ZINTUIGLIJKE BEPERKINGEN
Bij personen met ernstige meervoudige beperkingen is het sensorisch
functioneren vaak aangetast. Ongeveer 85% heeft last van diepe, meestal
cerebrale, visuele stoornissen en 25% toont auditieve beperkingen. Daarnaast
zijn tevens andere zintuigen (namelijk de tastzin, de smaakzin en/of de reukzin)
vaak verstoord.
De visuele stoornissen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen
worden onderverdeeld in drie types. Het eerste type is het refractieve, hetgeen
verwijst naar stoornissen in het focusmechanisme van het oog. Het tweede type
betreft stoornissen in de transformatie van visuele informatie. Stoornissen in de
visuele cortex behoren tot het laatste, meest voorkomende type.
De auditieve stoornissen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen
kunnen gecategoriseerd worden volgens aard of ernst. Indien we ze volgens
aard onderverdelen, worden vier types onderscheiden. Het eerste type betreft
een stoornis in het innerlijke gehoorsysteem. Tot het tweede type behoren
stoornissen in het midden- of buitenoor. Het derde type houdt een combinatie
in van de twee eerste types. Het vierde en laatste type verwijst naar personen
die geen probleem ervaren in het horen maar wel in het interpreteren van een
boodschap. Wanneer we de auditieve beperkingen classificeren naar ernst,
worden ze benoemd als licht, matig, matig-ernstig, ernstig of diep.
Disfuncties in de tast-, reuk- of smaakzin komen tevens regelmatig voor bij
personen met ernstige meervoudige beperkingen, maar worden meestal niet
onderkend. Het is belangrijk om ook aan deze sensorische beperkingen
voldoende aandacht te schenken.
Het is van belang de sensorische mogelijkheden en beperkingen van personen
met ernstige meervoudige beperkingen in kaart te brengen. Vanuit een goede
evaluatie van de aard en ernst van de sensorische beperkingen bij personen
met ernstige meervoudige beperkingen, kan het sensorisch functioneren van
deze doelgroep op een adequate manier ondersteund worden.
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