberg  

• 3 M’s: mens, milieu en middel 

• Oog hebben voor de persoon, het middel en de context bij drugsproblematiek  

Mens: 

- Afhankelijkheid: complex biologisch proces, samenspel van erfelijke en omgevingsfactoren én 

interactie hiertussen 

- De Leon wijst op bepaalde karakteristieken van mensen met verslaving: 

• Lage frustratietolerantie   

• Lage zelfwaarde         

• Schuldgevoelens 

• Problemen met gezag 

• Vaak manipulatief, oneerlijk 

• Onrealistische verwachtingen 

• Impulscontrole 

Middel: 

- Verslavende potentie van middelen verschilt sterk 

- Heroïne bijvoorbeeld leidt vlugger tot afhankelijkheid dan alcohol. 

Milieu: 

- Context die middelengebruik als normaal beschouwt, bespoedigt het afhankelijk worden 

- Gezin van herkomst (ouders/broers/zussen met een drugprobleem), gezinsconflicten, 

hechtingsproblemen, mishandeling 

- Ruimere context: maatschappelijke problemen, buurt, peer-invloeden, interpersoonlijke 

problemen, etc. 

 

➢ Complex samenspel tussen mens, milieu en middel 

 

5.1.1 De verschillende fasen van het afhankelijkheidsproces  

4 fasen in het afhankelijkheidsproces: 

1. Experimenteerfase: allereerste contact. Voornaamste drijfveer: nieuwsgierigheid. Beïnvloedende 

factor: leeftijdsgenoten.  

2. Sociaal of geïntegreerd gebruik: middel wordt regelmatig gebruikt. Geen last voor zichzelf of 

omgeving.  

3. Overmatig of schadelijk gebruik: grotere rol in het dagelijkse leven van de persoon. Niet louter 

voor ontspanning, maar ook om spanningen te verdrijven. 

4. Verslavingsfase of fase van afhankelijkheid: hele leven wordt door gebruik beheerst. Schadelijke 

gevolgen.  

 

5.1.2 Vicieuze cirkels die een verslaving in stand houden  

Van Dijk verklaart: het middelengebruik veroorzaakt een aantal onaangename gevolgen die 

aanzetten tot nieuw gebruik → gevangen in vicieuze cirkel  

- Vier vicieuze cirkels 

• Lichamelijk, psychisch, sociaal en cerebraal 
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• Reden waarom behandeling niet vanzelfsprekend is en herval vaak voorkomt  

De lichamelijke vicieuze cirkel:    De psychische vicieuze cirkel: 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale vicieuze cirkel:      De cerebrale vicieuze cirkel: 

 

- De lichamelijke vicieuze cirkel: 

• Tolerantie ontwikkelen 

• Onaangename onthoudingsverschijnselen  

• Gebruik verderzetten zodat tolerantie & en onthoudingsverschijnselen vermeden 

worden 

- De psychische vicieuze cirkel: 

• Onweerstaanbare behoefte 

• Psychische afhankelijkheid: verlangen en zich niet meer prettig voelen zonder 

• Gaat gepaard met angst, depressie, schuld en schaamte.  

• Opnieuw gebruiken om van die gedachten af te raken. 

- De sociale vicieuze cirkel: 

• Contact met nieuwe sociale groepen die andere en minder hoge eisen stellen  

• Sociale uitval en isolement  

• Contact met politie en justitie  

• Rol van verslaafde accepteren  

- De cerebrale vicieuze cirkel: 

• Hersen beschadigen: invloed van middel en onvoldoende voedingsstoffen  

• Biedt minder weerstand tegen het middel 
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➔ Cirkel doorbreken: 

Naar een omgeving gaan zonder die impulsen & middelen 

Zo vroeg mogelijk ingrijpen  

 

5.2 Van afhankelijkheid naar herstel  

52 tot 58% slagen erin de afhankelijkheidscyclus te doorbreken. Motivatie en behandelbereidheid 

spelen een grote rol in dit veranderingsproces.  

5.2.1 Motivatie  

Motivatie als drijfveer voor verandering.   

- Continuüm  

• ‘Niet gemotiveerd’ 

• ‘Extern gemotiveerd’: omdat partner anders weggaat  

• ‘Intern gemotiveerd’: wil het zelf 

- Motivatie als een dynamisch, fluctuerend begrip dat kan VERANDERD worden 

• Beïnvloedbaar door verschillende technieken bv. motivationele gespreksvoering  

 

5.2.2 De stadia van verandering volgens Prochaska & DiClemente 

Theoretisch model: hoe personen gewoontegedrag veranderen en nieuw aangeleerde gewoontes 

behouden. → Van afhankelijkheid naar ontwenning 

- Belang van motivatie: trigger voor verandering  

- 5 veranderingsfasen  

• Voorbeschouwing (precontemplation) 

• Overpeinzing (contemplation) 

• Voorbereiding (preparation) 

• Actie (action) 

• Stabilisatie (maintenance) 

• Terugval (ev. 6de stadium) 

 

 

 

1e fase - voorbeschouwing: 

- Niet bewust van het probleem 

- Weinig gezondheidsklachten  

- Niet geneigd om in de nabije toekomst iets te veranderen 

- Omgeving ervaart wel een probleem: externe druk 

2e fase – overpeinzing: 

- Geleidelijke bewustwording van het probleem 

- Willen veranderen van het gedrag in nabije toekomst 

- Nog geen actie, wel ‘kosten-baten-analyse’ (voor- en nadelen) 

- Duurt lang! 
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3e fase – voorbereiding: 

- Er is een besluit genomen 

- Voornemen om binnen de maand iets te gaan doen 

- Al kleine gedragsveranderingen merkbaar, maar uiteindelijke criterium nog niet bereikt 

4e fase – actie: 

- Werkelijke beslissing: er worden duidelijke stappen ondernomen! 

- Zichtbare gedragswijziging; duidelijk vooropgesteld criterium 

- Vaak meeste ondersteuning van de omgeving in deze fase  

- ≠ stabilisatie: vasthouden van dat gedrag 

5e fase – stabilisatie: 

- Veranderingen worden geïntegreerd 

- Is geen statische fase: de verandering gaat nog steeds door!! 

Verandering als circulair proces: 

Herval betekent niet altijd een 

volledige terugval.  

 

 

 

 

 

 

Herstel van verslaving 

Betty Ford Institute Consensus Panel, 2007: 

- "Herstel van drugsverslaving is een vrijwillig vol te houden levensstijl, gekenmerkt door 

soberheid, persoonlijke gezondheid en burgerschap." 

- Soberheid: af en toe een consumptie mag ≠ abstinentie: ervan afblijven   

Mental health recovery: 

- Herstel is persoonlijk  

- Er zijn verschillende manieren om tot herstel te komen 

- Men moet leven met de beperkingen, die zijn ontstaan door de verslaving.  

Getuigenissen over verslaving, herstel & hulpverlening 

- 8 à 10% is maar in behandeling 

- 80% zoekt geen hulp 

- Diensten doen aan cherry picking 

• Ze kiezen wie ze behandelen  

• Probleem: niet iedereen wordt bereikt  

- Motivatie kan ook worden misbruikt  
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• Geen hulp bieden aan ongemotiveerde personen  

 

6. Hulpverlening  

Gedragsverandering komt best vanuit de persoon zelf om succesvol te zijn. → externe hulp is 

meestal nodig.  

6.1 Informele hulp  

Onderscheid: 

- Formele hulp: door de overheid gefinancierde hulpverleners met bachelor- of masteropleiding 

- Informele hulp: niet-gesubsidieerd hulpverlening die vooral door vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen wordt vormgegeven  

• Zelfhulpgroepen zoals AA en NA 

 

6.2 Formele hulp en ondersteuning  

Gespecialiseerde hulpverlening: exclusief tot druggebruikers  

- Ambulante initiatieven tot langdurige residentiële hulp 

Laatste jaren vooral ingezet op geïntegreerde en herstelondersteunende zorg op maat voor iedere 

cliënt en zijn/haar context, gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijke 

integratie → vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg 

- Meer inzetten op ambulante hulpverlening 

- Aantal bedden in residentiële behandelcentra afbouwen 

- Samenwerking tussen verschillende hulpverleningsvormen 

- Online hulpverlening  

Kritiek: versnipperde hulpverleningslandschap 

6.2.1 Outreach  

Zeer laagdrempelige vorm van hulpverlening.  

- Straathoekwerk en mobiele behandelteams 

• Straathoekwerk: mensen ondersteunen die normaal minder door de zorg bereikt worden 

• Mobiele behandelteams: aan huis om gespecialiseerde hulpverlening rond geestelijke 

gezondheidsproblemen en/of verslavingsproblematiek te bieden 

- Hulpverlening bieden bij mensen aan huis, binnen hun eigen context of milieu  

 

6.2.2 Eerstelijns gezondheids- en welzijnszorg  

Rechtstreeks toegankelijke hulp: personen kunnen er zelf naartoe stappen 

- Huisartsen, CAW, OCMW enz.  

- Basishulpverlening of doorverwijzen  

 

6.2.3 Ambulante hulpverlening  

Centra of diensten waarbij de cliënten er niet verblijven.  
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- Doel: laagdrempelig en herstelondersteunend zijn  

- Harm reduction en volledige abstinentie  

6.2.4 Residentiële hulpverlening 

Brede waaier aan voorzieningen bv. de therapeutische gemeenschap. 

6.2.4.1 Therapeutische gemeenschappen (TG) 

Onderscheid: 

- Gestructureerde drugvrije therapeutische gemeenschap → Synanon-model 

- Democratische gemeenschap → model Maxwell Jones  

Gestructureerde TG wordt het therapeutisch proces gekenmerkt door 3 fases: 

1. Spanningsopbouw 

2. Ontlading en regressie  

3. Identificatie met waarden en normen van andere groepsleden  

Democratische gemeenschap: 

- Nadruk: sociaaldemocratische structuren en therapeutisch klimaat 

- Gedeeld leiderschap 

Gericht op duurzame re-integratie van druggebruikers in de samenleving 

De gestructureerde of hiërarchische, drugvrije therapeutische gemeenschap 

Voor personen met een ernstige drug- of alcoholproblematiek.  

- Worden beschouwd als een onvolwassen individu die getroffen wordt door vroegtijdige sociale, 

pedagogische en morele verwaarlozing 

- Herinnering brengt pijn en angst met zich mee 

- Gevolg: verslaafde bevriest zijn gevoelens → defensiemechanisme 

- Gevolg: uitbouwen van een pseudo-persoonlijkheid → antisociaal gedrag 

- Verslaafde bekijken als uniek persoon met groeimogelijkheden 

Principes: 

- Geloof in de groeikracht 

- Geloof in waarden zoals arbeid, creativiteit, inzet en ontmoeting 

- Geloof in anderen als bouwstenen  

- Geloof in het volwassen individu, die gere-integreerd is in de samenleving  

De democratisch georganiseerde therapeutische gemeenschap – milieutherapie  

Maxwel Jones formuleerde volgende basisprincipes: 

- Wederzijdse communicatie 

- Gedeeld leiderschap 

- Overeenstemming bij besluitvorming 

- Sociaal leren hier en nu: aan den lijve ondervinden 

 

6.2.4.2 Andere vormen van residentiële hulpverlening  

EPSI-diensten: kortdurend, intensieve medisch-psychiatrische behandeling (5 dagen) 
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Psychiatrische ziekenhuizen: diensten voor personen met verslaving 

6.2.5 Case management  

Meer geïndividualiseerde hulp bieden, betere opvolging voorzien en meer afstemming tussen 

diensten → aanvullende werkvorm  

- Vooral wanneer er contact is tussen verschillende diensten en/ of tussen het 

hulpverleningsnetwerk dreigen te glippen 

- Vereenvoudigt toegang tot voorzieningen en houdt cliënten langer in contact met de 

hulpverlening 

Definitie: een vorm van laagdrempelige, intensieve en geïndividualiseerde hulp, waarbij een 

hulpverlener gedurende een bepaalde periode instaat voor de opvolging en coördinatie van de 

hulpverlening aan een beperkt aantal cliënten. Case manager: contactpersoon voor cliënt en 

betrokkenen en heeft intensief contact.  

Orthopedagogiek: 

Personen met downsyndroom  

Gastles: Karel De Corte 

Buitenkant: 

Orthopedagogen zijn goed opgeleid om de buitenkant van 

de persoon te observeren.  

Binnenkant: 

Maar de kern (bv. levenservaringen, trauma’s, hoe je 

opgevoed bent) zien we niet. Toch is de binnenkant zeer 

bepalend voor de buitenkant.  

 

Binnen- en buitenkant van mensen met downsyndroom: 

- Buitenkant: veel over bekend 

- Binnenkant: niet veel over bekend 

➔ Deze les gaat verder in op die eigenheid en binnenkant van personen met downsyndroom  

Psychische structuurvastheid: eigen aan elk kind met 

downsyndroom → eigenheid  

Die psychische structuurvastheid vertaalt zich in de 

ontwikkeling van een psychisch draaiboek.  

Draaiboek: gedachtewereld van een persoon met 

downsyndroom → kwetsbaarheid: individueel 

verschillend met een sterk patroon  

= Psychologische dimensie: hoe personen met 

downsyndroom de wereld en werkelijkheid begrijpen  

Psychologische dimensie 
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De werkelijkheid opnemen, bevatten en verwerken door ze in patronen en structuren te gieten.  

➔ Bv. tekeningen van een persoon met downsyndroom hebben terugkerende patronen, 

herhalingen.  

Die psychische structuurvastheid vertaalt zich in de ontwikkeling van een psychisch draaiboek= 

activiteiten die moeten gebeuren in een bepaalde volgorde.  

- Draaiboek zorgt voor een rigiditeit in denken en gedrag.  

• Stugheid in manier van denken en gedragen, niet flexibel.  

- Eenmaal een bepaald patroon is ontstaan, is het moeilijk tot onmogelijk om een bepaalde 

werkelijkheid niet in dit patroon te ervaren. 

Psychische structuurvastheid is niet zo vreemd. 

- Geen exclusiviteit voor mensen met Down  

- Wij hebben dat ook bv. vaste plaats aan eettafel. 

- Bij mensen met Down is het uitzetten uitvergroot. 

• Bij verandering slaan ze in paniek, want het staat niet in hun draaiboek. Hun structuren 

komen onder druk te staan.  

Psychische structuurvastheid is geen koppigheid.  

- Als de realiteit niet overeenstemt met hun draaiboek blokkeren mensen met Down op allerlei 

verschillende manieren. Het is iets waar ze dagelijks mee moeten omgaan.  

- Koppigheid: iets niet willen doen 

- Psychische structuurvastheid: iets niet kunnen  

• Ze kunnen de klik niet maken 

• Zijn weinig flexibel in nieuwe omstandigheden  

• Als ze blokkeren, stopt het redeneren  

• Om te schakelen naar de echte realiteit is er tijd en begrip nodig, ook al begrijpen ze het 

cognitief.  

Wij hebben ook een draaiboek, maar bij mensen met Down is het veel dikker en minder flexibel. 

- Deels onbekend 

- Gelaagd: veel dimensies 

• Patronen verschillen aan de omgeving en de personen 

- Complex  

- Organisch: voortdurend in beweging 

- Moeilijk te beïnvloeden 

• Betrapt benaderen: via trapjes intreden in de leefwereld → versterkt de verbinding 

• Tonen dat je begrip hebt voor het draaiboek en de persoon wil helpen  

- Vraagt energie en vrije tijd 
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Sociaal & open VS Lone Ranger → eigenheid  

- Open en sociale kant: heel hoge 

laagdrempeligheid in hun sociaal functioneren + 

sociaal-emotioneel hoog sensitief (veel voelsprieten) 

- Andere kant: psychisch of fysiek vastlopen + 

verliezen van hun sociale vaardigheden.  

Die open en sociale kant kan leidden tot (te) hoge 

verwachtingen & Lone Ranger zorgt voor een gesloten 

leefwereld → kwetsbaarheid 

Sociaal-emotionele dimensie 

Duaal sociaal functioneren met openingsuren en sluitingstijd. 

- Openingsuren: 

• Open 

• Laagdrempelig 

• Spontaan 

• Goedlachs 

• Aaibaarheidsfactor hoog 

• Soms “mascotte-gehalte” 

- Sluitingstijd: 

• Eigen leefwereld 

• (Te) rijke fantasiewereld 

• Moeilijk bereikbaar 

• Beperkt inlevingsvermogen 

• Sociaal-emotioneel beperkte diepgang 

➔ Sluitingstijd niet als een probleem zien. Het is een eigenheid van een persoon met Down. 

Pushen en negatief interageren zorgt voor een verkeerde reactie. We moeten het omarmen 

en niet problematiseren.  

Zijn mensen met Down sociaal hoog sensitief?  Ja en Nee. 

- JA: ze hebben sterke voelsprieten om te behagen  

• Lezen hiermee hun omgeving goed 

o Voelen gevoeligheden goed aan (onzekerheid, kwetsbaarheid, …) 

o Bespelen gevoeligheden graag → Hebben vaardigheden om de omgeving 

tevreden te stellen. 

• Emoties in omgeving beroeren hen uitvergroot 

- NEE: cognitief kunnen ze (emoties in) de omgeving niet altijd goed begrijpen 

• Conflict met hun draaiboek? 

o Lijkt dat ze heel weinig sociaal-emotioneel zijn als de werkelijkheid niet past bij 

hun draaiboek 

o Als ze blokkeren, stopt het redeneren. 

Down & autisme  

- Gelijkenissen:  

• Psychische structuurvastheid doet ons denken aan ASS 

o Rigiditeit in denken en gedrag 
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o Nood aan voorspelbaarheid  

Gesloten, moeilijk bereikbare leefwereld  

- Verschillen: 

• Open sociaal laagdrempelige kant 

Down & ASS: enkele gewaagde 

Emoties van de buitenwereld lezen 

- Down: geen ondertitels, voelen emoties goed aan 

- ASS: ondertiteld, emoties moeten geduid worden 

Emoties van de buitenwereld verwerken 

- Down: vermenigvuldiging, vergroten de emoties. 

- ASS: deling, emoties worden verkleind. Moeilijk 

leesbaar en herkenbaar 

Persoonlijkheidskenmerken 

- Down: humuslaag, versterkende laag. 

- ASS: bodembedekker, verminderende laag.  

➔ Kunnen onze kennis gebruiken maar ook misbruiken. Kennis rond ASS zorgt er soms voor dat 

er veel aandacht gaat naar vaste structuren waardoor de voorspelbaarheid van de persoon in 

gedrang komt. 

3 kwetsbaarheden: 

1. Leeftijd: 2 levensfasen waarin ze extra kwetsbaar zijn.  

- Adolescentie: er verandert veel in je leven 

- 50+: neurologisch veranderen, verouderen   

2. Negatieve gebeurtenissen 

- Veranderingen die deel uit maken uit hun leven die 

hun draaiboeken bedreigen en onder druk zetten.  

- Zorgt voor veel draaiboekwijzigingen bv. sterfte of 

geboorte van familielid.  

3. Negatieve interacties en reacties  

- Daar hebben we wel vat op.  

- Alle interacties die afstand creëren tussen jou en de persoon.  

- Gevolg: worden nog rigider en gaan zich nog meer afsluiten in eigen wereld 

Kinderen en het draaiboek 

- Kunnen we vermijden dat een kind met Down zo’n draaiboek gaat creëren? → NEE 

• Eigen aan Down: Ouders kunnen onmogelijk voorkomen dat hun kind een draaiboek 

ontwikkelt. 

- Wel beïnvloedbaar: inhoud & dikte 

• Inhoud van draaiboek: waarden en normen, bepaalde dingen die belangrijk worden 

gevonden 

• Dikte van draaiboek: 

Accepteer hen in de kern 

o Geniet van hun openheid, en respecteer hun geslotenheid 

Blijf maximaal in verbinding 

o Vermijd negatieve interacties 

o Geef geen water aan de plant 
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Doe alles met mate 

o Doseren 

Respecteer hun verschillende werelden (draaiboeken) 

Benader hen in moeilijke momenten in trapjes 

o Geef hun tijd, toon begrip en probeer opnieuw 

Stay connected to the maximum: THE PSYCHOLOGY OF INTERDEPENDENCE 

- John McGee: Blijf maximaal in verbinding met mensen met Down 

- De psychologie van de onderlinge afhankelijkheid; gentle teaching 

• Elke mens heeft nood aan verbinding, respect 

• De persoon aanleren dat hij zich verbonden kan voelen met jou 

Basisacceptatie: de persoon accepteren toe en met het inacceptabele, met alles erop en eraan 

- Betekent niet inacceptabel gedrag tolereren 

- De basis voor onvoorwaardelijke, voorspelbare waardering 

- De sleutel tot opbouwen van verbondenheid 

Een kind met Down vermenigvuldigt, slaat op en registreert 

Een kind vermenigvuldigt ervaringen uit de 

buitenwereld. Gaat het door de psychische 

structuurvastheid opslaan en registeren. → 

draaiboek aan het vormen 

 

 

 

Doseren in het stimuleren en corrigeren  

Het kind uitvergroot de lading. Als we als 

begeleider of ouder emotionele lading geven 

moeten we die uitvergroting incalculeren → Ons 

gedrag en lading compenseren.  

 

 

 

Doseren in  

- Het corrigeren is moeilijk 

- Het stimuleren is moeilijker  

• Minder enthousiast zijn is voor ouders moeilijker dan minder boos zijn. 

• Streven naar meer ‘kunnen’ zonder het ‘aankunnen’ uit het oog te verliezen! 

• Als het emmertje vol is, loopt het niet steeds over op het moment of in de situatie waar 

er overvraagd wordt. 

• “Te veel lading geven, hetzij positieve of negatieve, zorgt ervoor dat datgene waar het 

kind mee bezig is, te veel plaats in diens leefwereld gaat innemen.” 
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Getrapte benadering: manier om leefwereld te betreden en draaiboek te beïnvloeden  

Bereid hen voor in trapjes. De essentie is tempo en verbinding. Blijf maximaal in verbinding.  

- Voorbereiden: Duidelijk en vastbesloten + Bevattelijke termijn  

- Verbindend en begripvol  

- Weerstand: afronden, tijd geven, herhalen  

 

Conclusie: onze houding tegenover mensen met Downsyndroom 

- Ergernis vervangen naar aanvaarding 

- Onbegrip vervangen naar waardering 

- Frustratie invullen met humor 

 

 


