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Inleiding 

 

Orthopedagogiek? 

De orthopedagogiek is, in Vlaanderen en Nederland, één van de disciplines binnen de 

pedagogische wetenschappen (Broekaert, 2005) en betreft een volwaardige, autonome discipline 

met een specifieke eigenheid (Noens, 2016). Ze bestudeert op een wetenschappelijke wijze het 

handelen in als problematisch omschreven opvoedingssituaties. De orthopedagogiek is daarmee 

niet louter gericht op de studie en de behandeling van individuele stoornissen en beperkingen, 

maar op het handelen in de gehele problematische opvoedingssituatie met een bijzondere 

aandacht voor de context (Broekaert, 2005; Maes et al., 2013).  

Hoge Gezondheidsraad. Klinische orthopedagogiek in België. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 

9380. 

 

Orthopedagogisch begrippenkader 

• Gewone versus verzwaarde opvoeding 

• Specifieke opvoeding 

• Als problematisch omschreven opvoedingssituatie 

• Opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen 

• … 

 

VISIE OP HANDICAP – ICF 2001 

Model van de Wereldgezondheidsorganisatie dat een visie geeft op handicap 

- International Classification of Functioning, Disability and Health  

- Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren 
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Gezondheid 

Fysieke en mentale gezondheid 

 

 

Lichaamsfunctioneren en -structuren 

- Afwijkende of afwezige functies 

o Cognitief functioneren 

o Sensorisch functioneren 

o Motorisch functioneren 

o … 

- Soms heeft dit een structurele basis in de anatomische eigenschappen 

o Verstoringen in het auditieve systeem (het oor, verbindingen oor en hersenen) 

o Centraal zenuwstelsel 

o Bewegingsapparaat 

o … 

 

Stoornis: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen 
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Activiteit 

Belemmeringen ondervinden in het dagelijkse leven, in de activiteiten: 

- Leren en kennis gebruiken 

- Taken en eisen 

- Communicatie 

- Mobiliteit 

- Zelfzorg 

- Huiselijk leven 

- Socio-emotioneel welbevinden 

- Gedrag 

- Sociale relaties 

 

Beperking: moeilijkheden ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of taken (geen, licht, 

matig, ernstig, volledig) 

 

 

Participatie 

Deelname aan het maatschappelijk leven: 

- arbeid 

- Vrije tijd 

- Onderwijs 

- … 

 

participatieprobleem of handicap: moeilijkheden ervaren in de deelname aan het 

maatschappelijk leven (geen, licht, matig, ernstig, volledig) 

 

Omgevingsfactoren 

Kan bevorderende of belemmerende invloed hebben op functioneren, activiteit en participatie  

- Producten/technologie 

- natuurlijke omgeving 

- ondersteuning/relaties 

- attitudes 

- diensten/systemen/beleid 

- … 
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Persoonlijke factoren 

Kan bevorderende of belemmerende invloed hebben op functioneren, activiteit en participatie  

- Leeftijdsgerelateerde factoren 

- Voorgeschiedenis 

- Persoonskenmerken 

- … 
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Deel 1 – Ouderschap onder druk? 

Hoofdstuk 1: Onderkennen, verwerken & aanvaarden 

~ Moet je altijd iets aanvaarden? Wordt dit altijd zo negatief ervaren? 

Ervaringen van ouders 

- Periode van onderkenning 

o Beseffen dat er iets aan de hand is (maar niet willen), periode van twijfel en hoop 

- Diagnosemededeling 

o Vele ouders spreken daar negatief over, niet altijd natuurlijk 

- Reacties op de diagnose 

o Sommige ouders geven aan ‘ik wil dit kind niet’, intesne reacties zijn niet 

uitzonderlijk 

o Ouders hebben vaak een referentiekader, in maatschappij is handicap nog 

steeds iets negatief 

o Ouders geven aan dat er weinig informatie over is 

o Ze komen aan in een nieuwe wereld eigenlijk 

- Verwerking 

o Niet enkel focussen op handicaps 

o Partners: delen van gevoelens is belangrijk 

Theoretische modellen 

~ Het model hangt af van de vraag van de ouders, elk model heeft sterktes en zwaktes 

- Stappenmodel in rouwproces 
- Chronisch zorgenmodel 
- Mentale (re)constructies 
- Sociale (re)constructies 

® de eerste drie focussen meer op het indivudu terwijl het vierde meer sociaal is 
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1. Stappenmodel in rouwproces  

 

FASE CENTRALE GEDACHTEN/GEVOELENS HULPVERLENING 

Shock Emotionele desorganisatie: verwarrring, 
verlamming, ongeloof, irrationale 
reacties  

Sympathie en emotionele 
steun betonen 

Reactie Expressie van zeer diverse gevoelens: 
verdriet, leed, depressie, ontgoocheling, 
angst, agressie, ontkenning, schuld, 
schaamte, gevoel van falen, afweer, 
verlies van eigenwaarde, bitterheid, 
onzekerheid, machteloosheid, … 

Luisteren, niet be- of 
veroordelen, helpen 
verwoorden, begrip, 
opbrengen, eerlijk en open 
zijn  

Adaptatie Verlangen om kind en zijn handicap te 
accepteren, meer realistische inschatting 
van mogelijkheden en beperkingen, 
vragen betreffende de eigen rol, hoop 
en vreugde 

Betrouwbare en accurate 
informatie geven 

Oriëntatie Hulp, informatie en steun zoeken, 
positieve betekenis zien van kind, gevoel 
van controle hervinden 

Wegwijs maken, 
begeleiding en 
ondersteuning bieden 

Crisis voorbij   Wegwijs maken, 
begeleiding en 
ondersteuning bieden 

 

× Het is een verlieservaring met een proces om dat verlies te aanvaarden 

× Je verwacht bepaalde dingen van een kind en daar moet je afstand van nemen 

× Shock duurt normaal geen maanden, reactie is eerder op langere termijn 

× Adaptatie is veel minder intense emoties, kind is iemand die iets kan 

× Tijdens adaptatie kan je het best info geven want tijdens de shock heeft de ouder daar 

geen vat op 

× Het is niet aan de hulpverlener om te zeggen hoe ze zich wel of niet mogen voelen 
× Zwaktes: je kan niet zomaar zeggen dat het proces ooit afgesloten is, het is nooit gedaan 

en niet rechtlijnig 
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2. Chronisch zorgenmodel 

 

 

 
× Doorheen het leven kunnen die momenten doorheen heel het leven terug te komen 

× Goedgenoegouderschap: het is een illusie om te denken dat je alleen positieve 

reacties zal hebben bij het kind. Het verdriet zal niet helemaal verdwijnen maar er 

moet gewoon een balans komen tussen het positieve en het negatieve 

× Het sterke aan dit moment is dat de emoties centraal staat (net zoals bij het eerste 

model) 

× Nadruk op het cyclische ® je zal het nooit helemaal kunnen verwerken (dit sluit meer 

aan bij de realiteit) 

 

 

 doolhofmodel 

® telkens weer opzoek gaan  

Eerste 2 modellen focussen op het emotionele 
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3. Mentale (re)constructies 

Voor je een kind hebt, maak je cognitieve schema’s over hoe alles zal verlopen 

® als je kind een beperking heeft dan klopt je schema niet meer (dat maakt ouders heel 

onzeker want je weet niet meer hoe je ermee moet omgaan) 

Basisidee mentale constructies: 

 

 

Aanpassingsproces: mentale reconstructies ® om om te gaan met die nieuwe situatie 

Iedereen heeft zijn eigen mentale constructie 

® bv vind je het belangrijk dat je kind zou gaan voetballen of niet, zo is het makkelijk of moeilijk 

om met de handicap om te gaan 

® partners kunnen daarin verschillen 

 

cognitieve verwerking staat hier centraal ® is goed want daarin komt het individuele goed in 

terug 

Positieve dynamiek staat ook centraal 
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4. Sociale constructie-model 

Basisidee sociale constructies 

 

× Gaat meer over opvattingen, maatschappelijke opvattingen zijn nog steeds negatief 

® hoe je zelf bent opgevoed, hoe de maatschappij erop kijkt 

× Wanneer je met een handicap wordt geconfronteerd dan moet je constructie veranderen 

× Aanpassingsproces: sociale reconstructies 

 

 

Een heel dynamisch proces 

Levend verlies – Manu Keirse 

“‘Levend Verlies’ is de term die Manu Kierse introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden, 
die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. 
Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door 
de jaren heen. Het proces van levend verlies is pittig en intensief. Met name wanneer je bij mijlpalen 
weer geconfronteerd wordt met wat jouw kind nog niet kan of nooit zal kunnen, als het verdriet je weer 
eens overvalt of wanneer je, als spin in het web, er helemaal doorheen zit. Leven met een levend verlies 
draait echter niet alleen om de verlieservaring. Wij zien ook dat het een proces is dat kracht geeft. Als 
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ouder doe je er alles aan om je kind mee te kunnen laten doen. Je wordt creatiever in het bedenken 
van oplossingen, je krijgt een enorm doorzettingsvermogen, je wordt steeds assertiever, zeker als het 
je kind betreft en je kunt meer genieten van de kleine dingen die er echt toe doen.” 
(https://levendverlies.com/wat-is-levend-verlies/) 

 

Reflectie 

Beargumenteer waarom het zinvol is de verschillende modellen naast elkaar te gebruiken?  

Welke aandachtspunten kunnen we uit deze theoretische modellen afleiden voor hulpverleners 

bij de onderkenning en diagnosemededeling en bij het verwerkingsproces? 

 

Parents of children with disabilities: Resilience, coping, and future expectations 

(Heiman, 2002) 

Probleemstelling 

Veerkracht in gezin met een kind met een beperking? 

- Reactie bij geboorte 

- Huidige zorgen en ondersteuningsbronnen 

- Toekomstverwachtingen 

Methode 

- 32 ouders 

- The Parents’ Perception Interview 

- Kwantitatieve en kwalitatieve analyse 

Resultaten 

- Verleden 

o Vermoeden van ouders  

o Reactie ouders (vaak ook fysieke klachten als reactie, ook opluchting, sommige 

herinneren zich het niet)  

o Reactie andere familieleden 

- Heden 

o Opvoeding van het kind 

o Leven van de ouder  

o Ondersteuning van de ouders  

o Gevoelens van de ouders (ouders geven aan dat die negatieve gevoelens vaak 

overgaan naar ook positieve gevoelens) 
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- Toekomst 

o Zorgen en verwachtingen van ouders 

o Activiteiten van ouders foor het toekomstig welzijn van hun kind 

Discussie 

Ouders tonen de veerkracht, het is dan aan ondersteuning op deze sterktes van ouders in te 

spelen 

 

Aandachtspunten voor hulpverleners 

Onderkenningsfase en diagnosemededeling 

o Ouders niet langer dan nodig in onzekerheid laten 

o Diagnosestelling: niet eenmalig, maar proces 

o Ouders ernstig nemen 

o Goede manier van ‘slecht-nieuws-boodschap’ 

o Dienend, maar niet leidend 

Diagnosemededeling 

o Aanwezigheid beide ouders en eventueel kind 

o Open, eerlijk en direct 

o Doseer informatie 

o Aansluiten bij kennis en mogelijkheden 

o Positief, oog voor mogelijkheden 

o Begrip, medeleven en empathie 

o Follow-up afspraak en eventueel huisbezoek 

o Diagnosestelling als proces 

o Diagnose is dienend, niet leidend 

o Elk kind is anders (temperament en karakter) dus daarom is de diagnose niet alles, het 

bepaald niet alles 

Reacties op de diagnose (verwerking) 

o Emotionele steun 

o Accurate en eerlijke informatie 

o Lotgenoten en oudergroepen: emotionele steun, praktisch advies en sociaal contact 

o Wegwijs maken in wereld van hulpverlening 

o Ondersteunen om actieve rol op te nemen in opvoeding en ontwikkeling 

o Aandacht hebben voor positieve krachten en mogelijkheden van kind en gezin 
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Hoofdstuk 2: Gezinsfunctioneren & opvoeding 

Hulpvragen van ouders 

• Informatie 

o Aard en oorzaak handicap 

o Ondersteuningsvormen 

o Sociaal-administratief, financiële en juridische aspecten 

 

• Zorgen van ouders 

o emotionele steun 

o zorg-werk-leven balans 

o vragen over toekomst 

 

• Vragen rond brussen 

o Hoe kunnen we onze aandacht goed verdelen? 

 

• Ondersteuningsbronnen 

o verenigingen, maatschappelijke diensten 

o professionele hulpverleners en diensten 

 

• Sociale contacten 

o ondersteunen van contacten met familie, vrienden en kennissen 

o omgaan met reacties van anderen 

 

• Ontwikkeling van kind 

o Mogelijkheden, beperkingen, evolutie 

 

• Opvoeding 

o advies over ontwikkelingsstimulering, gedragsaanpak, aanpassingen van 

leefomgeving 

o afstemmen van verwachtingen en steun op mogelijkheden en ontwikkelingsniveau 

van kind 
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Theoretische modellen 

5. Balansmodel 

 
Bakker, Bakker, Van Dijke, & Terpstra, 1998 

® Toont een samenspel tussen draaglast en draagkracht 

6. Stress-model 

 
naar ABCX-model van McCubbin & Patterson, 1983 

Stressor die leidt naar een reactie 

We moeten het wel relativeren (dat staat centraal in dit model) 
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Hulpbronnen: niet alleen extern, ook zoeken naar hulp in zichzelf 

Dubbele pijlen ® het beïnvloed elkaar 

 

Coping strategie (BC) 

 Positief Negatief 

Denken • Aanpassen doelen 
• Positief herkaderen  
• Erkennen impact 
• Aanvaarden wat niet kan 
• Hoop en relativeren 
• Betekenis- en zingeving 

• Zichzelf verwijten maken 
• Wishful thinking 
• Hoofd in het zand steken 
• Onrealistische verwachtingen 
• Piekeren 

Voelen • Spirituele herbronning 
• Emoties toelaten en tonen 

• Vermijdingsgedrag 
• Obsessief met gevoelens 
• Depressief reactiepatroon 
• Overbezorgdheid 

Handelen • Sociale steun zoeken 
• Informatie inwinnen 
• Plan van aanpak 
• Fit houden 
• Praktische oplossingen 

• Shopping-gedrag 
• Bij de pakken blijven zitten 
• Ongezonde levensstijl 
• Zichzelf isoleren 
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7. Aanpassingsprocessen in het gezinssysteem 

 
Turnbull et al., 2007 

Gezin als een systeem waar alles elkaar beïnvloed 

Gezin is een zelfregulerend systeem, past zich aan (veerkracht enzo) 

8. Kwaliteit van leven van het gezin 

Multidimensioneel 

Vb: Isaacs et al. (2007) 
• Gezondheid 
• Financieel welbevinden 
• Gezinsrelaties 
• Steun van anderen 
• Steun van diensten 
• Gezinswaarden 
• Arbeid 
• Vrije tijd en ontspanning 
• Activiteiten in de samenleving 

Vb.: Hoffman et al. (2006) 
• Fysiek en materieel welbevinden 
• Emotioneel welbevinden 
• Gezinsinteracties 
• Handicapspecifieke steun 
• Opvoeding 
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Zuna, Summers, Turnbull, Hu, & Xu, 2010 

Kijkt naar elk lid van het gezin, het is meer dan de som van de delen 

Meer een concept dan een model 

Het is voortdurend in beweging (tandwielen) 

  

Quality of Life in Flemish Families with a Child with an Intellectual Disability: a Multilevel 

Study on Opinions of Family Members and the Impact of Family Member and Family 

Characteristics (Vanderkerken, Heyvaert, Onghena, & Maes, 2018) 

Probleemstelling 

• Hoe schatten de verschillende familieleden hun FQOL in? 

• Verschillen tussen moeders en vaders? 

• Verschillen tussen ouders en kinderen? 

• Invloed leeftijd, aard beperking, werksituatie of opleidingsniveau? 
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Methode 

• 63 families (97 ouders & 24 jongeren) 

• Vragenlijst over het gezin en persoon met verstandelijke beperking 

• Beach Center FQOL Scale 

• Kwantitatieve analyse 

 

Resultaten 

• Relatief hoge tevredenheid MAAR verschillen binnen en tussen gezinnen 

• Geen statistisch significante verschillen tussen ouders of ouders en kinderen 

• Impact leeftijd, werksituatie en handicap 

 

Discussie 

• Relatief hoge FQOL (fysiek en materieel welbevinden en handicap gerelateerde 

ondersteuning: hoogste score; emotioneel welbevinden: laagste score 

• Variabiliteit kan deels verklaard worden door: leeftijd, werksituatie en 

ondersteuningsnoden van het kind 

 

Aandachtspunten voor hulpverleners 

• het gebrek aan informatie over tegemoetkomingen, hulpmiddelen/aanpassingen, en 

bestaande diensten en ondersteuningsvormen 

• de zorg kunnen delen met anderen, nood aan opvang en begeleiding 

• het tekort aan ontspanning, vrije tijd en tijd voor zichzelf, de partner en de andere 

gezinsleden 

• de impact van de zorg voor het zorgenkind op de arbeids- en financiële situatie 

• de samenwerking met professionelen 

• Zorg over de toekomst 

Interessante reportage: https://www.youtube.com/watch?v=WjNMLJftpFQ 
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Hoofdstuk 3: Ondersteunen van gezinnen 

 

Family-centered werken 

• Vraaggestuurd werken 

o focus op door gezin geïdentificeerde wensen, noden en verwachtingen 

o centrale rol van gezin bij planning en evaluatie van ondersteuning 

o eigen doelen en prioriteiten kunnen stellen, eigen keuzes kunnen maken 

 

• Empowered werken 

o Focus op competenties en krachten van een gezin 

o Competenties van gezinnen versterken 

§ Op niveau van gezin 

§ Op niveau van hulpverlening 

§ Op niveau van samenleving en beleid  

 

• Steunbronnen in de omgeving 

o Zoeken van hulpbronnen in het formeel en informeel netwerk 

§ kenmerken en mogelijkheden van netwerk in kaart brengen  

§ mobiliseren van netwerk bij bieden van steun 

§ uitbouwen en versterken van het ondersteunend netwerk 

 

• Volwaardig partnerschap 

o open en eerlijke communicatie 

o beschikbaarheid en betrokkenheid 

o begrip en respect voor elkaar 

o gelijkwaardigheid 

o vertrouwen  

o gezamenlijk zoekproces willen aangaan 

 

Effectonderzoek: Dunst, Trivette & Hamby, 2007 

• Meta-analyse van 47 studies – 11.178 kinderen 

• Effect van family-centered praktijken 

o Relationele componenten 

o Participatorische componenten 
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Ondersteuning en begeleiding van personen met een handicap 

 

Hoofdstuk 1: Actuele visies 

1.  Volwaardig burgerschap & inclusie 

Voorlopers van inclusie 

• Segregatie 

o Institutionalisering 

o Ver van het gewone leven 

o Kenmerken: in grote groepen, weinig activiteit, medisch gekleurd 

§ Hele grote groepen die samen in een grote institutie samen woonden 

§ Alles was gericht op het medische (ofwel worden mensen daar passief van 

ofwel agressief) ® mensen hadden nood aan activiteit 

o Kritiek van Goffman op de ‘totale instituten’ 

§ Mensonwaardige levensomstandigheden 

§ Er was geen privacy (iedereen zat samen) 

§ Hele grote afstand tussen cliënt en begeleider (begeleider alleen medische 

hulp) 

 

• Normalisatie & integratie 

o vanaf 1960 

o Scandinavische landen: Nirje en Bank-Mikkelsen 

 

o Normalisatie: leefpatronen en leefomstandigheden die gebruikelijk (‘normaal’) zijn 

voor mensen van bepaalde leeftijd en cultuur 

o Integratie: deelname aan het maatschappelijk leven en er een gewaardeerde 

plaats en rol hebben 

§ Fysieke integratie 

• Mensen echt fysiek laat leven tussen andere mensen, wonen bij 

andere mensen 

§ Functionele integratie 

• Ze moeten gebruik kunnen maken van de diensten die voor 

iedereen al beschikbaar is (de bus nemen bv) 

§ Sociale integratie 

• Je moet ook echt contact hebben met andere mensen in de 

samenleving 
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o Normalisatie en integratie leidt tot eerste golf van deïnstitutionalisering 

§ Kleinere leef- en woonvormen 

§ Kleinschalige ondersteuningsvormen 

§ ‘Normale’ leef- en woonwijzen 

 

o Kritiek 

§ teveel nadruk op individu (Wolfensberger – sociale rolvalorisatie) en te 

weinig verandering aan de omgeving 

• “we willen dat de persoon normaler wordt ipv de omgeving aan te 

passen aan de persoon” 

• Hij moet dan zo weinig mogelijk opvallen, en zo deel te nemen aan 

de samenleving 

§ fysiek structurele integratie impliceert niet steeds sociale integratie 

§ ook in kleinschalige settings in de samenleving heerste vaak nog een 

‘instituutscultuur’ 

§ onrecht aan de eigenheid van mensen met een handicap (Feuerstein – laat 

me zoals in ben) 

 

• Handicap als sociaal construct 

o Vanaf jaren ’90: opkomst inclusie-gedachte 

o Handicap als afstemmingsprobleem tussen de persoon met beperkingen én 

mogelijkheden en de samenleving 

o Men ‘is’ niet gehandicapt, men ‘wordt’ gehandicapt, door de wijze waarop die 

samenleving is georganiseerd 

o Handicap = belemmeringen om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid 

met anderen te participeren in de samenleving 

Segregatie	–	integratie	–	inclusie	

	

Uitsluiting: is nog discriminatie 

Als er zorg ij komt dan is er sprake van 

segregatie (instituties buiten de 

beschaving) 

Het gaat niet over het intergreren maar 

over accepteren (inclusie) 
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Inclusie & volwaardig burgerschap 

Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk 
gebeuren 

 
Personen met een beperking moeten deel uitmaken van de samenleving, dezelfde kansen krijgen als 
anderen om op een voor hun leeftijd en cultuur ‘gebruikelijke’ wijze te wonen, te werken, naar school 
te gaan, vrije tijd te besteden etc. en op hun manier een actieve en waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de samenleving. 

 
• Essentiële componenten 

o erkenning en waardering van diversiteit 
o nadruk op sociale integratie: 

§ ‘belonging’ (‘erbij horen’) 
§ ‘connectedness’ (‘verbondenheid’) 
§ inclusie is pas succesvol in de mate dat iemand ook echt relaties kan 

opbouwen binnen de samenleving 
o nadruk op omgevingsveranderingen om barrières voor maatschappelijke 

participatie weg te nemen  
§ fysieke ontoegankelijkheid 
§ negatieve beeldvorming en discriminaties 

o Ondersteuning om in gewone en leeftijdsadequate situaties te kunnen meedoen 
§ Ondersteuning komt tot bij de persoon zelf 

• Illustraties 
o Inclusieve kinderopvang 

(http://www.youtube.com/watch?v=wvE50GfA6oI&feature=youtu.be) 
o Inclusief onderwijs (http://www.leraar24.nl/video/3215) 
o Inclusieve vrije tijd (http://www.youtube.com/watch?v=lqJZodacpqQ) 
o Inclusief werken (http://www.youtube.com/watch?v=b2k3Iprly3A)  
o Inclusief wonen (http://www.kent.ac.uk/tizard/news/Raising_our_sights_video.html) 

 

Onderzoek van Verdonschot et al. (2009) 

• Welke omgevingsfactoren hebben een invloed op de mate van maatschappelijke 

participatie van mensen met verstandelijke beperkingen 

• Review van studies tussen 1996-2006 

• Vertrekkend van ICF-model 

• Factoren die belemmerende/bevorderend zijn voor inclusie 

o Ondersteunende technologie 

o Sociale steun 

o Attitudes van de samenleving 

• Kenmerken van ondersteuning 

• Er is nog nood aan veel kaders want er is nog niet veel geweten over dit 
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2. Kwaliteit van leven 

Basisprincipes 

• Kwaliteit van leven bestaat uit dezelfde componenten voor alle mensen, maar er is een 

grote intra- en interindividuele variabiliteit (bv. leeftijd) 

• Kwaliteit van leven is een multidimensioneel construct, beïnvloed door zowel persoonlijke 

als omgevingsfactoren en de interacties daartussen 

 

Operationalisering van domeinen van kwaliteit van leven (Schalock, 2004, p.206) 

Emotioneel 
welbevinden 

• Voldoening (tevredenheid, stemming, plezier) 
• Zelfconcept (identiteit, zelfwaardering) 
• Vrijheid van stress (voorspelbaarheid, controle) 

Sociale relaties • Interacties (sociale netwerken, sociale contacten) 
• Relaties (familie, vrienden, leeftijdgenoten) 
• Ondersteuning (emotioneel, fysiek, financieel, advies) 

Materieel 
welbevinden 

• Financiële status (inkomen, voordelen) 
• Arbeid (werkstatus, werkomgeving) 
• Woonplaats (type van residentie, eigenaarschap) 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

• Onderwijs (prestaties, status) 
• Persoonlijke competentie (cognitief, sociaal, praktisch) 
• Prestaties (succes, realisaties, productiviteit) 
• Vrije tijd (hobby’s) 

Fysiek welbevinden • Gezondheid (functioneren, symptomen, fitheid, voeding) 
• ADL (zelfredzaamheid, mobiliteit) 

Zelfbepaling • Autonomie (persoonlijke controle, onafhankelijkheid) 
• Persoonlijke doelen en waarden (wensen, verwachtingen) 
• Keuzes (mogelijkheden, opties, voorkeuren) 

Maatschappelijke 
participatie 

• Maatschappelijke integratie en participatie 
• Rollen (bijdrage, vrijwilliger) 
• Ondersteuning (ondersteuningsnetwerk, diensten) 

Rechten • Mensenrechten (respect, waardigheid, gelijkheid) 
• Burgerrechten (burgerschap, toegankelijkheid) 
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• Basisprincipes 

o Voor iedereen gelijk, maar andere invulling mogelijk 

o Subjectieve en objectieve component 

§ Objectieev component: Je kan vaststellen of ieman een hobby heeft of niet, 

heb je inkomen.. 

§ Subjectieve component: Ben je daar ook tevreden mee (met die hobby, 

inkomen..) 

• Is een belangrijke bepalende factor 

o Positief beïnvloed door zelfbepaling, hulpbronnen, een levensdoel en een gevoel 

van verbondenheid 

 

• Drie grote dimensies 

o Onafhankelijkheid: Persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling 

o Sociale participatie: Interpersoonlijke relaties,  sociale inclusie, rechten 

o Welbevinden: Emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden, materieel 

welbevinden 

 

• Kwaliteit van leven omvat zowel een subjectieve als een objectieve component  

o kenmerken van de levenssituatie die op een objectieve en directe wijze 

geobserveerd en gemeten kunnen worden 

o subjectieve beoordeling van aspecten van de levenssituatie door het individu zelf 

§ algemene tevredenheid van het individu met verschillende aspecten van 

zijn of haar leven (satisfaction) 

§ expressie van positieve of negatieve stemmingen of emoties (happiness) 

o gewogen op grond van individuele waarden, verwachtingen, prioriteiten 

• Kwaliteit van leven wordt positief beïnvloed door zelfbepaling, hulpbronnen, een 

levensdoel en een gevoel van verbondenheid 

Toepassingen 

Op niveau van het individu:  
• eigen levenstraject en persoonlijke doelen (‘personal outcomes’) die levenskwaliteit ten 

goede komen 
• levensopties en levenservaringen die beantwoorden aan persoonlijke waarden, wensen, 

verwachtingen 
• dingen die betekenisvol (kunnen) zijn in je leven behouden en optimaliseren en dingen 

die de levenskwaliteit negatief beïnvloeden verbeteren 
• Voorbeelden van vragenlijsten 

o Quality of Life Questionnaire (QOLQ, Schalock & Keith, 1993) 
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o Comprehensive Quality of Life Scale (ComQol, Cummins, 1997) 
o Intellectual Disability Quality of Life Scale (IDQOL, Hoekman et al., 2001) 
o Schaal voor persoonsgerichte ondersteunings-uitkomsten (Van Loon et al., 2010) 

Op niveau van de hulpverlening: 
• ontwikkelen, implementeren en evalueren van maatregelen die KVL bevorderen 
• effecten van hulpprogramma’s op KVL-indicatoren nagaan  

 
Op niveau van sociaal beleid: 

• levenssituatie van bijzondere groepen monitoren 
• beleidsmaatregelen om gelijke kansen op volwaardige participatie te waarborgen en 

uitsluiting/discriminatie tegen te gaan op diverse maatschappelijke domeinen 

	

3. Empowerment & emancipatie 

Mensen met een handicap zijn: 

• geen objecten van zorg, behandeling en liefdadigheid 

• subjecten met rechten, die 

o mogelijkheden en talenten hebben 

o autonoom over hun leven moeten kunnen beslissen 

o en actief moeten kunnen deelnemen aan de samenleving 

	

Zelfdeterminatietheorie Deci & Ryan (2000) 

	

	

Als je ervoor zorgt dat iemand zijn eigen keuzes kan maken dan zal die ook veel gemotiveerder 

in het leven staan 
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Autonomie (vorm geven aan je leven), mensen de kans geven om hun eigen keuzes te maken 

® moet niet helemaal los staan van de omgeving gebeuren 

Competentie, het gevoel dat men invloed heeft op de omgeving, meerwaarde betekenen 

mensen met een handicap hebben ook competenties 

Verbondenheid ® belonging 

het gevoel dat je iets kan betekenen voor je omgeving	  

4. Persoonsgerichte & vraaggestuurde ondersteuning 
	

Supports model/ondersteuningsmodel 

	

	
	

• Ondersteuning 

o ‘geheel van bronnen en strategieën die gericht zijn op het bevorderen van 

ontwikkeling, persoonlijk welbevinden en individueel functioneren’ 

o betere beschrijving dan ‘zorg’ (zorg impliceert alleen verzorgt worden) 

• Ondersteuningsnoden 

o ‘de aard en intensiteit van ondersteuning die nodig is om deel te nemen aan 

activiteiten die gebruikelijk zijn in het menselijk functioneren’ 
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o Ze zijn geindividualiseerd (dus ondersteuningspakket samenstellen obv de 

persoon en zijn noden) 

 

• Basisprincipes 

o Iedereen heeft ondersteuning nodig; bij personen met een handicap is die alleen 

anders van aard en intensiteit 

o Ondersteuningsnoden zijn resultaat van een mismatch tussen de persoonlijke 

competenties enerzijds en de verwachtingen vanuit de omgeving anderzijds 

o Ondersteuning is gericht op een verbeterd functioneren én op persoonlijke doelen 

of prioriteiten 

 

• Thompson et al. (2009): 5-stappen-model 

1. Identificatie van wenselijke levenservaringen en doelen 

persoonsgerichte planning (PCP): proces waarbij men wil nagaan wat belangrijk en 

betekenisvol is in het leven van de PmH, welk levenstraject de persoon wil volgen en 

welke levenservaringen en doelen wenselijk zijn 

	

	
	

2. Bepalen welke ondersteuning iemand nodig heeft om te participeren aan dagelijkse 

en wenselijk geachte activiteiten en situaties 

bv. Supports Intensity Scale (SIS), observaties, interviews, …   

 

3. Opmaken van een individueel ondersteuningsplan 

• Bronnen van ondersteuning: persoon zelf, sociaal netwerk, hulpmiddelen, 

professionele diensten 

• Soorten van ondersteuning 

• Intensiteit en duur van ondersteuning 
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4. Opvolging van de toepassing van de geplande ondersteuning 

 

5. Evaluatie van de mate waarin wenselijke outcomes gerealiseerd werden 

 

Indicatoren van persoonsgerichte ondersteuning 

• de activiteiten en de ondersteuning zijn afgestemd op de persoonlijke wensen en noden 

van PmH en gaan uit van zijn interesses, voorkeuren en sterke kanten  

• de PmH en significante anderen zijn actief betrokken bij de planning, uitvoering en 

evaluatie van ondersteuning 

• de PmH en familie maken betekenisvolle keuzes en hebben de mogelijkheid om controle 

uit te oefenen en beslissingen te nemen op basis van ervaringen en informatie 

• de PmH maakt primair gebruik van het sociaal netwerk en natuurlijke vormen van 

ondersteuning in gewone leefsituaties  

• de activiteiten en de ondersteuning zijn gericht op het bevorderen van sociale relaties, 

maatschappelijke participatie, waardering en respect 

• de persoon krijgt maximale kansen om betekenisvolle levenservaringen op te doen 

• de planning gebeurt herhaaldelijk en in samenwerking binnen een team dat zich blijvend 

engageert voor de betrokken persoon 

• de persoon is tevreden met zijn/haar relaties, thuis en dagelijkse routines 
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5. Belonging 
 

Eenzaamheid 
® 50% van de personen met een verstandelijke beperking voelt zich chronisch eenzaam 

 

3 factoren die dit verklaren 

• Negative social attitudes and low expectations 

• Reduced opportunities and limited experiences of social interaction 

• Skill deficits associated with intellectuel disability 

	
Gilmore	&	Cuskelly,	2014	

	

Belonging: The feeling of being comfortable and happy in a particular situation or with a particular 

group of people 

Sense of belonging: Feeling of being accepted or of fitting in 

 

Vijf aspecten van belonging (Mahar, Cobin & Stuart, 2013): 

1. Subjectiviteit 

® Je kan niet objectief vaststellen of iemand zich erbij voelt of niet 

2. Groundedness 

® Gaat over externe referent, je gaat ergens bij horen 
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3. Wederkerigheid 

® je ervaart met die externe referent en daar is wederkerigheid 

® Dat zij iets kunnen betekenen voor anderen loopt nog vaak mis 

4. Dynamiek 

5. Zelfbepaling 

® zelf kiezen tot welke groep je behoort 
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Maatschappelijke positie van personen met een handicap 

 

Enkele vaststellingen 

Vlaanderen	gepeild	2016	
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mensen met een verstandelijke 
handicap hebben het recht om 
een gezin te stichten 
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• Personen met een handicap zijn niet onbekend: ½ Vlamingen heeft contact met een 

persoon met een handicap bij vrienden of familie 

• Er is tolerantie, zolang het de eigen leefwereld niet beïnvloedt 

• Onzekerheid 

• Over het algemeen positieve attitude maar niet als het dicht bij hun eigen leven komt 

ð  Artikel: Leraars zien inclusief onderwijs niet zitten (zo zie je dat ze dat wel een goed idee 

vinden maar zodra het dichtbij komt dan is er een onzekerheid 

Inclusiespiegel	2016	

https://cdn.digisecure.be/grip/20178914185011_inclusiespiegel-2016.pdf	

® personen met een beperking gaan minder vaaknaar hogeronderwijs 

® beleid is daar niet ver genoeg ingegaan 

Verklaringen 

Handicapisme 
® zoals racisme enzo 
® discriminatie op basis van handicap (gedrag) 

• Attitude 
o Stereotypieën en vooroordelen 

• generalisatie van (negatief) kenmerk/gedrag naar alle leden van de groep 
• Bv. Mensen met syndroom van Down zijn koppig 

o Stigma  
• kenmerk is ‘afwijkend’ en maakt persoon minderwaardig  
• negatieve kenmerk is hoofdkenmerk 

o Impliciete en expliciete attitudes 
§ Verschil in wat ze zeggen en wat hun gedrag is  
§ Impliciete attitudes zijn negatiever dan de expliciete attitudes 

 
• Gedrag 

o Actieve discriminatie 
• ongelijke behandeling op grond van kenmerken die in de betreffende 

context geen aanvaardbaar motief zijn 
• afhankelijk van maatschappelijke waarden en normen en van de context 
• Bv. Toegang tot het restaurant wordt geweigerd omdat je gehandicapt 

bent 
o Passieve discriminatie  

• geen redelijke inspanningen doen om een gerechtvaardigd onderscheid te 
maken 
 

• Redelijke aanpassingen 
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• noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen 
• die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last 

opleggen,  
• indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat 

personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of 
uitoefenen 

• Weigering van redelijke aanpassingen = discriminatie 
 

• Ideologie  
o Visies over het fenomeen handicap en over mensen met een handicap 

• vooroordelen en discriminaties versterken en voeden 
• vooroordelen en discriminaties bestrijden  

 

Verdragen over de Rechten van Personen met een Handicap 

Geschiedenis 

• 1993: VN-Standaardregels over gelijkheid van kansen van personen met een handicap. 
• 1994: Salamanca Verklaring over onderwijs aan kinderen met speciale noden. 
• 2006: VN-Verdrag over Rechten Personen met een Handicap 

o New York 13 december 2006 
o In werking in België op 2 juli 2009 
o Geratificeerd door EU op 23 December 2010 

 

Grondbeginselen van het verdrag 

1. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 

vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen 

2. Non-discriminatie 

3. Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving 

4. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken 

van de mensheid en de menselijke diversiteit 

5. Gelijke kansen 

6. Toegankelijkheid 

7. Gelijkheid van man en vrouw 

8. Respect voor de zich ontwikkelende mogelijkheden van kinderen met een handicap en 

eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen 

identiteit 

Beeldvorming beïnvloeden 

o Strategieën gericht op positieve beeldvorming 
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§ Gericht op ombuigen van vooroordelen tot positieve en realistische oordelen 

§ Gericht op wegwerken van discriminatie  

§ Wie? Personen met een verstandelijke handicap zelf; Ouders, verwanten, 

belangenbehartigers; Andere burgers; Hulpverleners; Media; Overheid  

o Regelgeving  

§ Antidiscriminatiewetgeving  

§ Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

o Positieve acties  

§ Zoals bv dat er zoveel procent in de werkgroep een handicap moet hebben 

o Media (geschreven, audiovisueel) 

§ als ‘gewone’ mensen in beeld komen 

§ meer nadruk op mogelijkheden en capaciteiten 

§ positieve terminologie 

o Self-advocacy  

§ Cliëntverenigingen, burgerrechtenorganisatie GRIP 

o Beïnvloeden van attitudes van anderen 

§ informatiepakketten en –campagnes 

§ sensibiliseringscampagnes 

§ gezamenlijke activiteiten: effecten afhankelijk van randvoorwaarden 

o Inclusief werken vanuit hulpverlening 

§ mogelijk maken van ondersteund wonen, werken, vrije tijd besteden en 

schoollopen in gewone settings met andere mensen  

§ positieve houding ten aanzien van inclusie 

o Community building 

§ versterken van netwerken 

§ beroep doen op solidariteit en ondersteuning van andere burgers 
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Ondersteuning en begeleiding  van personen met een handicap 

	
Hoofdstuk 1 Ondersteunen van communicatie 

“Not being able to walk always felt almost insignificant to me compared to my other 
limitations … not having a voice to say I had enough food or the bath water was too hot. 

Or to tell someone I loved them was the thing that made me feel most inhuman” 

Martin Pistorius 

1. Wat is communicatie 
• Coderings- en decoderingsproces 

o  De ene interpreteert (decoderen) wat de andere codeert  
• Betekenisgeving aan gedrag 

o Elk gedrag is communicatie 
• Actie – Reactie – Reactie 

 

2. Interactionele benadering 

Problemen in de communicatie - Individugebonden factoren 

• Problemen met visuele of auditieve waarneming 

• Motorische problemen 

• Moeilijke afleesbaarheid 

• Beperkte informatieverwerking 

• Beperkt taalbegrip en –expressie (verstaanbaarheid, woordenschat, grammatica) 

• Gebrekkige betekenisverlening (dyssymbolie) 

• Gebrekkige gespreksvaardigheden (beurtneming) 

• Stereotiep taalgebruik, echolalie, perseveraties 

• Verstoorde pragmatiek 

• Beperkte motivatie en behoefte om te communiceren 
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Problemen in de communicatie - contextgebonden factoren 

• Primaat van het ‘spreken’, niet adequate modaliteit gebruiken 

• Te abstract taalgebruik, te lange en complexe zinnen 

• Te snel tempo 

• Communicatieve initiatieven niet opmerken 

• Onvoldoende oog hebben voor de actieve rol van de communicatiepartner, te 

sturend zijn in de communicatie 

• Negatieve omgevingsfactoren 

• Negatieve visie en attitudes 

• Gebrek aan kennis 

Ook nog verwachte outcomes individu en verwachte outcomes omgeving die interactief 
met communicatie zijn verbonden 

 

3. Typering van communicatief gedrag 

Vorm van communicatie 

• Gelaatsexpressie (mimiek, blik) 

• Bewegingen (lichaam, hoofd, onderste of bovenste ledematen) 

• Vocalisaties (geluiden) en taal (woorden, zinnen) 

• Lichaamshouding en - positie 

• Fysiologische reacties 

o Kunnen we nu ook meten en bepaalde inhouden aan koppelen 

 

Functie/betekenis van communicatie 

• Verzoeken, vragen 

• Aandacht krijgen 

• Weigeren/afwijzen 

• Commentaar geven 

• Informatie geven 

• Informatie vragen 

• Gevoelens uiten 

• Sociale routines 

® functies is vaak gekoppeld aan niveau 
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Niveau van communicatie 

Pre-intentionele of 
pre-symbolische 
communicatie 

Proto-symbolische 
communicatie 

Symbolische communicatie 

• Affectieve communicatie 

in directe sociale 

interactie 

• Nadruk op 

(over)interpretatie van 

begeleider 

• Gedeelde aandacht 

o geleidelijke 
overgang van 
dyadische naar 
triadische 
communicatie 

o iets onder de 
aandacht van de 
ander brengen o.a. 
door referentiële 
gestes 

• Beurtwisseling en imitatie 

in vertrouwde rituelen 

• Toenemende 

wederkerigheid en 

beurtneming 

• Groeiende intentionaliteit 

• Proto-imperatieven en 

proto-declaratieven 

• Vorm-functie-koppeling is 

zeer idiosyncratisch 

(individugebonden)  en 

contextgebonden 

• Kennis van kind en 

context is noodzakelijk 

om betekenis te kunnen 

vatten 

• Groeiend 

symboolbewustzijn 

• Conventionele afspraken 

en regels m.b.t. vorm, 

gebruik en 

betekenisgeving van 

woorden en gebaren 

• Conversatievaardigheden  

• Smog (zit in het lagere 

van dit niveau) 

• Vlaamse gebaren taal valt 

hier ook onder 

 
Meuris, K., Maes, B., & Zink, I. (2014). Key word signing usage in residential and day care programs 
for adults with intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(4), 
255-267. 

• Probleemstelling 

o Het alledaags gebruik van SMOG 

o Kennis van SMOG bij begeleiders in Vlaamse residentiele voorzieningen en 

dagcentra 

• Methode 

o survey 

• Resultaten 

o 26.6% van de volwassenen met een verstandelijke beperking gebruikt SMOG 

o Meeste cliënten kennen 10–50 gebaren, meeste begeleiders kennen 10 gebaren  
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• Discussie 

o Motivatieprobleem bij begeleiders 

o Nood aan meer ondersteuning 

 

4. Inzicht in communicatief functioneren 
• CELF & CELF-preschool 

• RTOS 

• NNST 

• NCDI 

• Peabody 

• COMVOOR 

• Communicatiematrix 

• … 

 

5. Ondersteunde communicatie 

Gebruik van technieken, strategieën en symbolen om ondersteuning te geven aan personen die 

beperkingen ondervinden om te communiceren via natuurlijke spraak of conventioneel schrift. 

Loncke, 1998 

= Augmentative and alternative communication 

= Assisted communication 

 

• Gebruik van verschillende modaliteiten en hulpmiddelen in communicatie,  als 

vervanging of als aanvulling bij gesproken taal 

• Faciliterende factoren: 

o Keuze van OC die zo goed mogelijk aansluit bij mogelijkheden, beperkingen, 

doelstellingen en voorkeuren van individu en omgeving 

o Ondersteuning van experten bij selectie 

o Training van vaardigheden en beïnvloeding van attitudes bij 

communicatiepartners 

 

• 4 richtvragen voor ondersteunende communicatie 

o Hoe kunnen we communicatie stimuleren? 

o Hoe kunnen we de omgeving afstemmen? 

o Hoe kunnen we structuur/verduidelijking bieden? 

o Welke hulpmiddelen kunnen we inzetten? 
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Ondersteunen van pre- en protosymbolische communicatie 

• Stimuleren: Creëren van een interactieve omgeving 

o Communicatie uitlokken 

o Dagelijks momenten van prettig samenzijn 

o Interactiebevorderende activiteiten (vb. multi sensory story telling, muziek, 

snoezelen, Sherborne,…) 

o Verzorgingsmomenten als communicatieve momenten benutten 

o Werken aan de voorlopers van communicatie (vb. intentionaliteit, 

betekenisverlening, gedeelde aandacht, beurtwisseling,…) 

o Overinterpretatie van gedrag 

o Initiatieven van kind zien en consistent reageren 

 
• Afstemmen 

o Trainingsprogramma’s voor begeleiders 

§ Kennisbevordering en aanleren van vaardigheden 

§ Bevorderen van andere communicatieve en interactieve strategieën 

§ Bevorderen van communicatieve attitudes 

§ Begeleiders kritisch laten reflecteren over hun interacties met cliënten 

o Vasteleggen ervaringsdeskundigheid 

§ Tempo en ritme aanpassen 

§ Gebruik van lichaamstaal 

§ Niveau en wijze van communicatie afstemmen op de mogelijkheden 

en beperkingen van de persoon  

§ Aansluiten bij de directe belevingswereld van de persoon 

§ Aansluiten bij de sterktes van de persoon 

§ In overleg gaan met ouders en professionals 

o Algemeen 

§ Tempo en ritme aanpassen 

§ Gebruik van lichaamstaal 

§ Niveau en wijze van communicatie afstemmen op de mogelijkheden 

en beperkingen van de persoon  

§ Aansluiten bij de directe belevingswereld van de persoon 

§ Aansluiten bij de sterktes van de persoon 

§ Tijd geven en pauzes inlassen 

§ Ingaan op het sensomotorische  

 

• Verduidelijking bieden – Reguleren 

o Vaste handelingsscenario’s 

o Routines met vaste sensaties om de omgeving voor het kind te verduidelijken 
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• Hulpmiddelen 

o Micro-switches 

o Spraakoutput systemen 

§ Op een knopje duwen en dan aandacht vragen bv 

o Communicatie-paspoort 

 

Ondersteunen van protosymbolische en symbolische communicatie 

• Stimuleren: uitlokken van taal 

o Stimuleren van taal- en communicatievaardigheden: Fonologie, 

woordenschat, morfologie, grammatica 

o Stimuleren van functioneel gebruik van communicatie in dagelijkse situaties 

o Creëren van mogelijkheden voor interactie en communicatie 

o Vaardigheden stimuleren die aansluiten bij zonde van naaste ontwikkeling 

o Zorgen voor beurtwisseling en eigen inbreng 

o Positieve en correctieve feedback geven 

o Corrigerend en uitbreidend taalaanbod 

o Herhalen 

o Communicatiepogingen belonen en aanmoedigen 

o Modelling 

o Gerichte strategieën gebruiken om communicatie uit te lokken  

o Gebruik van communicatiebevorderend materiaal 

 

• Afstemmen 

o Responsief zijn op communicatieve signalen 

o Tempo aanpassen 

o Niveau en wijze van communicatie afstemmen op de mogelijkheden en 

beperkingen van de persoon  

o Gebruik maken van communicatiescripts in voorspelbare en betekenisvolle 

routines 

o Aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de persoon 
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• Verduidelijking bieden 

o Vereenvoudigen van de omgeving 

o Eenvoudig taalgebruik 

§ Voorbeeld Prosser & Bromley: 

• gebruik korte woorden en zinnen 

• gebruik enkelvoudige zinnen, vermijd meervoudige 

boodschappen of samengestelde zinnen 

• gebruik werkwoorden in de actieve vorm 

• gebruik tegenwoordige tijd 

• vermijd abstracte concepten 

• vermijd dubbele negaties 

• vermijd vakjargon 

• vermijd figuratieve taal, beeldspraak, gezegden, dubbelzinnige 

bewoordingen 

• vermijd gemeenplaatsen 

• bereid de vragen op voorhand voor 

o Toegankelijkheid schriftelijke informatie 

§ Voorbeeld: Haesaert (2006): 

• de technische moeilijkheidsgraad 

• de structurele moeilijkheidsgraad 

• de inhoudelijke moeilijkheidsgraad 

• de mate van ondubbelzinnigheid 

 

• Hulpmiddelen 

o Rekening houden met niveau van betekenisverlening van de persoon 

§ Sensatieniveau: geheel van specifieke sensaties zijn gekoppeld aan 

een bepaald gebeuren 

§ Presentatieniveau: object krijgt functionele betekenis in de situatie zelf 

– matchen en puzzelen 

§ Representatieniveau: object krijgt verwijzende betekenis naar iets dat 

niet aanwezig is 

o Concrete verwijzers 

§ Ook rekening houden met het niveau 

o Foto’s, prenten, pictogrammen 

o Spraakoutput systemen 

o SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren)  

o Ondersteunde communicatiemiddelen (symbolisch) 
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Hoofdstuk 2 Ondersteunen van leer- en ontwikkelingsprocessen 
 

1. Interactionele benadering 

Individugebonden factoren 

Redenen van problemen: 

• door geringer leervermogen minder spontaan leren 

• beperkte (meta)cognitieve vaardigheden 

• beperkte selectieve aandacht 

• beperkte verbale vaardigheden 

• aandachts- en geheugenproblemen 

• bijkomende beperkingen 

• vooral taak extrinsieke motivatie 

o veel minder omdat men er zelf een meerwaarde in ziet 

Verwachte outcomes: 

• autonomie en zelfstandigheid verhogen 

• ontwikkeling stimuleren op verschillende vlakken 

• gevoel van competentie en eigenwaarde verhogen 

• voorbereiden op een zo gewoon mogelijk leven in de samenleving 

• (gebruik van) inzicht, kennis en vaardigheden vergroten op verschillende domeinen 

 

Contextgebonden factoren 

Redenen van problemen: 

• vermijdingsgedrag en gebrek aan zelfvertrouwen omwille van veelvuldige faalervaringen 

• foutieve instructieprocedures  

• aangeleerde hulpeloosheid door stereotiepe en lage verwachtingen 

• onvoldoende kansen om adequate oplossingsstrategieën te leren  

Verwachte outcomes 

• kwaliteit van de interactie verbeteren 

• stimulerende ervaringen bieden aan kind  

• adequate instructiestrategieën hanteren 

• positieve en adequate verwachtingen stellen in kind   

• leefomgeving afstemmen op noden van kind 
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2. Principes 

Theoretische achtergronden 

Leertheoretische principes 

• Basale leerprocessen 

o Associatief leren 

o Operant leren 

o Sociaal leren (door observatie en imitatie) 

 

• Verschillende stadia in het leerproces 

o Verwerking 

o Beheersing/automatisering 

o Behoud (dat de persoon het zelf gaat blijven doen) 

o Generalisatie 

 

• Aanleren van complexe vaardigheden 

o Chaining (taak opdelen in verschillende stappen, prentje met verschillende 

stappen) na elke stap een beloning 

o Shaping (elk gedrag dat lijkt op het bedoelde gedrag belonen) 

o Generalisatie (niet altijd alles met hetzelfe materiaal, bv verschillende bekers) 

o Fading 

 

• Leertheoretische principes 

o Kans op fouten minimaliseren 

o Verschillende vormen van hulp (‘prompts’) bieden 

§ hiërarchie: fysiek, modelling, visueel, verbaal 

§ van meest naar minst (fading) of van minst naar meest ingrijpende hulp 

o Gedrag bekrachtigen/belonen 

§ zoeken van adequate beloningen 

§ primaire (knuffel, eten) en secundaire bekrachtigers 

§ directe of uitgestelde beloning  

o Aanpassing van situatie/stimuli 

§ gedragsrestrictie 

§ belang van natuurlijke bekrachtigers 

§ graduele wijziging van stimulus 

§ gelegenheid tot stellen van gedrag doen toenemen 

§ technologische hulpmiddelen 

§ leren in groep (peer-tutoring, peer-modelling) 
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o Generalisatie/transfer bewaken 

§ functionele vaardigheden aanleren, leren in natuurlijke situaties  

§ in verschillende situaties, met diverse mensen en materialen 

§ vaardigheden blijvend inoefenen 

§ intermittente beloningssystemen 

Ontwikkelingspsychologisch benadering 

• Uitgangspunten 

o Ontwikkeling als transactioneel proces 

o Uitgaan van normale ontwikkelingsverloop 

o Ontwikkelingstaken die aansluiten bij leeftijd en ervaringswereld 

§ Niet oké vindt prof 

o Gedrag als weerspiegeling van onderliggende schema’s 

o Wederzijdse invloed van diverse domeinen  

o Soorten veranderingen 

o Belang van motivationele factoren 

• Uitgewerkte stappenlijsten 

o Tandemlijst 

o Kleine stapjes 

o Portage programma 

Cognitieve informatieverwerking 

• Positief geloof in mogelijkheden en veranderbaarheid van mensen 

• Belang van eigen initiatief in en verantwoordelijkheid voor leerproces 

• Accent op verwerven van probleemoplossende en (meta-) cognitieve vaardigheden 

• Denkstimulerende omgeving 

o Gerichtheid op denkprocessen 

o Nadruk op intrinsieke motivatie 

o Hanteren van cognitieve structuur 

o Fouten en succesen procesgericht benaderen 

o Modelling 

o Een zo hoog mogelijke zelfstandigheid in het proces nastreven 

o Sociale beloning  

• Mediatie als methodiek 

o Basiskenmerken 

§ Intentionaliteit 

§ Transcendentie 

§ Zingeving 

o Gerichtheid op competentiegevoel, openheid voor uitdagingen, bewust zijn van 

veranderingen 
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Algemene principes 

• Centrale rol van direct betrokkenen 

o betrokkenheid en keuzevrijheid in bepalen van doelen, nemen van beslissingen 

o ondersteuning d.m.v. informatie, advies of inzicht geven, modelling, samen 

oplossingen zoeken en mensen aanmoedigen en motiveren 

• Natuurlijke en leeftijdsadequate omgevingen 

• Zo vroegtijdig mogelijk 

• Geïndividualiseerd 

• systematisch en planmatig 

• continu in de tijd 

• inter- en transdisciplinair 

• Eclectisch gebruik van benaderingen 

  



Orthopedagogiek	Handicaps	|	2020-2021	 	 p.	47/61	

Hoofdstuk 3: Ondersteunen van socio-emotioneel welbevinden 

1. Belang social- emotioneel ontwikkelingsprofiel 
• bepaalt de wijze waarop de betrokkene zijn omgeving verwerkt, interpreteert en 

beleeft 

• de psychosociale noden van de betrokkene worden er uit afgeleid 

• helpt om de verwachtingen van de omgeving beter af te stellen op de mogelijkheden 

van de cliënt 

• vanuit het actuele ontwikkelingsniveau kunnen nieuwe groeikansen geboden worden 

in de ‘zone van naaste ontwikkeling’ 

 

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Adaptatiefase (0-6 maanden) 

Mieke is een vrouw van 46 jaar met een diep verstandelijke beperking. Ze verblijft 
in groep met 10 volwassenen met ernstig en diep verstandelijke beperking en heeft 
slechts sporadisch contact met familie. Mieke maakt wensen duidelijk door middel 
van non-verbaal gedrag. Ze stelt agressief en zelfverwondend gedrag (zichzelf 
krabben, slaan, …).  Goede en slechte perioden wisselen elkaar af. De laatste tijd 
geniet ze niet echt meer van activiteiten en kan plotse woedebuien hebben en 
roept dan naar begeleiders en bewoners. Ze is nerveus (wiebelen, vreemde tics, 
…). Mieke kan niet goed tegen de drukte in de groep, dan wordt ze onrustig. Ook 
veranderingen zijn moeilijk voor haar. Ze slaapt zeer weinig, is continu wakker en 
gespannen. Ze vertoont signalen die wijzen op een depressie en ze vertoont eerste 
tekenen van dementie. 

 

Kenmerken van de adaptatiefase 

• Regulatie van de fysiologische behoeften (fysiologische behoeften staan heel centraal) 

• Ervaringen van lust en onlust staan centraal 

• Moeite met spanningsregulatie (ze kunnen overspoeld worden door prikkels) 

• Integratie van zintuiglijke prikkels 

• Zich aanpassen aan structuur van tijd, plaats, personen en activiteiten 

• Lichaamsgebonden ervaring van omgeving (zoals kloppen op de tafel) 
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Kerntaak van de omgeving is reguleren 

• Instaan voor regulatie van fysiologische basisbehoeften (bv slaap waak ritme creeeren)  

• Doseren van prikkels en emoties 

• Zorgen voor emotioneel en fysiek comfort 

• Rustige aanpak (tempo aanpassen) en rustige, stabiele omgeving 

• Nabijheid bieden: aandacht, actie-reactie, samen zijn en dingen samen doen 

• Sensitief responsief zijn voor signalen en behoeften van cliënt 

• Emoties opvangen 

• Voorspelbaarheid bieden: vaste regelmaat, vertrouwde rituelen en omgangswijzen 

• Omgeving verhelderen (hoe kunnen we iets voorspelbaar maken) 

• Gedrag niet bestraffen 

	

Eerste socialisatiefase (6-18 maanden) 

Annelies is de middelste van gezin van 7 kinderen, ze is 10 jaar en heeft een licht 
verstandelijke beperking. De moeder van Annelies had een postnatale depressie 
na de geboorte van Annelies en heeft het zeer moeilijk met de opvoeding van 
Annelies en is psychisch zeer kwetsbaar. Annelies verbleef al van jongs af aan in 
een voorziening, ze werd seksueel misbruikt door vader en broers. Ze stelt 
grensoverschrijdend gedrag (verbale en fysieke agressie, vluchten, automutilatie, 
…) en er zijn voortdurend conflicten met moeder en de begeleiders. Haar gedrag 
kenmerkt zich door voortdurend de aandacht te trekken van begeleiders, en de 
begeleiders tegelijkertijd af te stoten door verbale en fysieke agressie. Annelies is 
zeer wantrouwig en zaait ook tweedracht tussen begeleiders, door halve 
waarheden te vertellen of dingen uit de context te halen. Ten aanzien van 
groepsgenoten stelt ze zich vaak dominant op en speelt ze de baas, ze manipuleert 
hen ook. Ze botst voortdurend met regels en afspraken en wil steeds haar zin 
krijgen. Toch voelt ze zich ook heel onzeker en faalangstig. 

 

Kenmerken eerste socialisatiefase 

• Aangeboren vermogen tot sociale gerichtheid en contact, drang om nabijheid en 

veiligheid te zoeken 

• Gedragsregulerend systeem: bij signalen van stress en onveiligheid wordt de nabijheid 

van hechtingsfiguur opgezocht 

• Gehechtheid 

o Op basis van ervaringen inzake die beschikbaarheid bouwt kind intern werkmodel 

op: veilige hechting 
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o Tekort aan basisveiligheid en –vertrouwen: onveilige hechting (angstig, 

vermijdend, ambivalent), niet direct een hechtings stoornis 

o bepaalt mee het zelfvertrouwen van de persoon en het vertrouwen in anderen 

o bepaalt de mate waarin en de wijze waarop hij de omgeving verder zal exploreren 

en interacties met anderen zal aangaan 

o Risicofactoren voor opbouw van veilige hechting: 

§ Persoonsfactoren 

§ Ouderfactoren 

§ Scheiding tussen ouder en kind 

§ Onderzoek naar verhoogde kwetsbaarheid bij stress (Schuengel & Janssen, 

2005) 

• Cognitieve beperkingen 

• Inadequate copingmechanismen om hoofd te bieden aan 

stressvolle gebeurtenissen 

• Gebrek aan veilige hechtingsfiguren – door onveilige hechting  

• fight’ of ‘flight’ reacties bij confrontatie met stress (vluchten of 

agressie tonen) 

• onzekerheid, angst, spanning, woede, verdriet, regressief gedrag, 

fysiologische veranderingen 

• meer moeite om zich staande te houden in overgangsfasen 

 

Kerntaak van de omgeving is verbinden 

• Beleven van gezamenlijke ervaringen, nadruk op ‘wij’ en ‘samen doen’ 

• Rustige aanpak – geen onmiddellijke behoeftebevrediging 

o Valkuil is om zelf boos te worden, je moet echt rustig blijven 

• Duidelijk en consequent begrenzen – begeleider als locomotief – cliënt moet 

begrenzing/speelruimte voelen 

• Wederkerigheid in interacties bevorderen, delen van gevoelens en gedachten 

• Sensitief responsief zijn 

o Reacties afgestemd op de singalen 

• Ondersteunen van emotie- en spanningsregulatie: overnemen, duidelijkheid bieden, 

troosten 

• Emotionele beschikbaarheid 

• Houvast, veiligheid en voorspelbaarheid bieden 

• Afstand en overgangen helpen overbruggen 

• Situaties verhelderen en verduidelijken 

• Positief bekrachtigen, niet bestraffen 
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Eerste individuatiefase (18-36 maanden) 

Stijn is een man van 22 jaar, met een matig verstandelijke beperking. Hij heeft een 
moeilijke thuissituatie gekend, met veel spanningen rond de scheiding van zijn 
ouders. Stijn stelt uitdagend gedrag tegenover medebewoners, begeleiders en 
vreemden. Wanneer de begeleiders niet in de buurt zijn, maakt hij taken niet af en 
overtreedt hij de regels. Als iets hem niet lukt, raakt hij snel gefrustreerd, en vertoont 
hij verbaal en agressief gedrag. Hij maakt goed contact met anderen en is 
geïnteresseerd in zijn omgeving. Wat stijn wil, staat centraal, hij is egocentrisch. Hij 
heeft weinig inzicht in zijn gevoelens en die van anderen of in het waarom van 
bepaalde gebeurtenissen. Hij heeft een weinig realistisch beeld van de toekomst. 

 

Kenmerken eerste eerste individuatiefase 

• Ontdekken van eigen wil – zelf willen doen 

• Nieuwe ervaringen zoeken, exploreren 

• Ervaart tegenstelling tussen autonomie en afhankelijkheid 

• Afstand nemen van hechtingsfiguur, maar veilige haven nog nodig op de achtergrond 

• Interactie met peers, maar naast elkaar (nog niet echt samenspel) 

• Beginnende ‘ik’-functies, egocentrisch gedrag 

• Nog geen intern geweten 

 

Kerntaak van de omgeving is begeleiden op afstand 

• Stimuleren in eigen initiatief, binnen de grenzen van het haalbare 

• Cliënt terzijde staan: voorstructureren, stimuleren, hulp bieden, gepaste afstand, 

opvangen, … 

• Kans geven om vaardigheden te leren en te experimenteren (lukken en mislukken) 

• Deelverantwoordelijkheden geven 

• Waarderen wat goed gaat, succeservaringen mogelijk maken 

• Balans vinden tussen zelf doen en begrenzen, flexibel overnemen en teruggeven aan 

cliënt 

• Gedrag corrigeren en persoon accepteren 

• Vermijden van risicovolle situaties 

• Steun en geruststelling blijven bieden op spannende momenten – begeleiding blijft 

vangnet – emotioneel bijtanken 

• Houvast door duidelijke regels en consequenties 
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• Duidelijk en consequent begrenzen, geen strijd aangaan 

 

Vandesande, S., Bosmans, G., Maes, B. (2019). Can I be your safe haven and secure base? A 

parental perspective on parent-child attachment in young children with a severe or profound 

intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 93 (October 2019), Art.No. 103452. 

doi: 10.1016/j.ridd.2019.103452 

Inleiding 

• Gehechtheid 

• Rol van ouders als “attachment figure’’ 

	

Methode 

• Semigestructureerde interviews 

• 54 ouders 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling, gehechtheidsgedrag en ouder-kind gehechtheid 

• Analyse: framework method 

 

Resultaten 

• Stress regulator 

• Minder als secure base 

• Positief maar uitdagend (fysiek, tijd) 
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Discussie 

• Safe haven 

• In mindere mate secure base 

• Aandacht voor perspectief ouders 

 

Identificatiefase (3-7 jaar) & Realiteitsbewustwordingsfase (7-12 jaar) 

Kenmerken identificatiefase 

• Meer initiatief en keuzes 

• Ontwikkeling van eigen identiteit, ego-ontwikkeling 

• Identificatie met belangrijke anderen, anderen als rolmodel 

• Weinig empathisch voor gedachten en gevoelens van anderen 

• Grens tussen werkelijkheid en fantasie niet scherp 

• Accepteren sociale gedragsregels, weten wat mag/niet mag, maar kunnen zich daar niet 

altijd aan houden 

• Sociale competenties, samenspel met anderen 

• Begin van gewetensontwikkeling 

 

Kenmerken realiteitsbewustwordingsfase 

• Toenemende onafhankelijkheid, zoeken van eigen rol en plaats in omgeving 

• Introspectie en reflectie 

• Vriendschappen ontstaan 

• Ervaren van succes (competitie) en falen 

• Eigen interesses en wensen ontwikkelen 

• Houden zich aan de regels, ook als begeleider niet aanwezig is 

• Begrip van meer abstracte dingen buiten de eigen leefwereld 

 

Kerntaken van de omgeving 

• Ondersteunen van positief en realistisch zelfbeeld, zelfwaardering en competentiegevoel 

o Zelfconcept: multidimensioneel begrip: fysiek, sociaal, schools, gedrag en uiterlijk; 

vanuit een intern én extern referentiekader 

o Zelfwaardering: fysieke verschijning en sociale aanvaarding zijn cruciaal 

o Problemen 

§ minder gedifferentieerd, negatief of geen realistisch zelfbeeld 

§ laag zelfwaardegevoel, gebrek aan zelfvertrouwen 
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§ beperkt gevoel van zelf-efficiëntie, aangeleerde hulpeloosheid 

• ‘ik kan het toch niet’ 

o Risicofactoren 

§ Minder succeservaringen en meer faalervaringen opdoen 

§ Vergelijking met anderen valt steeds in hun nadeel uit 

§ Negatieve reacties van omgeving 

§ Externe attributies en extrinsieke motivatie 

§ Te hoge of te lage verwachtingen van omgeving 

§ Aangeleerde hulpeloosheid en afhankelijkheid door overbescherming van 

omgeving 

§ Gebrek aan waardering van de omgeving 

o Ondersteuning van zelfbepaling 

§ In het dagelijks leven 

• De graad van autonomie, verantwoordelijkheid en keuzes bieden 

die de persoon aankan 

• Ruimte bieden om te experimenteren en uitdagingen aan te gaan 

• Eigen initiatief stimuleren 

• Coachende begeleiding, op afstand 

• Leren omgaan met frustraties en teleurstelling 

• Erkenning en waardering van prestaties, productiviteit en 

creativiteit 

• Bevorderen van succeservaringen waardoor zelfefficiëntie kan 

toenemen 

• Realistische verwachtingen stellen 

• Aftasten van grenzen: duidelijke grenzen en gedragsregels van 

buitenaf aanbrengen 

§ In specifieke programma’s 

• Gevoelens leren (h)erkennen, benoemen en differentiëren 

• Leren reflecteren op gedachten, gevoelens en gedrag en die 

positief beïnvloeden 

• Werken aan positief en realistisch zelfbeeld 

• Aanleren van copingvaardigheden en zelfmanagement om met 

stress om te gaan en impulsen te controleren 

 

• Bevorderen van sociale relaties en competenties 

o Sociale competentie: Guralnick 
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Door de cyclus te overlopen ga je ook weten 

wat goed is enzo 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
o Sociaal-cognitieve processen (Dodge) 

§ Aandacht voor relevante sociale signalen 

§ Adequaat en betekenisvol interpreteren van de signalen 

§ Genereren van potentiële sociale strategieën 

§ Evalueren van effectiviteit en consequenties van gekozen strategie 

§ Uitvoeren van de strategie  

o Problemen in de sociale omgang 

§ Impulsief gedrag 

§ Gebrek aan inzicht in sociale situaties 

§ Tekort aan sociale vaardigheden 

§ Minder probleemoplossend gedrag tijdens ruzies of conflicten 

§ Minder inlevingsvermogen – grotere egocentriciteit 

§ Beperkter aantal wederzijdse vriendschappen 

§ Minder sociale acceptatie door leeftijdgenoten 

§ Beperktere sociale netwerken  

o Beïnvloedende factoren 

§ Kindkenmerken 

• Niveau van cognitief functioneren 

• Communicatie 

• Gedragsproblemen  

• Temperament  

§ Reacties van leeftijdgenoten 

• Sociale uitsluiting 

• Negatieve interacties 

• Beperkte ervaring met peers met beperkingen 
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§ Gezinskenmerken 

• Faciliteren van sociale interacties met peers 

• Attitudes en opvattingen van ouders 

• Kwaliteit van de ouder-kind-interactie 

• Risicofactoren  

o Ondersteuning sociale competentie 

§ In het dagelijks leven 

• Bevorderen van positieve sociale interacties met peers 

• Sociaal aangepast gedrag verwachten 

• Vergroten of versterken van sociale netwerken 

§ In specifieke programma’s 

• Aanleren van sociale vaardigheden  

• Bevorderen van sociaal inzicht  

o Leren reflecteren op gedachten, gevoelens en gedrag en 

die positief beïnvloeden 

o Aanleren van sociale scripts 

• Bevorderen van inlevingsvermogen en perspectiefneming 

• Aanleren van sociale probleemoplossingsvaardigheden 

Puberteit &  Tweede individuatiefase (12 jaar - …) 

Kenmerken van de puberteit 

• Omgaan met lichamelijke en psychologische veranderingen 

• Zien en gezien worden – belang van uiterlijk 

• Grenzen aftasten op vlak van waarden, normen, regels 

• Zich afzetten tegen ouders en identificatie met leeftijdgenoten 

• Erg met zichzelf en eigen gevoelens bezig zijn 

Kenmerken van de tweede individuatiefase 

• Op eigen benen staan, eigen levenskeuzes maken 

• Alleen wonen, werk zoeken 

• Vaste relatie aangaan 

• Ontwikkeling van een principieel en politiek ego 

• Ontwikkeling van een maatschappelijke identiteit 

Specifieke problemen in de puberteit 

• Verstoorde identiteitsontwikkeling 

• Twijfels over fysieke aantrekkelijkheid beïnvloedt sociale en seksuele relaties 

• Minder acceptatie door leeftijdgenoten 

• Door grotere hulpbehoevendheid 
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o minder mogelijkheden voor ervaren van autonomie 

o minder verantwoordelijkheid en keuzevrijheid 

• Beperktere keuzes op vlak van onderwijs en arbeidsmarkt 

 

Aanvaarding handicap 

• positieve houding t.o.v. zichzelf 

• mate waarin handicap deel uitmaakt van je identiteit 

• mate van sociale en familiale steun 

• ervaren sociale discriminatie 

• kenmerken van de handicap zelf 

 

Ondersteuning puberteit 

• Ondersteunen van relaties, intimiteit en seksualiteit 

o Seksuele vorming en voorlichting 

o Bespreekbaar maken van gevoelens en belevingen 

o Hulp en ondersteuning bieden om ervaringen op relationeel en seksueel vlak 

mogelijk te maken 

• Ondersteuning van aanvaarding van eigen mogelijkheden en beperkingen 

• Bevorderen van sociale contacten en sociale acceptatie 

• Bieden van verantwoordelijkheid en keuzevrijheid 

• Steun leren aanvaarden en gebruiken 

• Problemen hervertalen in positieve doelen 
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Hoofdstuk 4: Ondersteuningsbronnen 

Vermaatschappelijking van de zorg 

 

1. Zelfzorg 

Versterken van de persoon 

Gebruik van technologie 

• Assistive technology: “A variety of devices (and services related to their use) aimed at 

helping persons with disabilities and special educational / rehabilitation needs to 

function better within their daily context and achieve a higher quality of life.” (Lancioni, 

Sigafoos, O’Reilly, & Singh, 2012, p.1) 

o Echt op microschaal kijken hoe je het kan maken voor mensen met een 

beperking 

o Stigmatiserend (je ziet dat ze een beperking hebben als ze het gebruiken 

 

• eHealth: “an emerging field in the intersection of medical informatics, public health 

and business, referring to health services and information delivered or enhanced 

through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term 

characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of 

thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve 

health care locally, regionally, and worldwide by using information and 

communication technology” (Eysenbach, 2001, p. 1). 
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• Universal design: “Universal design” means the design of products, environments, 

programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, 

without the need for adaptation or specialized design. "Universal design" shall not 

exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this 

is needed. (UN convention of the rights of persons with disabilities, Article 2)	
o Als we iets maken moet dat toegankelijk zijn voor iederen 

(minderstigmatiserend 

	
• Usability pyramid 

	
Based on: Knut Nordby (2003 Nice eAccessibility Conference) 

 

Barriers 

Assistive Technology for persons with profound intellectual disability: a European survey on 

attitudes and beliefs (Nijs, S. & Maes, B., 2019) 

Probleemstelling 

• Personen met diep verstandelijke beperking zijn erg afhankelijk van de omgeving in het 

gebruik van technologie 

• First order barriers: tijd, organisatie, beschikbaarheid, toegankelijkheid,… 

• Second order barriers: attitude, beliefs,… 

 

Methode 

• Online vragenlijst 
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• 195 professionals 

• Belemmerende en succesfactoren 

 

Resultaten 

• kennis en ervaring invloed op perceptie en frustratie 

 

Discussie 

• Link tussen kennis & ervaring en beliefs & intenties 

• Nood aan kansen om kennis en ervaring op te doen  

 

Modellen 

Technology acceptance model (Davis, 1989) 

	
Unified	Theory	of	acceptance	and	use	of	Technology	(Venkatesh,	Morris,	Davis,	&	Davis,	2003)	UTAUT	
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o Assessment,	selectie,	implementatie	en	evaluatie	
	
	
	
	

Human	Activities	Assistive	Technology	(Cook	&	Polgar,	2014)	

	

	

	

Comprehensive	Assistive	Technology	(Cook	&	Polgar,	2014)	
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Matching Person and Technology model (Scherer & Craddock, 2002) MPT MODEL 

• Componenten: (1) omgeving (2) individuele karakteristieken en voorkeuren van de 

persoon met een handicap (3) functies en mogelijkheden van de technologie 

• Assessment method: stapsgewijze assessment en implementatie procedure gebasseerd 

op allerei vragenlijsten 

 

In a utopian society, disabilities fade away through technologies. Although this utopian society 

still lies far in the future, the recent technological developments may incorporate ground 

breaking changes for persons with disabilities leading to inclusion and full citizenship. 

 

2. Eigen gezin & Sociaal network 
• Formeel – informeel netwerk 

• Mantelzorger (Knaeps, De Koker, Steyaert, Heylen, & Van Puyenbroek, 2018) 

o Overkomt mensen 

o Komt vaak voor 
o Meer dan gebruikelijke zorg 

o Vaak intensief 

 

3. Reguliere diensten en handicapspecifieke ondersteuning 
• Toegankelijkheid en beeldvorming? 

 


