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In de zorg- en dienstverlening aan personen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen is 
een toegenomen aandacht merkbaar voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van 
ondersteuning. Tot nu toe is er in internationaal onderzoek echter weinig aandacht voor de groep 
personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het doel van deze verhandeling is een beeld te 
schetsen van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen 
met ernstig meervoudige beperkingen. Deze verhandeling sluit aan bij een doctoraatsproject dat 
gericht is op het ontwikkelen en toepassen van een valide en betrouwbare procedure voor het 
evalueren van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen 
met ernstig meervoudige beperkingen (Petry, 2006). 
 
In een eerste hoofdstuk geven we een beknopte omschrijving van de doelgroep en verduidelijken 
we de algemene concepten van deze verhandeling, met name ‘kwaliteit van zorg’ en ‘kwaliteit 
van leven’. In een tweede en derde hoofdstuk schetsen we - aan de hand van een literatuurstudie - 
een beeld van respectievelijk de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 
geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Na het literatuuronderzoek blijft het 
moeilijk om de sterke en zwakke punten in de kwaliteit van leven van personen met ernstig 
meervoudige beperkingen te duiden. Doorheen de literatuur zien we wel de sterke heterogeniteit 
van de doelgroep naar voren komen. We vermoeden bijgevolg dat de levenskwaliteit sterk van 
persoon tot persoon zal verschillen. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat zowel structureel-
organisatorische als procesgerichte aspecten van de ondersteuning een invloed hebben op de 
kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 
meervoudige beperkingen. 
 

Verder wordt in deze verhandeling gerapporteerd over een door ons - met behulp van de 
evaluatieprocedure van Petry (2006) - uitgevoerd empirisch onderzoek naar de kwaliteit van leven 
van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 49 personen met ernstig meervoudige 
beperkingen in residentiële voorzieningen en dagcentra in Vlaanderen en Nederland. In het vierde 

hoofdstuk bespreken we de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Drie 
onderzoeksvragen staan centraal. (1) Eerst wordt nagegaan hoe de kwaliteit van leven en de 
kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen eruitzien. (2) 
Daarna willen we kenmerken van personen met ernstig meervoudige beperkingen en factoren van 
de ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen detecteren en 
identificeren die een invloed hebben op de levenskwaliteit en/of de kwaliteit van ondersteuning. 
(3) Ten slotte willen we ook de relatie tussen de kwaliteit van leven en de kwaliteit van 
ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen nagaan. We maken gebruik 
van multiniveau-analyses om de data te analyseren. In het vijfde hoofdstuk bespreken we de 
onderzoeksresultaten. 
 
In het zesde en laatste hoofdstuk blikken we eerst terug op de belangrijkste onderzoeksresultaten, 
maken we daarbij een terugkoppeling naar eerder onderzoek en formuleren we een aantal 
kritische bedenkingen bij het uitgevoerde onderzoek. We schetsen vervolgens - op basis van het 
literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek - een beeld van de kwaliteit van leven van en de 
kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen en 
formuleren enkele suggesties voor verder onderzoek Ten slotte trachten we - met de nodige 
omzichtigheid en het nodige voorbehoud - een aantal implicaties van ons onderzoek voor de 
orthopedagogische praktijk te formuleren. 
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Inleiding 

 
 

Het begrip ‘kwaliteit’ is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Ook in de zorg- 

en dienstverlening aan personen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen heeft zich 

onder invloed van het ondersteuningsparadigma een heuse kwaliteitsrevolutie voorgedaan. Naast 

de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod, staat nu ook het concept 

‘kwaliteit van leven’ op de agenda van zowat alle welzijnsvoorzieningen. De jongste twintig jaar 

is er heel wat vooruitgang geboekt in het begrijpen van de invloed die het concept ‘kwaliteit van 

leven’ heeft op het leven van personen met verstandelijke beperkingen. 

 

In internationaal onderzoek is er echter tot nog toe weinig aandacht geweest voor de groep 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Ondanks de vooruitgang in de ondersteuning van 

en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van leven van personen met verstandelijke 

beperkingen, blijft de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

bijzonder laag (Singh et al., 2003). Wel is er vanuit wetenschappelijke hoek de jongste jaren een 

groeiende interesse merkbaar voor de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Onder meer deze verhandeling is daar een bewijs van. 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat kwaliteit van leven hoog correleert met het individueel niveau 

van functioneren van personen (McIntyre, Kraemer, Blacher & Simmerman, 2004). Personen met 

een lager verstandelijk niveau van functioneren en meer ernstige bijkomende beperkingen en/of 

beperkte communicatieve mogelijkheden, scoren lager op vragenlijsten en meetinstrumenten van 

kwaliteit van leven. Daarnaast is inzicht in de aspecten die noodzakelijk zijn om personen met 

ernstig meervoudige beperkingen een optimale bestaanskwaliteit te geven nog onvoldoende 

aanwezig (Zijlstra, 2003). Daarom willen we in deze verhandeling een beeld schetsen van de 

kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Kwaliteit van leven wordt in sterke mate beïnvloed door de wijze waarop personen met 

beperkingen worden ondersteund en door de mogelijkheden die hen aangereikt worden. Bijgevolg 

blijft het steeds belangrijk om te evalueren in welke mate de ondersteuning aan specifieke 

kwaliteitsstandaarden voldoet (Maes, 2003) en willen we dus in deze verhandeling ook een beeld 

schetsen van de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen.
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Deze verhandeling sluit aan bij een reeds lopend onderzoeksproject dat gericht is op het 

ontwikkelen en toepassen van een valide en betrouwbare procedure voor het evalueren van de 

kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen (Petry, 2006). Met deze verhandeling willen we een bijdrage leveren 

aan het vraagstuk rond de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het doel van deze verhandeling is enerzijds een 

beeld te schetsen van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen en anderzijds een zicht te krijgen op aspecten die 

van invloed zijn op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning.  

 

In een eerste hoofdstuk geven we eerst een beknopte omschrijving van de groep personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Personen met ernstig meervoudige beperkingen vormen een 

zeer heterogene groep met zeer complexe en specifieke hulpvragen waardoor een eenduidige 

omschrijving niet evident is. Daarna worden de algemene concepten van deze verhandeling - 

‘kwaliteit van zorg’ en ‘kwaliteit van leven’ - verduidelijkt. 

 

Onderzoek naar de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen is eerder gering. Daarom willen we aan de hand 

van een literatuurstudie een beeld verwerven van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. In hoofdstuk twee 

bespreken we onderzoeksliteratuur die een indicatie kan geven van de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. In hoofdstuk drie komt de onderzoeksliteratuur 

met betrekking tot de kwaliteit van ondersteuning van deze doelgroep aan bod. 

 
Tot voor kort zijn er weinig tot geen specifieke meetinstrumenten ontwikkeld voor het meten van 

de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Het doctoraatsproject van Katja Petry vult deze leemte in door het 

ontwikkelen van ‘een procedure voor de evaluatie van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit 

van ondersteuning geboden aan personen met ernstige meervoudige beperkingen’ (Petry, 2006). 

In het volgende deel van deze verhandeling wordt gerapporteerd over een door ons - met behulp 

van deze procedure - uitgevoerd empirisch onderzoek naar de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. In een 

vierde hoofdstuk bespreken we de onderzoeksvragen en de opzet van dit onderzoek. De resultaten 

van het onderzoek worden voorgesteld in het vijfde hoofdstuk.  
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In het zesde en laatste hoofdstuk blikken we terug op de belangrijkste onderzoeksresultaten en 

formuleren we een aantal kritische bedenkingen bij het uitgevoerde onderzoek. We schetsen als 

algemeen besluit - op basis van het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek - een beeld 

van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen en formuleren enkele suggesties voor verder onderzoek Ten 

slotte trachten we - met de nodige omzichtigheid en het nodige voorbehoud - een aantal 

implicaties van ons onderzoek voor de orthopedagogische praktijk te formuleren. 
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Hoofdstuk 1: Situering: Personen met ernstig meervoudige beperkingen en 

de concepten ‘kwaliteit van zorg’ en ‘kwaliteit van leven’ 

 

 

Er bestaat nogal wat verwarring omtrent de term ‘personen met ernstig meervoudige 

beperkingen’. Daarom geven we in een eerste deel van dit hoofdstuk een verduidelijking van deze 

term (1.1). Daarna volgt een omschrijving van de groep personen met ernstig meervoudige 

beperkingen (1.2). Omwille van hun zeer complexe en specifieke hulpvragen vormen personen 

met ernstig meervoudige beperkingen een zeer heterogene groep en ligt een eenduidige 

omschrijving niet voor de hand. 

 

In een tweede deel wordt gefocust op de algemene concepten van deze verhandeling, met name 

‘kwaliteit van zorg’ (2.1) en ‘kwaliteit van leven’ (2.2). Vooreerst verkennen we een aantal 

definities van kwaliteit van zorg en gaan we na hoe de kwaliteit van het zorg- en 

dienstverleningsproces geëvalueerd kan worden, waarna we drie verschillende benaderingen van 

‘kwaliteit van leven’ onder de loep nemen (2.2.1). Recent is er evenwel consensus ontstaan rond 

een aantal kernideeën en -principes van dit concept (2.2.2). In een laatste punt gaan we in op de 

discussie rond het al of niet meetbaar zijn van kwaliteit van leven (2.3). 

 

1. Personen met ernstig meervoudige beperkingen 

 

1.1. Terminologie 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen worden in de literatuur nog aangeduid als ‘ernstig 

meervoudig gehandicapt’, ‘meervoudig complex gestoord’ en ‘meervoudig complex gehandicapt’ 

(Nakken, 1993; Zijlstra, 2003). Veel voorkomende termen in de Engelstalige literatuur zijn: 

‘profoundly multiple handicapped persons’, ‘persons with severe multiple handicaps’ en 

‘profoundly mentally and physically handicapped persons’ (Nakken, 1997). Verschillende namen 

voor dezelfde doelgroep zijn op zich minder erg dan wanneer op elkaar lijkende termen gebruikt 

worden voor verschillende doelgroepen. Om de verwarring die ongetwijfeld kan ontstaan tegen te 

gaan, is het nuttig om van het begin af duidelijk te stellen om welke groep het in deze 

verhandeling gaat.  
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Het woord ‘ernstig’ heeft hier geen betrekking op de ernst van de stoornis, maar wel op de 

ernstige problemen van verstaanbaarheid van het gedrag door de aanwezigheid van de vele 

beperkingen (Zijlstra, 2003). De term ‘meervoudig’ wordt voor verschillende doelgroepen 

gebruikt. Personen met combinaties van functiestoornissen zoals personen die doof-blind zijn of 

personen die ernstig verstandelijk en visueel beperkt zijn,… worden omschreven als mensen met 

meervoudige beperkingen. Hier duiden we met deze term op de groep mensen die zowel (zeer) 

ernstige verstandelijke als (zeer) ernstige motorische beperkingen heeft. De term ‘meervoudig’ 

impliceert dat het gaat om stoornissen die afzonderlijk van elkaar bestaan, terwijl het juist de 

onderlinge beïnvloeding is die de zorg voor deze mensen kenmerkt (Zijlstra, 2003). Zoals Nakken 

(1993, p.14) in zijn definitie stelt, is er pas “sprake van een meervoudige handicap wanneer het 

merendeel van de geboden opvoeding/hulp die bij de ene beperking is bedacht, in die vorm niet 

bruikbaar is als gevolg van één of meer andere beperkingen.”  

Het gebruik van de term ‘complex’ heeft eveneens kritische opmerkingen uitgelokt (Nakken, 

1993, Zijlstra, 2003). ‘Complex’ verwijst naar de ingewikkelde (complexe) wisselwerking 

aanwezig tussen de stoornis, de persoon en diens omgeving. Maar ook de gevolgen van een 

ondubbelzinnig te bepalen en te omschrijven stoornis zijn complex en bijgevolg niet kenmerkend 

voor meervoudige beperkingen (Vlaskamp, 1997). 

 

Vandaag de dag wordt in de Nederlandstalige literatuur meer en meer gebruik gemaakt van de 

term ‘personen met diep verstandelijke en meervoudige beperkingen’. Zelf opteren wij voor het 

gebruik van de even respectvolle term ‘personen met ernstig meervoudige beperkingen’ omdat 

deze ons voorkomt als vlotter hanteerbaar.  

 

1.2. Definitie en omschrijving 

 

“Robert is iemand die zich niet zelfstandig kan verplaatsen, hij kan alleen objecten voelen die 

door anderen in zijn directe nabijheid worden gebracht. Hij is ernstig verstandelijk 

gehandicapt, hij gebruikt bijvoorbeeld geen gesproken taal. Via geluidjes en lichaamstaal 

moet hij anderen zijn wensen en behoeften kenbaar maken. Hij is cerebraal blind d.w.z. dat de 

visuele prikkels in de hersenen niet goed verwerkt worden. Hij kan geen enkele vorm, kleur of 

detail waarnemen maar hij reageert wel op lichtveranderingen. Door zijn moeilijk instelbare 

epilepsie wordt het verwerken en open kunnen staan voor prikkels van buiten regelmatig 

negatief beïnvloed. De maaltijden zijn door zijn slikproblemen en door zijn grote afweer 

gereduceerd tot het vijf keer daags aangesloten worden op een voedingspomp waarbij per 

keer 300cc in anderhalf uur rechtstreeks in zijn maag druppelt” (Hofman, 1997, p.29-30). 
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Dit is één voorbeeld van een persoon met ernstig meervoudige beperkingen. De problematiek van 

Robert verschilt volkomen van die van andere personen met ernstig meervoudige beperkingen. De 

verschillen in zintuiglijke, verstandelijke en lichamelijke beperkingen zorgen voor een unieke 

combinatie, een eigen beeld waardoor Robert deel uitmaakt van een bijzondere en vooral 

heterogene groep. Dit heel eigen beeld waardoor zij zo sterk van elkaar verschillen is misschien 

ook meteen het belangrijkste kenmerk van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

(Poppes & Vlaskamp, 2001). 

 

De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2000, p.11) definieert personen met 

ernstig meervoudig beperkingen als:  

“ - mensen met ernstige verstandelijke beperkingen, die pre-, peri- of postnataal ontstaan zijn; 

- gecombineerd met ernstige motorische beperkingen, leidend tot niet-ambulant zijn; 

- resulterend in een sterk verminderde tot afwezige zelfredzaamheid; 

- en (ernstige) belemmeringen in mogelijkheden tot communicatie.” 

 

Deze vier aspecten zijn cruciaal in de omschrijving van deze doelgroep, maar geven geen 

duidelijk beeld van wie deze personen precies zijn. Bovendien zijn ook stoornissen in het 

zintuiglijk functioneren en de vele medische problemen kenmerkend en hebben deze hun invloed 

op de wijze waarop de zorg voor deze personen is ingericht. Zoals eerder vermeld vormen 

personen met ernstig meervoudige beperkingen een zeer heterogene groep. Daardoor is er geen 

eenduidige omschrijving mogelijk van deze groep van personen.  

 

In wat volgt, geven we een omschrijving van mogelijke oorzaken, mogelijke beperkingen en de 

mogelijke invloed ervan op de functionele mogelijkheden van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen.  

 

Ernstig meervoudige beperkingen kunnen veroorzaakt worden door een chromosomale afwijking, 

een degeneratieve aandoening, een stofwisselingsziekte, een aangeboren hersenletsel, een 

geboortetrauma door bijvoorbeeld ernstig zuurstofgebrek, een ernstige infectie tijdens of na de 

zwangerschap,… (Schuurman, 2002). Deze hoeveelheid mogelijke oorzaken alleen al is reeds een 

indicatie voor de heterogeniteit van de doelgroep. 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen worden gekenmerkt door een combinatie van 

ernstige verstandelijke beperkingen en ernstige motorische beperkingen. De cognitieve stoornis 
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leidt tot een zeer laag niveau van verstandelijk functioneren. Het IQ ligt doorgaans lager dan 20 à 

25. Het is echter bijna onmogelijk om dit met bestaande gestandaardiseerde intelligentietesten 

vast te stellen (Vlaskamp, 1997). Deze personen hebben ook tal van motorische problemen zoals 

bijvoorbeeld spasticiteit, hypotonie, scoliose, misvormingen, vergroeiingen, broze beenderen, 

spierverlengingen,… (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Allemaal afwijkingen die ertoe leiden dat 

deze personen meestal rolstoelgebonden zijn en hun handen en armen niet of beperkt kunnen 

gebruiken (Vlaskamp, van Wijck & Nakken, 1993). Naast de motorische en verstandelijke 

beperkingen hebben velen ook beperkingen in het zintuiglijk functioneren. Er wordt geschat dat 

meer dan de helft van de personen met ernstig meervoudige beperkingen cerebrale visuele 

stoornissen heeft (Vlaskamp, de Geeter, Huijsmans & Smit, 2003). Het onderzoek van de 

Nederlandse Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ, 2000) geeft weer dat minstens 80% onder hen 

ernstige, meestal cerebrale visusstoornissen heeft en ongeveer 25% auditieve beperkingen. Ook 

stoornissen in reuk, smaak en vermoedelijk in de tast komen bij deze doelgroep vaak voor 

(Vlaskamp, 2000; Zijlstra, 2003).  

 

Deze mensen hebben nog heel wat andere medische problemen en vormen dan ook op het vlak 

van gezondheid een zeer kwetsbare groep. Luchtweginfecties, chronische obstipatie, 

slaapproblemen, problemen met de urinewegen, kauw- en slikproblemen en problemen met de 

spijsvertering zijn zaken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Gastro-oesofageale reflux 

bijvoorbeeld komt voor bij ongeveer 70% van de personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Hierdoor verloopt het eten vaak problematisch. Slik- en kauwproblemen komen ook voor wanneer 

geen sprake is van de refluxziekte (Vlaskamp, 2000; Zijlstra, 2003). Ongeveer 16% onder hen 

krijgt sondevoeding (IGZ, 2000). Epilepsie komt eveneens vaak voor bij personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Men probeert dit onder controle te houden met medicatie, maar toch 

zijn er kinderen en volwassenen die wekelijks of zelfs dagelijks kleine of grote aanvallen hebben 

in diverse verschijningsvormen (Petry, Maes & Demuynck, 2004).  

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen komen zelden tot spraakontwikkeling of enige 

andere vorm van taal, zoals gebaren of het gebruik van symbolen (Vlaskamp & Oxener, 2002). Zij 

communiceren met een sterk persoonsgebonden vorm van lichaamstaal, zoals een grimas, een 

blik, veranderende spierspanning, een geluid of beweging. Deze signalen kunnen bovendien in 

verschillende contexten een andere betekenis hebben. Zij zijn dus wel degelijk in staat om aan te 

geven wat zij wel of niet prettig vinden en wat hun mogelijkheden en wensen zijn maar de hulp 

van ‘de ander’ is hierbij van cruciaal belang (Schuurman, 2002). 
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Velen onder hen stellen ook “challenging behaviors” (Hogg, 1999, p.22), vrij vertaald ‘uitdagend 

gedrag’. Het maken van storende geluiden, zelfverwondend gedrag en het eten van ongepaste 

objecten en vloeistoffen zijn hier voorbeelden van. Uit onderzoek blijkt dat zelfverwondend 

gedrag gecorreleerd is met de ernst van verstandelijke beperking. Voor personen met zeer ernstig 

verstandelijke beperkingen stelt men een prevalentie vast van 26,3%. Terwijl de prevalentie bij 

personen met licht, matig en ernstig verstandelijke beperkingen respectievelijk 0,5%, 5,4% en 

19,4% bedraagt (Vogels & Fryns, 2002). De gevolgen hiervan zijn niet alleen schadelijk voor hun 

lichamelijk welbevinden maar zijn ook van invloed op de zorg voor deze personen en maken de 

toegang tot de samenleving moeilijker. De oorzaken van deze gedragingen zijn zeer complex en 

kunnen voortkomen uit biologische, gedragsmatige en omgevingsinvloeden, of uit een interactie 

tussen deze factoren (Hogg, 1999).  

 

Wanneer we kijken naar de verschillende beperkingen die in het voorgaande aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen worden toegeschreven, is het niet verwonderlijk dat hun 

zelfredzaamheid erg beperkt is. Kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen 

zijn voor alle aspecten en gedurende hun hele leven afhankelijk van de zorg van anderen.  

 

De mogelijke beperkingen verschillen in mate van ernst en kunnen in verschillende combinaties 

voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat personen met ernstig meervoudige beperkingen over zeer 

uiteenlopende functionele mogelijkheden en vaardigheden beschikken (Vlaskamp & Oxener, 

2002). Kleine verschillen in motorische mogelijkheden, bijvoorbeeld het al dan niet kunnen 

vastpakken of aanwijzen van een voorwerp, hebben grote gevolgen voor de omgang en 

communicatie met deze persoon. Het functioneren van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen is echter niet afhankelijk van hun aangeboren capaciteiten. Het is het resultaat van 

een wisselwerking van deze capaciteiten met de ondersteuning die de omgeving biedt (Van 

Gennep & Habekothé, 2003). 

 

2. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven 

 

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn in de 

zorg- en dienstverlening voor personen met verstandelijke beperkingen. Verschillende 

ontwikkelingen hebben hiertoe bijgedragen (Maes, 1998; Maes, Geeraert & Van den Bruel, 1999; 

Schalock, 1996). 
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Maes (1998) duidt vier ontwikkelingen aan waardoor in de zorg voor personen met beperkingen 

kwaliteit meer dan ooit in de belangstelling staat. Vooreerst zijn personen met beperkingen en hun 

ouders mondiger, kritischer en zelfbewuster geworden. Ouder- en gebruikersverenigingen zijn er 

zich van bewust geworden dat kwaliteitsvolle zorg geen gunst is, maar een recht waarop 

aanspraak kan en mag gemaakt worden. Daarnaast zijn opvattingen als ‘zorg op maat’ en 

‘functiegerichte zorg’ richtinggevende principes in de zorg geworden. Zij beogen een 

gedifferentieerd en gepersonaliseerd zorgaanbod dat adequaat afgestemd is op de individuele 

mogelijkheden en de specifieke zorgvragen van de persoon en zijn gezin. Bovendien is de zorg 

voor personen met beperkingen ook sterk geprofessionaliseerd. “Het wordt steeds belangrijker 

dat organisaties kunnen motiveren hóe ze zorg verlenen en waarom ze de zorg op die manier 

verlenen” (Steman & Zomerplaag, 1994). Ten slotte speelt ook de overheid een grote rol in deze 

ontwikkeling. Dit werd sterk duidelijk met het uitvaardigen van het decreet inzake de 

kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29.4.1997 

(B.S. 11.6.1997, err. 4.7.1997), gewijzigd bij decreet van 22.12.1999 (B.S. 30.12.1999) en 

naderhand opgeheven en vervangen door het decreet van 17.10.2003 betreffende de kwaliteit van 

de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.XI.2003). Het zogenaamde kwaliteitsdecreet 

legt de welzijnsvoorzieningen op om een integraal kwaliteitsbeleid te voeren en om dit 

kwaliteitsbeleid gestalte te geven in de vorm van een kwaliteitsplan en kwaliteitshandboek. 

 

Vandaag zijn kwaliteitsevaluaties niet enkel meer gericht op de structuur en het proces van de 

zorg. Een evolutie is merkbaar naar de evaluatie van ‘person-referenced outcomes’ waarin 

indicatoren van kwaliteit van leven als een belangrijke groep van resultaten van die zorg worden 

opgevat (Felce & Perry, 1995; Maes, Geeraert & Van Den Bruel, 1999; Maes & Petry, 2000; 

Vreeke & Janssen, 1994). Een belangrijke ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt is de 

opkomst van het nieuwe ondersteuningsparadigma in de zorg voor personen met verstandelijke 

beperkingen (Schalock, 1996). In het ondersteuningsparadigma staan vier kernbegrippen centraal, 

namelijk volwaardig burgerschap, keuze en controle, gewone ondersteuning in het sociaal 

netwerk en professionele ondersteuning in het sociaal vangnet en ten slotte kwaliteit van bestaan 

(Van Gennep, 1997). Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat een goede levens- en 

bestaanskwaliteit een richtinggevend principe in de zorg is geworden. 
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2.1. Kwaliteit van zorg 

 

2.1.1. Kwaliteit van zorg: een definitie 

 

In de literatuur zijn heel wat definities van kwaliteit te vinden.  

 
Kwaliteit is “de mate waarin het geheel van eigenschappen van een product, proces en dienst 

voldoet aan de eraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruikersdoel” (Staring, 
Duterloo, ten Horn, 1993, p.20). 
 
“De term van kwaliteit is van toepassing indien er sprake is van een optimale verhouding van 

het gerealiseerde t.o.v. de verwachtingen met betrekking tot een bepaald kenmerk van het 

object” (Hartelok & Caspari, 1994 in Vermeer, 2000, p.16). 
 
Kwaliteit is “het geheel van eigenschappen en kenmerken van de hulp- en dienstverlening die 

van belang zijn voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften” (Van 
Holderbeke, 2002, p.43). 
 

Maes et al. (1997) beweren dat er ondanks de grote verscheidenheid toch een algemene lijn te 

trekken is in deze waaier van definities. Zij sluiten aan bij de definitie van Van der Ploeg en 

stellen dat “de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te maken heeft met de mate van 

discrepantie tussen het werkelijke en het beoogde beeld van de zorg- en dienstverlening” (Maes et 

al., 1997, p.10). De grootte van de afstand tussen het werkelijke en het beoogde beeld geeft de 

mate van mogelijke kwaliteitsverbetering weer. Immers, hoe groter de afstand, hoe minder er 

sprake is van kwaliteit. Kwaliteit is dus op te vatten als “de mate van overeenkomst tussen de 

feitelijk geleverde zorg en de specifieke normen waaraan deze zorg zou moeten voldoen” (Maes, 

Geeraert & Van den Bruel, 1999, p.4). 

 

2.1.2. Evaluatie van de kwaliteit van zorg 

 

In het bepalen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kan men twee grote benaderingen 

onderscheiden, de procesgerichte kwaliteitsbepaling enerzijds en de resultaat- of productgerichte 

kwaliteitsbepaling anderzijds (Maes, 1997; Maes et al., 1997; McVilly & Rawlinson, 1998; 

Vreeke & Janssen, 1994).  

 

2.1.2.1. Procesgerichte kwaliteitsbepaling van het zorg- en dienstverleningproces 

 

Procesgerichte kwaliteitsbepaling richt zich op het proces van de zorg- en dienstverlening. Het 

geeft inzicht in de inhoud en efficiëntie van de hulpverlening (Harinck & Smit, 1999) en het levert 
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vaak onmiddellijke en concrete aanknopingspunten voor optimalisering van de zorg (Maes et al., 

1997). Zowel de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener als de structurele en organisatorische 

aspecten die deze zorgverlening mogelijk maken, worden beoordeeld. Harinck en Smit (1999) 

bespreken vijf varianten van procesevaluatie, met name monitoring, implementatie-evaluatie, 

conceptverheldering, het expliciteren van beslissingsprocessen en formatieve evaluatie. 

 

Monitoring (1) geeft gedetailleerde informatie over bepaalde behandelingen of begeleidingen. 

Over het functioneren van het hulpverleningsproces worden allerlei concrete, gemakkelijk te 

observeren en te registreren gegevens vastgelegd, zoals kenmerken van het personeel, informatie 

over programma-activiteiten en cliëntgegevens. Bij implementatie-evaluatie (2) wordt het feitelijk 

behandelings- of begeleidingsproces vergeleken met een bepaalde standaard of norm, 

bijvoorbeeld met een programmaplan of een prescriptief theoretisch model. Conceptverheldering 

(3) is een methode om veelal vage en weinig expliciete concepten van praktijkwerkers of 

beleidswerkers te verhelderen. Een voorbeeld van conceptverheldering is de Delphimethode. Dit 

is een soort evaluatieonderzoek waarbij een panel van praktijkdeskundigen op een gestructureerde 

wijze bevraagd wordt over zijn perceptie van bijvoorbeeld de doelen van een bepaalde 

interventievorm. Een evaluator analyseert de antwoorden, raadpleegt relevante literatuur en speelt 

de resultaten in een bewerkte en meer gestructureerde vorm terug naar het panel. Dit proces wordt 

herhaald tot de respondenten voldoende overeenstemming bereiken over de verkregen informatie. 

Het expliciteren van beslissingsprocessen (4) legt het accent op de impliciete denkmodellen van 

praktijkfunctionarissen. De evaluator gaat op zoek naar de regels die het beslissingsproces sturen 

en probeert de verschillende stappen en concepten in denkmodellen te verhelderen. Dit kan door 

de feitelijke besluitvorming te bestuderen of door de besluitnemers ter beoordeling fictieve 

casussen voor te leggen. Formatieve evaluatie (5) spoort de sterke en zwakke punten in een 

zorgverleningproces op. Deze vorm van evaluatie maakt gebruik van de meningen en ervaringen 

van cliënten en betrokken hulpverleners over diverse aspecten van de behandeling en heeft als 

doel het proces te verbeteren.  

 

2.1.2.2. Productgerichte kwaliteitsbepaling van het zorg- en dienstverleningsproces 

 

Kwaliteit van zorg en indicatoren ervan worden meer en meer bekeken vanuit het perspectief van 

de zorggebruikers zelf. Hieruit volgt een verschuiving van kwaliteitsevaluaties - gericht op 

organisatorische en procedurele kenmerken - naar evaluaties van persoonsgerichte uitkomsten. 

Individuele uitkomsten komen in de plaats van algemene standaarden (Maes, 2003).  
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Bij de product- of resultaatgerichte kwaliteitsbepaling wordt het resultaat van de zorg- en 

dienstverlening als uitgangspunt genomen. “Outcome evaluation pertains to what services 

actually achieve for their cliënts” (McVilly & Rawlinson, 1998, p.201). Vreeke en Janssen (1994) 

geven een overzicht van meetinstrumenten voor het meten van uitkomsten van de zorgverlening 

aan mensen met verstandelijke beperkingen. Met uitkomsten wijzen zij op de al dan niet bedoelde 

resultaten van het proces van de zorg. Vreeke en Janssen (1994) rangschikken deze verschillende 

resultaten onder vier noemers, met name (a) het realiseren van een bepaald niveau van kwaliteit 

van bestaan, (b) het realiseren van een verbetering van het praktisch en sociaal functioneren, (c) 

het realiseren van de (sociale) integratie en (d) het realiseren van de tevredenheid van personen 

met verstandelijke beperkingen en hun ouders. Stancliffe, Emerson en Lakin (2004) geven een 

meer uitgebreid overzicht van consumentenuitkomsten waar onderzoekers rekening mee zouden 

moeten houden wanneer ze aspecten van de residentiële hulpverlening willen onderzoeken (zie 

tabel 1.1). 

 

Tabel 1.1 

Consumentenuitkomsten gerelateerd aan onderzoek in de residentiële zorgverlening (Stancliffe, 

Emerson & Lakin, 2004, p.468) 

Consumer outcomes 

• Community participation, independent community participation, participation in preferred 

community activities, use of mainstream services, community assimilation and acceptance, sense of 

community 

• Domestic participation, engagement in domestic activities; hygiene, appearance and personal care 

• Quality of life, choice, self-determination, satisfaction, happiness, control of services, participation 

in individual planning 

• Social network, family contact, social contact, social participation, engagement in social activities, 

social integration, living companion turnover, natural support, loneliness, compatibility with fellow 

residents 

• Leisure/recreation participation, participation in preferred leisure/recreation activities, 

leisure/recreation integration 

• Rights, safety, abuse, risk, dignity, access 

• Physical health, exercise, mental health, stress, well-being 

• Adaptive behaviour, challenging behaviour, skill acquisition 

 

Het meten van de uitkomsten van de zorg- en dienstverlening kan op verschillende wijzen 

gebeuren (Maes et al., 1997). Een eerste manier is een effectmeting. De effectiviteit van de 

inspanningen wordt nagegaan. De cruciale vraag is met andere woorden of de zorg succes heeft 

gehad, en zo ja, in welke mate. Nagaan in welke mate personen met verstandelijke beperkingen 

een bepaald niveau van functioneren bereiken is hier een illustratie van. Een tweede wijze om aan 
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productgerichte kwaliteitsbepaling te doen is efficiëntieonderzoek. Er wordt gekeken naar de 

verhouding tussen de bereikte resultaten en de tijd die daaraan besteed is of de inspanningen die 

daartoe geleverd zijn. Een derde mogelijkheid ten slotte is het satisfactieonderzoek waar de vraag 

naar de tevredenheid van de cliënt of de zorgverlener centraal staat. Harinck en Smit (1999) 

bespreken nog drie andere methoden om vast te stellen of er resultaat is. Een eerste methode is 

‘evaluatie gericht op doelbereiking’ waarbij wordt vastgesteld of de situatie van de cliënt na de 

interventie al dan niet voldoet aan bepaalde vooropgestelde normen of standaarden. Naast 

satisfactieonderzoek houdt dit ook het gebruik van formele, uniforme toegepaste doelen in. Een 

tweede methode is ‘evaluatie gericht op het vaststellen van verandering’. Deze methode gaat na of 

de problemen van de cliënt zich wijzigen tijdens de interventie. Een moeilijkheid hierbij is het 

aantonen of de eventuele verandering het gevolg is van de interventie. Een laatste methode die 

zich in tegenstelling tot de voorgaande methoden niet focust op verwachte uitkomsten is de ‘Goal 

free’-evaluatie. Dit onderzoek start zeer breed en wil aan de hand van ongestructureerde 

technieken de niet-verwachte resultaten en eventuele bijeffecten op het spoor komen. 

 

Kwaliteit van leven wordt opgevat als één van de belangrijkste uitkomsten in de zorg voor 

personen met beperkingen (Maes, Geeraert & Van den Bruel, 2000). Van zorginstanties wordt 

verwacht dat zij zorg aanbieden die leidt tot positieve veranderingen in de kwaliteit van leven van 

hun cliënten. “Kwaliteit van bestaan wordt opgevoerd als bij uitstek geschikt om de kwaliteit van 

de zorg aan af te meten, omdat de zorgverlening voor vele verstandelijk gehandicapten - zeker in 

de 24-uurs zorgverlening - een bepalende factor is in hun leven” (Vreeke & Janssen, 1994, 

p.164). Kwaliteit van leven wordt bijgevolg in sterke mate beïnvloed door de wijze waarop 

personen met beperkingen worden ondersteund en door de mogelijkheden die hen aangeboden 

worden. Daarom blijft het steeds belangrijk om te evalueren in welke mate de zorg en 

ondersteuning aan specifieke kwaliteitsstandaarden voldoen (Maes, 2003). Het evalueren van de 

kwaliteit van zorgprocessen en het opstellen van kwaliteitsvereisten zijn zeker noodzakelijk maar 

deze garanderen als uitkomst niet altijd een goede kwaliteit van leven (Maes, Geeraert & Van den 

Bruel, 2000; McVilly & Rawlinson, 1998). Integendeel, Borthwick-Duffy (1990 in McVilly & 

Rawlinson, 1998, p.212) merkt op dat: “The documentation associated with meeting standards 

and regulations, the primary focus of process evaluation, often becomes a barrier to the 

happiness of persons who live in those facilities that are overly concerned with certification.”  
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2.2. Kwaliteit van leven 

 

2.2.1. Kwaliteit van leven: een definitie? 

 

De termen ‘kwaliteit van leven’ en ‘levenskwaliteit’ duiken overal op: in wetenschappelijke 

literatuur, in reclame, in het onderwijs, in de bedrijfswereld, in de gezondheidssector,… Toch 

bestaat er geen algemeen aanvaarde definitie van wat dit begrip precies inhoudt (Dennis, 

Williams, Giangreco & Cloninger, 1993; Douma, Kersten, Koopman, Schuurman & Hoekman, 

2001; Felce & Perry, 1995; Hensel, 2001; Taylor & Bogdan, 1996). Er is een onderscheid te 

maken tussen drie benaderingen van het concept ‘kwaliteit van leven’ (Maes & Petry, 2000).  

 

- De objectieve benadering 

Inherent aan de objectieve benadering is dat kwaliteit van leven gelijkgesteld wordt aan een reeks 

objectief meetbare goede levensomstandigheden. “Quality of life is the sum of a range of 

objectively measurable life conditions experienced by an individual” (Felce & Perry, 1995). Men 

gaat na of de levensomstandigheden van een zodanige kwaliteit zijn dat zij in staat zijn de basale 

en specifieke behoeften van een persoon met beperkingen te bevredigen. Sociale indicatoren als 

arbeidssituatie en inkomen, gezondheid, materiële levensomstandigheden, vrijetijdsactiviteiten, 

structuur van het sociale netwerk, functionele vaardigheden, mate van keuzevrijheid en deelname 

aan activiteiten binnen de samenleving, worden op een gestandaardiseerde wijze gemeten. 

Kwaliteit van leven vormt in deze benadering een tastbaar en dus beïnvloedbaar begrip (Douma et 

al., 2001). Op deze benadering is veel kritiek gekomen (Maes & Petry, 2000; Parmenter, 1992). 

Uit onderzoek blijkt o.a. dat de relatie tussen objectieve levensomstandigheden en subjectieve 

ervaringen van welbevinden zwak is. Dezelfde omstandigheden worden door verschillende 

mensen vaak op een zeer verschillende manier ervaren. Een tweede kritiek is dat deze sociale 

indicatoren slechts het oordeel van een buitenstaander weergeven en niet dat van de betrokkene 

zelf. Er bestaat een relatie tussen deze sociodemografische variabelen en de kwaliteit van het 

collectief gemeenschapsleven, maar voor het evalueren van de kwaliteit van leven van een 

individu wordt deze benadering niet geschikt bevonden. Dus, “it became clear that there was 

more to quality of life than simply the objective circumstances in which people lived” (Day & 

Jankey, 1996, p.41). Toch zijn objectief goede levensomstandigheden een noodzakelijke 

voorwaarde voor een goede levenskwaliteit.  
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- De subjectieve benadering 

Individuen verschillen in wat zij belangrijk vinden en tevredenheid met het leven is een belangrijk 

en essentieel criterium van kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is een zaak van subjectieve 

ervaring. Het concept heeft geen betekenis afzonderlijk van wat een persoon ervaart en voelt. Het 

is een vraag van hoe mensen zich voelen over hun leven en niet wat anderen zeggen over hun 

leven. “…What is important is how they experienced their lives” (Taylor & Bogdan, 1996, p.16). 

Kwaliteit van leven moet dus bestudeerd worden vanuit het perspectief van het individu. Deze 

benadering gaat ervan uit dat “…iemands levenskwaliteit begrepen moet worden in termen van 

subjectieve gevoelens en ervaringen van welbevinden en tevredenheid over de eigen 

levenssituatie” (Maes & Petry, 2000, p.28). Volgens Resnick, Janssen, Vreeke en Stolk (1997) 

verwijst kwaliteit van leven naar de mate waarin iemand tevreden is met zijn leven en de mate 

waarin iemand zijn/haar persoonlijke wensen en voorkeuren kan realiseren. Ook deze benadering 

blijft niet van kritiek gespaard. Felce en Perry (1995) stellen dat wanneer een definitie van 

kwaliteit van leven geen rekening houdt met een beoordeling van de objectieve 

levensomstandigheden dit onvoldoende garantie biedt voor de meest kwetsbare groepen in onze 

samenleving. Mensen die in ongunstige omstandigheden leven blijven vaak erg optimistisch over 

hun huidige situatie en toekomst. Dit kan het gevolg zijn van lage verwachtingen in de toekomst, 

het moeilijk durven uiten van kritiek of van beperkte levenservaringen waardoor men weinig 

alternatieven kent. Daarnaast kunnen iemands verwachtingen zich ook aanpassen aan vertrouwde 

en gekende omstandigheden die men als onveranderlijk beschouwt, ook als deze negatief zijn 

(Maes & Petry, 2000).  

 

- De interactionele benadering of goodness-of-fitbenadering 

Zo komen we bij een derde visie, de interactionele of goodness-of-fitbenadering die stelt dat het 

concept ‘kwaliteit van leven’ zowel objectieve als subjectieve componenten moet bevatten. 

Kwaliteit van leven wordt door Felce en Perry (1995, p.60) als volgt gedefinieerd: “An overall 

general well-being that comprises objective descriptors and subjective evaluations of physical, 

material, social and emotional well-being together with the extent of personal development and 

purposeful activity, al weighted by a personal set of values.” Deze formulering blijft gevoelig 

voor de eigen visie van het individu op zijn levensomstandigheden maar houdt tegelijk rekening 

met een onafhankelijk perspectief op die omstandigheden. En voegt dus een extra element aan de 

discussie toe, namelijk de mate van overeenstemming tussen de persoon en zijn omgeving (Maes 

& Petry, 2000). 
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Deze verschillende opvattingen over het concept ‘kwaliteit van leven’ komen tot uiting in de 

verschillende modellen van kwaliteit van leven die ontwikkeld zijn in het onderzoeksveld 

betreffende personen met een verstandelijke beperking (Day & Jankey, 1996; Felce & Perry, 

1995, 1996; Parmenter, 1992; Renwick & Brown, 1996). Deze modellen worden opgesteld als 

basis voor verdere theorievorming over kwaliteit van leven, als basis voor instrumentontwikkeling 

of nog als basis voor het verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens over de kwaliteit van 

leven van bepaalde groepen (Maes & Petry, 2000).  

 

2.2.2. Kwaliteit van leven: consensusopvatting 

 

Onderzoekers zijn het er tegenwoordig over eens dat iedere beoordeling van de levenskwaliteit 

essentieel subjectief is (Dennis et al., 1993). Taylor en Bogdan (1996) formuleren dit als volgt: 

“Quality of life is a matter of subjective experience. The concept has no meaning apart from what 

a person feels and experiences.” Onderliggend aan de verschillende definities van kwaliteit van 

leven liggen drie basisconcepten: ‘general feelings of wellbeing’, ‘opportunities to fulfill one’s 

potential’ en ‘feelings of positive social involvement’ (Schalock et al., 2002). 

 

Binnen de internationale literatuur is er recent ook consensus ontstaan rond een aantal kernideeën 

en kernprincipes van het concept ‘kwaliteit van leven’. Deze eensgezindheid komt tot uiting in 

een rapport van een internationaal panel van experten (Schalock et al., 2002). Hieronder een 

overzicht van deze kernideeën en -principes, die in een verhandeling over kwaliteit van leven en 

kwaliteit van zorg bezwaarlijk kunnen ontbreken. 

 

2.2.2.1. Kernideeën 

 

- multidimensioneel concept 

Kwaliteit van leven is in de eerste plaats een multidimensioneel concept, bestaande uit 

verschillende domeinen. Na een literatuurstudie komen Felce en Perry (1995, 1997) en Felce 

(1997) tot de conclusie dat de verschillende aspecten vermeld in de literatuur herleid kunnen 

worden tot zes basisdimensies, namelijk fysiek welbevinden, materieel welbevinden, sociaal 

welbevinden, ontwikkeling en activiteit, emotioneel welbevinden en burgerlijk welbevinden. 

Schalock (1996) vult dit rijtje aan met de dimensies ‘zelfbepaling’, ‘inclusie’ en ‘rechten’. 

Renwick en Brown (1996) nemen een heel andere invalshoek, namelijk de existentieel 

humanistische benadering en onderscheiden hierbij drie grote levensdomeinen: ‘Being’, 
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‘Belonging’ en ‘Becoming’. Onderzoekers van kwaliteit van leven stellen dat niet zozeer het 

aantal domeinen belangrijk is maar wel de erkenning van de nood aan een kader bestaande uit 

meerdere elementen. Daarnaast is het belangrijk dat deze domeinen het geheel weergeven van wat 

belangrijk is in het leven van mensen.  

 

- Inter- en intravariabiliteit 

Verschillende domeinen kunnen verschillend ervaren worden door verschillende individuen en 

culturele groeperingen. De beleving van de kwaliteit van leven door een individu kan ook 

veranderen na verloop van tijd. 

 

- Levensloopperspectief 

Daarnaast vertoont kwaliteit van leven een levensloopperspectief waarin de invloed van 

ervaringen uit een bepaalde levensfase op het latere leven erkend en opgenomen wordt (Petry, 

2004). 

 

- Persoonlijke omgevingscontext 

Personen kunnen het best begrepen worden binnen de persoonlijke context of omgeving waarin 

zij leven. Deze omgeving is veranderlijk. Ze kan zich namelijk aanpassen aan de individuele 

noden en interesses van de persoon en omgekeerd kunnen nieuwe interesses ontstaan als gevolg 

van een veranderende omgeving. De omgeving kan de kwaliteit van het leven bevorderen of 

belemmeren.  

 

- Holistisch concept 

Kwaliteit van leven wordt ook opgevat als een holistisch concept. De verschillende aspecten of 

domeinen van het leven van een individu kunnen andere domeinen beïnvloeden. Zo kan 

bijvoorbeeld een aangepaste rolstoel met het verminderen van lichamelijke pijn en het verhogen 

van comfort als doel, het emotioneel welbevinden van een persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen ten zeerste bevorderen. 

 

- Persoonlijke waarden, keuzes en controle  

Kwaliteit van leven houdt rekening met persoonlijke waarden, keuzes en controle. Kwaliteit van 

leven is bijgevolg emancipatorisch en weerspiegelt verschillende waardesystemen.  
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- Perceptie van het individu  

Dit kernidee slaat op de perceptie van het individu op de domeinen van kwaliteit van leven. Deze 

eigen kijk op de verschillende domeinen van kwaliteit van leven is niet een kwestie van juist of 

onjuist, maar is een uiting van de visie van de persoon op zijn kwaliteit van leven. Men moet 

echter ook rekening houden met de perceptie van ouders, familieleden en zorg- en 

ondersteuningsverleners, welke kan verschillen van deze van het individu.  

 

- Zelfbeeld en empowerment 

Het doel van ieder programma rond kwaliteit van leven is het zelfbeeld van de persoon 

bevorderen en is het geven van stimulerende omgevingen die de mogelijkheid tot controle over 

zijn leven bevorderen. 

 

Deze kernideeën weerspiegelen het emancipatorisch karakter van kwaliteit van leven. Het concept 

kwaliteit van leven houdt rekening met de individuele keuzes inzake activiteiten, interventies en 

omgevingen en erkent de persoonlijke waarden van mensen met beperkingen. 

 

2.2.2.2. Kernprincipes 

 

In aansluiting op de kernideeën zijn een aantal principes ontstaan die ons een raamwerk bieden 

voor het meten en toepassen van het concept ‘kwaliteit van leven’. 

 

1. Kwaliteit van leven “… is composed of those same factors and relationships for people with 

intellectual disabilities that are important to those without disabilities” (Schalock et al., 2002, 

p.460). 

Mensen met en zonder verstandelijke beperkingen hebben dezelfde basisnoden en bijgevolg moet 

wat hun levenskwaliteit bepaalt fundamenteel hetzelfde zijn (Maes & Petry, 2000). Parmenter 

(1992) daarentegen stelt dat - hoewel de algemene factoren die de kwaliteit van leven van 

personen met en zonder beperking bepalen dezelfde zijn - de aanwezigheid van een beperking ook 

een impact heeft op de kwaliteit van leven. Rosen (1986 in Borthwick-Duffy, 1996) stelt de vraag 

in welke mate bepaalde cognitieve en sociale beperkingen van personen met verstandelijke 

beperkingen bepaalde opties uitsluiten en bepaalde specifieke behoeften doen ontstaan die 

personen zonder beperkingen niet hebben. Wanneer dit zo is, suggereert Rosen dat het concept 

‘kwaliteit van leven’ verschillend gedefinieerd moet worden naar gelang van de ernst van de 
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beperkingen. Over het basisprincipe van Schalock et al. (2002) bestaat er een brede consensus, 

maar er wordt gepleit voor een per doelgroep gespecifieerde invulling van de basisdomeinen.  

 

2. Kwaliteit van leven “… is experienced when a person’s needs and wants are met and when one 

had the opportunity to pursue life enrichment in major life setting” (Schalock et al., 2002, p.460). 

Of nog, kwaliteit van leven wordt ervaren “wanneer tegemoetgekomen wordt aan iemands noden 

en wanneer iemand de mogelijkheid heeft om een beter bestaan na te streven” (Maes & Petry, 

2000, p.30). 

 

3. Kwaliteit van leven “…has both subjective and objective components, but is primarily the 

perception of the individual that reflects the quality of life he/she experiences” (Schalock et al., 

2002, p.460). 

Dit principe verwijst naar de interactionele benadering van het concept ‘kwaliteit van leven’. 

Maes en Petry (2000) wijzen op het belang van deze laatste dimensie, namelijk dat de indicatoren 

van kwaliteit van leven steeds moeten worden afgewogen aan de betekenis die ze hebben voor een 

bepaalde persoon. 

 

4. Kwaliteit van leven “…is based on individual needs, choices and control” (Schalock et al., 

2002, p.460). 

Kwaliteit van leven is gebaseerd op individuele noden, keuzes en controle. Renwick en Brown 

(1996 in Maes & Petry, 2000) verwijzen naar “de mate waarin mensen controle ervaren over de 

voor hen belangrijke mogelijkheden in het leven” (p.30) als een belangrijke mediërende factor van 

het subjectief welbevinden. 

 

5. Kwaliteit van leven “… is a multidimensional construct influenced by personal and 

environmental factors, such as intimate relationships, family life, friendships, work, 

neighbourhood, city or town of residence, housing, education, health, standard of living, and the 

state of one’s nation.” (Schalock et al., 2002, p.460). 

Het concept ‘kwaliteit van leven’ kan niet gescheiden worden van de context waarin personen met 

speciale noden leven (Schalock & Alonso, 2002). Kwaliteit van leven is ook intrinsiek gerelateerd 

aan de kwaliteit van leven van andere personen in de directe omgeving van de persoon in kwestie 

(Goode, 1990 in Dennis et al., 1993). 
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2.3. Kwaliteit van leven: meetbaar of niet? 

 

In het onderzoek naar ‘kwaliteit van leven’ kunnen we verschillende theoretische benaderingen 

onderscheiden (Dennis et al., 1993; Goode, 1997). Aan de ene kant zijn er onderzoekers die 

waarde zien in het objectief en kwantitatief meten van kwaliteit van leven. Aan de andere kant 

zijn er onderzoekers die geloven dat kwaliteit van leven een individueel uniek en subjectief 

concept is dat niet gemeten kan worden en dat geen kwantitatieve maar een louter kwalitatieve 

aanpak vereist. Zoals meestal ligt de waarheid ergens in het midden. Er is dan ook een algemene 

consensus tot het gebruik van een combinatie van deze benaderingen om rond kwaliteit van leven 

kennis te verwerven. Los daarvan hebben een aantal onderzoekers kritiek op de term ‘kwaliteit 

van leven’. 

 

2.3.1. Kwaliteit van leven kan operationeel gedefinieerd en gemeten worden 

 

De overgrote meerderheid van de literatuur duidt aan dat het onderzoek naar kwaliteit van leven 

voornamelijk kwantitatief is. Volgens Goode (1997) werd kwantitatief onderzoek van kwaliteit 

van leven reeds verricht op individueel, organisatie-, gemeenschaps- en nationaal niveau.  

De meetinstrumenten en -schalen zijn gebaseerd op een veelheid aan theorieën en definities van 

kwaliteit van leven. Over het algemeen liggen deze in lijn met de drie benaderingen van het 

concept ‘kwaliteit van leven’, namelijk de objectieve benadering, de subjectieve benadering en de 

gecombineerde of goodness-of-fitbenadering (Dennis et al., 1993). In het kwantitatief onderzoek 

naar kwaliteit van leven worden (semi-)gestructureerde interviews en/of vragenlijsten het meest 

toegepast. Ook wordt gebruik gemaakt van observaties voor het verzamelen van informatie rond 

objectieve indicatoren (Maes & Petry, 2000). 

 

Voorstanders van kwantitatieve methoden verwerpen kwalitatieve methoden omdat ze te 

subjectief zijn en falen in het aantonen van de betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen 

(Dennis et al., 1993).  

 

2.3.2. Kwaliteit van leven is een bruikbaar, maar moeilijk meetbaar concept 

 

Kwaliteit van leven wordt in deze visie beschouwd als een ‘sensitizing concept’ (Goode, 1997; 

Maes & Petry, 2000). Het geeft een richting aan om naar te kijken, namelijk de subjectieve 

ervaringen van personen met beperkingen en het biedt een kader aan voor veranderingsprocessen 
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op het niveau van de persoon met beperkingen zelf, de organisatie en het beleid van de 

professionele hulpverlening en het sociaal beleid. Volgens Taylor (1994) moet onderzoek naar 

kwaliteit van leven aangemoedigd worden, maar de pogingen om het concept ‘kwaliteit van 

leven’ precies te definiëren en te meten moeten gestaakt worden. Omdat noties als ‘een goed 

leven’ en ‘gevoelens van welbevinden’ zich niet goed lenen tot precieze metingen worden ze in de 

kwantitatieve benadering vervangen door variabelen die met precisie en betrouwbaarheid kunnen 

geteld worden. Gedurende dit proces echter geraakt ‘kwaliteit van leven’ verder en verder 

verwijderd van het concept waar het voor staat (Taylor, 1994). Ook Goode (1997) waarschuwt 

voor een ‘tyranny of quality’, het opleggen van standaarden voor personen met beperkingen die 

onaanvaardbaar zouden zijn voor personen zonder beperkingen. Taylor (1994) stelt dat dit gevaar 

er enkel is wanneer het concept in precieze en meetbare termen gedefinieerd is. Als we ‘kwaliteit 

van leven’ als een sensitizing concept benaderen is het moeilijk voor te stellen dat dit zou 

uitmonden in een of andere vorm van tirannie. Deze visie pleit met andere woorden voor een 

kwalitatieve of interpretatieve benadering van het concept ‘kwaliteit van leven’. Veel gebruikte 

methoden zijn: diepte-interviews, documentanalyse, focusgroepen, persoonlijke levens-

geschiedenissen en participerende observaties (Maes & Petry, 2000). Het luisteren naar de mensen 

met beperkingen en naar hun ervaringen leidt tot een beter begrijpen van hun levenskwaliteit en 

van de wijze waarop de zorg- en dienstverlening hen beter kan ondersteunen.  

 

2.3.3. Combinatie van methoden 

 

Het internationaal consensusdocument van Schalock et al. (2002) neemt aan dat kwaliteit van 

leven de unieke mix van twee betekenissen van kwaliteit reflecteert: enerzijds heb je dat wat 

gemeenschappelijk begrepen wordt door mensen van over de hele wereld en anderzijds heb je dat 

wat gewaardeerd wordt door individuen zoals zij hun eigen unieke levens leiden in hun eigen 

unieke omgevingen. Het meten van deze twee aspecten van kwaliteit van leven wordt gezien als 

respectievelijk ‘objectief’ en ‘subjectief’ meten. Beide zijn noodzakelijk in het meten van 

kwaliteit van leven. 

 

Dennis et al. (1993, p.506) stellen dat “many researchers have agreed that the identification of 

quality-of-life outcomes that reflect both subjective and objective assessments is a promising 

means of planning and evaluating the effect of services, programs, and public policy for persons 

with disabilities.” Een holistische benadering van het onderzoek van kwaliteit van leven van 

personen met verstandelijke beperkingen is volgens Goode (1997) een belangrijke ontwikkeling 
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voor hun welzijn. Hij pleit, voorlopig althans, voor een combinatie van deze beide soorten 

onderzoek omdat het ontwikkelen van een holistische meetmethode van kwaliteit van leven 

omwille van de complexiteit ervan nog teveel tijd in beslag zal nemen. 

 

2.3.4. Kritiek op het concept ‘kwaliteit van leven’(QOL) 

 

Wolfensberger (1994) pleit voor het verlaten van het concept ‘kwaliteit van leven’ en hoopt dat 

dit vervangen kan worden door betere of duidelijkere concepten, constructen en termen. Reden 

hiervoor is dat de term volgens hem zeer problematisch en verwarrend geworden is. Hij toont o.a. 

de intrinsieke culturele relativiteit van het concept aan, wijst op de verwarring tussen het 

individueel en collectief gebruik van het concept en de verwarring tussen het objectief en het 

subjectief perspectief van kwaliteit van leven. Ten slotte meent hij nog dat het concept ‘kwaliteit 

van leven’ niet helemaal zuiver is ingevolge contaminatie met gelijkaardige concepten zoals 

bijvoorbeeld ‘welvaart’, ‘geluk’, ‘sociale rolvalorisatie’, ‘normalisatie’ en andere noties van wat 

'een goed leven' is.  

 

Hatton (1998) wijst erop dat hoewel de QOL-benadering beweert mensen te bevrijden van een 

medisch model, zij paradoxaal ook de macht en controle van de zorgverlening uitbreidt naar alle 

facetten van het leven van een persoon. Veranderingen in de geschiedenis van de zorgverlening 

weerspiegelden vaak een machtstrijd naar professionele dominantie. “The consequences of these 

battles for professional dominance are often paradoxical, with a rhetoric of liberation and radical 

change often associated with an increased professional grip over the lives of people with mental 

retardation” (Hatton, 1998, p.109). Met andere woorden is ook het concept ‘kwaliteit van leven’ 

geen waardenvrij label voor een objectieve realiteit, maar een sociale constructie die misbruikt 

kan worden zowel door de politieke als door de professionele wereld (Maes & Petry, 2000). 

 

Kwaliteit van leven wordt soms ook gehanteerd bij beslissingen over het al dan niet verrichten 

van medische behandelingen (Vreeke & Janssen, 1994). Er worden dan criteria geformuleerd die 

noodzakelijk zijn om een waardevol en kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Wanneer niet 

voldaan is aan deze criteria of kenmerken, zou dit het onthouden rechtvaardigen van 

mogelijkheden, hulp en zelfs leven, bijvoorbeeld aan personen met diep verstandelijke of ernstig 

meervoudige beperkingen (Maes & Petry, 2000). 

 

 



Hoofdstuk 1: Situering 

 

  
24 

3. Besluit 

 

Het begrip ‘kwaliteit’ is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. In zorg- en 

dienstverlening aan personen met beperkingen is dat niet minder. Het lijdt geen twijfel dat elke 

voorziening verondersteld is om te streven naar het aanbieden van een goede kwaliteitsvolle zorg. 

De overheid heeft dit tot op zekere hoogte zelfs opgelegd door het uitvaardigen van het 

kwaliteitsdecreet. Van Holderbeke (2002) wijst er terecht op dat het kwaliteitsdecreet zich te eng 

richt op het beleid en de organisatorische kant van de welzijnsvoorzieningen, terwijl het 

uiteindelijk toch gaat om het welbevinden - de kwaliteit van leven - van de zorgbehoevenden. 

 

Een gunstige ontwikkeling is dat, niettegenstaande de te beperkte focus van het kwaliteitsdecreet, 

de ‘kwaliteit van leven’ van de cliënten meer en meer een belangrijke plaats inneemt in de visies 

van zowat alle welzijnsvoorzieningen. Deze verschuiving is onder meer ook duidelijk merkbaar in 

kwaliteitsevaluaties van de zorg- en dienstverlening voor personen met verstandelijke 

beperkingen. Evaluaties zijn niet langer louter gericht op organisatorische en procedurele 

kenmerken maar nu ook op persoonsgerichte uitkomsten. “De kwaliteit van de ondersteuning 

wordt afgemeten aan de mate waarin die ondersteuning bijdraagt aan het mogelijk maken van een 

menswaardig bestaan, met andere woorden aan de kwaliteit van bestaan” (Vlaskamp, 2000, 

p.53). De zorg moet dus naast goed georganiseerd zijn, ook daadwerkelijk leiden tot positieve 

veranderingen in de levenskwaliteit van de cliënt. 

 

De jongste twintig jaar is er heel wat vooruitgang geboekt in het begrijpen van de invloed die het 

concept ‘kwaliteit van leven’ heeft op het leven van personen met verstandelijke beperkingen. Er 

is tal van onderzoek uitgevoerd en er bestaan verschillende opvattingen over dit concept en over 

de wijze waarop het te meten is, wat dan weer een positief effect heeft op de zorg- en 

dienstverlening van personen met verstandelijke beperkingen. “The concept of quality of life has 

extended beyond the person and has now influenced an entire service delivery system because of 

its power as a sensitizing notion, social construct and unifying theme” (Schalock et al., 2002, 

p.467).  

 

Toch rijzen er vragen bij enkele theoretici en onderzoekers. Zij uiten kritiek op het concept en 

stellen de meetbaarheid ervan in vraag. Of deze kritiek al dan niet terecht is, laten wij in het 

midden, omdat zij hoe dan ook één cruciaal gegeven over het hoofd ziet. Waar het immers voor 

personen met verstandelijke beperkingen wenselijk is om de kwaliteit van leven te meten, is dit 
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voor de adequate zorgverlening van personen met ernstig meervoudige beperkingen een conditio 

sine qua non. Zij zijn immers zelf communicatief niet bij machte om hun genoegen of ongenoegen 

te uiten over de kwaliteit van de verstrekte ondersteuning en over hun eigen levenskwaliteit. Dus 

moet er wel gericht onderzoek zijn naar de kwaliteit van leven van deze doelgroep en naar de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening ervan. De literatuur in dit verband wordt verkend in het 

tweede en derde hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 2: Kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen: een literatuurstudie 

 

 

In dit hoofdstuk willen we aan de hand van de literatuur een beeld schetsen van de levenskwaliteit 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Na een korte inleiding rond kwaliteit van 

leven en personen met ernstig meervoudige beperkingen (1) geven we een overzicht van 

onderzoeken die een indicatie geven van hun kwaliteit van leven op de diverse domeinen en 

subdomeinen van het model van kwaliteit van leven van Felce (1997) (2). Daarna beschrijven we 

een onderzoek van Petry, Maes en Vlaskamp (2004) dat aan de hand van een bevraging van 

ouders en directe zorgverleners van personen met ernstig meervoudige beperkingen probeert een 

beeld te krijgen van wat de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen precies inhoudt (3).  

 

1. Kwaliteit van leven en personen met ernstig meervoudige beperkingen 

 

Goode (1997) stelt een evolutie vast in het denken rond kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Het idee dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen een 

kwaliteitsvol leven kunnen leiden werd in de jaren ’70 als ‘wetenschappelijk verdacht’ 

beschouwd. Vandaag de dag daarentegen staat kwaliteit van leven als vanzelfsprekend op de 

agenda in de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het streven naar 

een goede kwaliteit van leven staat als centraal punt omschreven in de missie of de visie van 

voorzieningen voor personen met een hoge ondersteuningsnood. Tot nog toe is er echter in 

internationaal onderzoek weinig aandacht aan de groep personen met ernstig meervoudige 

beperkingen geschonken (Petry, 2004). Toch is er vanuit wetenschappelijke hoek een groeiende 

interesse merkbaar naar de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. 

 

Hieraan ten grondslag ligt het besef dat het nieuwe paradigma in de ondersteuning van personen 

met verstandelijke beperkingen niet zomaar toepasbaar is op de ondersteuning van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen (IGZ, 2000; Schuurman, 2002; Vlaskamp, 1997, 2000; Zijlstra, 

2003). Het concept ‘kwaliteit van bestaan’ voor personen met ernstig meervoudige beperkingen 

heeft nood aan een specifieke invulling (Martens, Buist, & Jansen, 1999; Ouellette-Kuntz & 

McGreary, 1996; Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). Daarnaast is er de vaststelling dat 
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niettegenstaande de vernieuwingen in de ondersteuning, de kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen zeer beperkt blijft (Singh et al., 2003). Onderzoek heeft 

aangetoond dat kwaliteit van leven hoog correleert met het individueel niveau van functioneren 

van personen (McIntyre et al., 2004). Personen met een lager verstandelijk niveau van 

functioneren en meer ernstige bijkomende beperkingen en/of beperkte communicatieve 

mogelijkheden scoren lager op vragenlijsten en meetinstrumenten van kwaliteit van leven. Deze 

bevindingen kunnen echter gedeeltelijk verklaard worden door de wijze waarop kwaliteit van 

leven geëvalueerd wordt. Gestandaardiseerde meetmethoden van kwaliteit van leven houden geen 

rekening met de specifieke noden van personen met ernstig verstandelijke beperkingen (McIntyre 

et al., 2004). Naast de problemen met betrekking tot het meten van kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen is het naar alle waarschijnlijkheid effectief zo dat 

personen met ernstig meervoudige beperkingen een zeer kwetsbare doelgroep vormen wanneer 

het gaat om ‘quality of life outcomes’ (Petry, 2004). “Zij hebben minder kansen om in de 

gemeenschap te wonen, minder variatie in dagactiviteiten, minder keuzemogelijkheden, minder 

kansen op maatschappelijke betrokkenheid en een minder actieve levensstijl” (Petry, 2004, p.11). 

 

2. De diverse domeinen van kwaliteit van leven nader bekeken voor personen met 

ernstig meervoudige beperkingen 

 

Verschillende auteurs geven aan dat personen met ernstig meervoudige beperkingen een zeer 

kwetsbare doelgroep vormen wat betreft hun kwaliteit van leven en dat hun kwaliteit van leven 

zeer beperkt is. Zoals eerder vermeld is onderzoek, specifiek gericht op de levenskwaliteit van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen, eerder gering. Daarom willen we, via een 

overzicht van bestaand onderzoeksmateriaal, een beeld verwerven van de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. We geven een overzicht van enerzijds 

vergelijkende onderzoeken die indicaties geven voor de kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen en anderzijds van specifieke onderzoeken met betrekking tot (de 

verbetering van) hun kwaliteit van leven op de diverse domeinen en subdomeinen.  

 

We nemen hierbij het model van Felce (1997) als uitgangspunt. Het model van Felce en Perry 

(1995, 1997) is gebaseerd op een analyse van een vijftiental papers rond kwaliteit van leven 

gaande over verschillende doelgroepen, met name de algemene bevolking, mensen met 

verstandelijke beperkingen, mensen met lichamelijke beperkingen en ten slotte mensen met 

psychiatrische problemen. Zij vonden een overlapping tussen de verschillende auteurs en stelden 



  Hoofdstuk 2: Kwaliteit van leven 

 

     
29 

op basis hiervan een algemeen model op. Dit model is onderverdeeld in een vijftal basisdomeinen, 

met name lichamelijk welbevinden, materieel welbevinden, sociaal welbevinden, emotioneel 

welbevinden en ontwikkeling en activiteit. Felce (1997) voegt hier in navolging van Schalock een 

zesde domein aan toe, met name burgerlijk welbevinden. Deze basisdomeinen worden elk 

onderverdeeld in een aantal subdomeinen, weergegeven in Figuur 2.1. 

 

 

Figuur 2.1. Domeinen van kwaliteit van leven (Felce, 1997). 

 

De literatuur werd verzameld met behulp van de databases PsychINFO, Eric en FRANCIS over 

de periode van 1990 tot 2006. Er werd gezocht met verschillende combinaties van trefwoorden. 

Voor de doelgroep werden onder andere de termen (profound) multiple disabilities, complex 

disabilities, (profound) multiple handicap, profound (intellectual) disability en (severe) multiple 

handicaps gebruikt. Deze termen werden voor de verschillende domeinen gecombineerd met 

relevante termen per domein, zoals bijvoorbeeld choice, sleep, development, transport en health. 

Wanneer geen relevante literatuur gevonden werd, zijn we op zoek gegaan naar 

overzichtsartikelen van een bepaald domein of indicator van kwaliteit van leven. De 

Nederlandstalige literatuur werd bestudeerd met behulp van inhoudsopgaven van tijdschriften 

(Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan personen met een verstandelijke handicap, Tijdschrift 

voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische kinderpsychologie). Bij sleutelpublicaties 

werd verder gezocht op referenties en op auteursnaam. Een artikel werd als relevant beschouwd 

en 

- Privacy 
- Bezittingen 
- Voedsel 
-  Buurt 

Fysiek 

welbevinden 

Gezondheid 
 

Voeding 

Persoonlijke 
veiligheid 
 

Mobiliteit 

Transport 
 Rijkdom/ 

Eigendom Kwaliteit van 
de 
leefomgeving 
 

Aanvaarding en 
ondersteuning 

Zekerheid  en  
bezit 

Activiteiten en 
gebeurtenissen 

 

Betrokkenheid 
in de 
samenleving 
 

Interpersoonlijke 
relaties 

Welbevinden 

Werk 

 

Familie 

Constructieve 
activiteit 
 

Persoonlijke 
ontwikkeling 
 

Keuze/Controle 

Lichamelijke 
fitheid 
 

Bescherming 
door de wet 

Materieel 

welbevinden 

Inkomen 

Sociaal 

welbevinden 

Kennissen 

 

Vrienden 

Sociale status Sociale rollen 

Productief 

welbevinden Emotioneel 

welbevinden 

Burgerlijk 

welbevinden 

Onafhankelijkheid 

Huiswerk/ 
Huishouden 

Vrije tijd/ 
Hobby's 

Onderwijs 

Tevredenheid 

Psychische 
gezondheid 

Zelfvertrouwen 

Religie 
Geloof 

Seksualiteit 

Vrijheid van 
stress 

Stemmen 

Burgerlijke rollen en 
verantwoordelijkheden 

Toestand 
van de 
natie 

Privacy 

Competentie 

 



Hoofdstuk 2: Kwaliteit van leven 

 

  
30 

indien het een empirisch onderzoek beschreef dat gericht was op aspecten van de domeinen van 

kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

2.1. Lichamelijk welbevinden 

 

Het zich lichamelijk goed voelen is voor kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige 

beperkingen niet vanzelfsprekend (Petry & Maes, 2005). Zij worden immers geconfronteerd met 

tal van fysieke ongemakken en lichamelijke problemen die een invloed hebben op hun 

functioneren en hun interactie met de omgeving. Gezondheid wordt beschouwd als het 

belangrijkste onderdeel van lichamelijk welbevinden. Specifieke aspecten van gezondheid zijn 

voeding, lichamelijke conditie, mobiliteit en persoonlijke veiligheid. “Fitness and mobility both 

relate to aspects of physical ability and may best be defined as functional capacities relative to 

specific activities” (Felce & Perry, 1997). Met persoonlijke veiligheid verwijzen Felce en Perry 

(1997) naar de mate waarin men vrij is van bedreiging en kwetsuren.  

 

2.1.1. Gezondheid 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar prevalenties en risicofactoren van gezondheidsproblemen bij 

deze doelgroep is schaars. De meeste onderzoeken naar gezondheidsproblemen bij personen met 

verstandelijke beperkingen maken een indeling naar ernst van verstandelijke beperking, terwijl 

bijkomende motorische beperkingen vaak niet in rekening worden gebracht. Deze onderzoeken 

rapporteren naast een aantal risicofactoren meestal een stijging van gezondheidsproblemen 

naargelang de ernst van verstandelijke beperking. Als gevolg daarvan hebben personen met diep 

verstandelijke beperkingen een sterk verminderde levensverwachting (Patja, Iivanainen, Vesala, 

Oksanen & Ruoppila, 2000). Deze wordt voorspeld door het niet-mobiel zijn, het krijgen van 

sondevoeding, beperkte vaardigheden om zelfstandig te eten en ernstige medische problemen 

(Hogg, 1999). 

 

De weinige onderzoeken die aandacht besteden aan de groep personen met ernstig verstandelijke 

en bijkomende motorische beperkingen geven volgende bevindingen weer.  

Uit een bevraging van ouders en familie van personen met ernstig meervoudige beperkingen blijkt 

dat meer medische problemen vastgesteld worden bij kinderen dan bij volwassenen (Hogg & 

Lambe, 1988 in Hogg 1999).  
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Meer dan 50% van de personen met ernstig meervoudige beperkingen heeft epilepsie (Hogg, 

1992; Van den Broek, Janssen, van Ramshorst & Deen, 2004).  

Böhmer et al. (1999) stellen vast dat 70 % van de personen met ernstig meervoudige beperkingen 

lijdt aan gastro-oesophageale reflux. Dit is een ziekte die de kwaliteit van leven onnodig zeer 

negatief beïnvloedt omdat een behandeling met een zuurremmer in 90% van de gevallen effectief 

blijkt te zijn (IGZ, 2000). De Nederlandse Inspectie voor Gezondheidszorg (2000) vermoedt dat 

systematische screening op reflux van personen met ernstig meervoudige beperkingen nauwelijks 

heeft plaatsgevonden.  

Thacker en Hollins (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) vonden in een onderzoek bij volwassenen 

met ernstig verstandelijke beperkingen, die in de meeste gevallen ook motorische beperkingen 

hadden, volgende risicofactoren voor verslikken: gebitsproblemen, de hoeveelheid medicijnen, 

gastro-oesofageale reflux, motoriekstoornissen in keel of slokdarm, het niet zelfstandig kunnen 

drinken en de ernst van de verstandelijke beperking. 

Veuglers et al. (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) vonden aan de hand van een analyse van 

ontlastingsdagboeken en lichamelijk onderzoek dat 30% van de onderzochte kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen last heeft van obstipatie. Deze kinderen hebben, onder meer door hun 

immobiliteit en medicijngebruik, een verhoogde kans op het ontwikkelen van obstipatie. 

Daarnaast werd nog vastgesteld dat de voeding te weinig vocht en te weinig vezels bevat bij 

respectievelijk 80% en 53% van deze kinderen. Een te lage inname van vocht en vezels kan 

eveneens bijdragen tot het ontstaan van obstipatie.  

Bachtiari et al. (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) verrichtten een onderzoek naar de prevalentie 

van hypothermie (ondertemperatuur) bij geïnstitutionaliseerde mensen met ernstig verstandelijke 

beperkingen waaronder ook personen met ernstig meervoudige beperkingen. Van de onderzochte 

populatie bleek 8% te lijden aan hypothermie. Ernstige hypothermie heeft een negatieve invloed 

op diverse lichaamsfuncties - een trager metabolisme, lagere hartslag en bloeddruk - en kan 

uiteindelijk leiden tot nierfunctiestoornissen. Belangrijke risicofactoren hiervoor zijn epilepsie, 

spasticiteit en het gebruik van benzodiazepines.  

Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben ook vaak last van osteoporose. 

Risicofactoren hiervoor zijn immobiliteit en een inadequaat vitamine D metabolisme. Een beperkt 

vitamine D metabolisme ontstaat mede als gevolg van voedsel- en vitaminetekorten, onvoldoende 

zonlicht en het gebruik van medicatie tegen epilepsie (Wagemans, Fiolet, van der Linden, 

Menheere, 1998). 
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Als gevolg van de vele gezondheidsproblemen is het niet verwonderlijk te constateren dat bijna 

alle personen met ernstig meervoudige beperkingen dagelijks medicatie innemen voor een 

verscheidenheid aan medische problemen (Hogg, 1992).  

 

Vanuit wetenschappelijke hoek is er recent grote aandacht voor het sensorisch functioneren van 

personen met verstandelijke beperkingen. Naargelang de ernst van de verstandelijke beperking 

stijgt de kans op gehoorproblemen of visuele stoornissen (Evenhuis, Theunissen, Denkers, 

Vershuure & Kemme, 2001; Kwok, Ho, Chan, Gandhi & Lam, 1996). Visuele stoornissen, 

gehoorstoornissen en gecombineerde sensorische stoornissen komen voor bij respectievelijk 50%, 

30% en 20% van de personen met ernstige of diep verstandelijke beperkingen (Evenhuis et al., 

2001). Specifiek voor personen met ernstig meervoudige beperkingen bestonden tot voor kort 

geen systematisch verzamelde onderzoeksgegevens in verband met zintuigstoornissen. Van den 

Broek et al. (2004) voerden echter recent een inventariserend onderzoek uit naar het visueel 

functioneren van mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en slechtziendheid. 

Hoewel het zintuiglijk functioneren een belangrijk aspect is van het lichamelijk welbevinden, 

worden stoornissen hiervan meestal niet onderkend of behandeld (Beange, Lennox & Parmenter, 

1999; Evenhuis et al., 2001; Van den Broek et al., 2004). Vóór het onderzoek van Van den Broek 

et al. (2004) was bekend dat er sprake was van slechtziendheid bij 30% van de deelnemers. Na het 

onderzoek blijkt echter dat 92% één of andere visuele stoornis heeft. De ernst van de visuele 

stoornis is groter bij de groep personen met zeer ernstig meervoudige beperkingen dan bij de 

groep personen met ernstig meervoudige beperkingen. Daarnaast blijken mensen met epilepsie 

vaker een ernstiger gezichtsscherpteverlies te hebben en is er een samenhang tussen epilepsie en 

beperkingen in de mogelijkheid van aandacht, fixeren en volgen. Deze informatie heeft 

belangrijke gevolgen voor de begeleiding en verzorging van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Deskundigheidsbevordering en scholing van begeleiders in de omgang met (zeer) 

slechtziende personen en aanpassingen in de omgeving en in de wijze van bejegening, kunnen 

leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Voorbeelden van omgevingsaanpassingen zijn heel dichtbij de persoon blijven, een 

aangepaste verlichting, accentuering van make-up en bijgevolg gezichtsuitdrukkingen en een 

bewustere manier van aanbieden van materialen (Van den Broek et al., 2004). Ook operante 

conditionering en het aanbieden van sterk contrasterende stimuli, zoals bijvoorbeeld het in een 

donkere omgeving aanbieden van fluorescerende stimuli, bevorderen hun bewustzijn en de 

aandacht voor visuele objecten (Tavernier, 1993). Het functioneren van mensen met ernstig 
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meervoudige beperkingen kan door dergelijke aanpassingen en stimulatieoefeningen opmerkelijk 

verbeterd worden. 

 

Deze opsomming van gezondheidsproblemen maakt duidelijk dat personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zeer kwetsbaar zijn voor een beperkte kwaliteit van leven als gevolg 

van blijvende gezondheidsproblemen. Het is opmerkelijk dat er ondanks de verhoogde kans op 

verschillende ernstige aandoeningen bij personen met ernstig meervoudige beperkingen, weinig 

onderzoek is om hun gezondheidsproblemen in kaart te brengen en naar de impact ervan op de 

levenskwaliteit. Een uitzondering hierop is het onderzoek van Zijlstra, Vlaskamp en Fonteine 

(2004) die ‘de invloed van gezondheidsproblemen op het dagprogramma van kinderen met (zeer) 

ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’ nagaat.  

 

In het onderzoek van Zijlstra et al. (2004) staan drie onderzoeksvragen centraal, met name (1) het 

soort gezondheidsproblemen, (2) het aantal ziekenhuisopnames, de redenen en de duur ervan en 

(3) de invloed van de gezondheidsproblemen op het realiseren van de geplande activiteiten en 

therapieën. Het onderzoek geeft volgende resultaten: 85% van de kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen lijdt aan epilepsie, 81% heeft een visuele beperking, 31% een auditieve 

beperking en 54% een andere zintuiglijke beperking (bijvoorbeeld een taststoornis), 67% lijdt aan 

maag- of darmproblemen, 38% aan longproblemen, 31% heeft te maken met slaapproblemen, 

48% heeft last van eet- en drinkproblemen en 6% heeft last van gebitsproblemen. Alle kinderen 

die deelnamen aan het onderzoek waren minstens één keer in hun leven opgenomen in een 

ziekenhuis. De meeste kinderen werden echter tussen de vier en zes keer opgenomen. De 

gezondheidsproblemen hadden een grote impact op de realisatie van de geplande activiteiten en 

therapieën. Tien tot vijftien procent vond niet plaats omwille van gezondheidsproblemen of omdat 

direct betrokkenen van mening waren dat het kind lichamelijk niet in orde was of ‘zich niet lekker 

voelde’, ‘er bleek uitzag’ of ‘slaperig was’. De auteurs stellen echter dat het mogelijk is dat de 

prevalentie van gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames onderschat is en dat het percentage 

afgelaste activiteiten mogelijks veel hoger ligt. Kinderen met ernstig meervoudige beperkingen 

ondervinden met andere woorden veel nadeel van hun gezondheidsproblemen en dit niet enkel 

door hun lichamelijke ongemakken en het ervaren van pijn. Ook het niet plaatshebben van 

activiteiten en therapieën, die het risico van onnodige inactiviteit verhogen en een vermindering 

van adequate reacties en een verlaagd niveau van alertheid tot gevolg hebben, ligt daaraan ten 

grondslag. 
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2.1.2. Voeding 

 

De kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen is sterk afhankelijk 

van de voedselinname en het goed ‘gevoed’ worden (Beange, Gale & Stewart, 1995). Evident is 

dit niet want vaak worden deze personen geconfronteerd met voedingsproblemen en 

eetstoornissen. Thomesson, Heiberg, Kase, Larsen en Riis (1991) toonden aan dat ernstig 

meervoudige beperkingen vaak geassocieerd zijn met een beperkte groei zowel in lengte als in 

gewicht en met voedselproblemen zoals weinig eetlust en voedselweigering. Een significant 

ondergewicht werd vastgesteld bij 35-72% van volwassenen met ernstig en diep verstandelijke 

beperkingen. Risicofactoren hiervoor zijn dehydratatie, immobiliteit, ontbreken van 

eetvaardigheden en chronisch overgeven, rumineren en ophoesten van voedsel (Gravestock, 

2000). Een populatiestudie in Finland toont aan dat 64% van kinderen met ernstige beperkingen 

ondergewicht vertoont door ernstige voedingsmoeilijkheden (Simila & Niskamen, 1991). 

Kennedy, McCombie, Dawes, McConnell en Dunnigan (1997) stellen in hun onderzoek bij 

kinderen en volwassenen met verstandelijke en neurologische beperkingen (voornamelijk 

cerebrale parese) vast dat 60% een ondergewicht heeft als gevolg van slikmoeilijkheden.  

 

Voedingsproblemen zoals voedselaversie, selectief eten, beperkte zelfstandige eetvaardigheden, 

chronisch overgeven, rumineren en ophoesten van eten, hebben een grote invloed op het 

lichamelijk welbevinden en kunnen resulteren in gewichtsverlies, ondervoeding en dehydratatie 

en leiden tot een verdere achteruitgang in gezondheid met onder meer een verminderde weerstand 

tegen infecties (Stewart, 2003). Voedingsproblemen en ondervoeding worden door zorgverleners 

echter vaak niet onderkend (Beange et al., 1995; Stewart, 2003). De graduele veranderingen die 

gepaard gaan met ondervoeding blijven onopgemerkt of worden toegeschreven aan de 

verstandelijke beperking zelf. Het ondergewicht van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen wordt daarnaast vaak beschouwd als een onvermijdbaar gevolg van de 

voedingsmoeilijkheden die meervoudige beperkingen met zich meebrengen. “Severe underweight 

in medically frail people with multiple disabilities has often been accepted as part of their 

disability, their ‘normal’ condition” (Stewart, 2003, p.175). 

 

Ondervoeding en ondergewicht zijn nochtans omkeerbaar met zorgvuldige en geduldige 

ondersteuning bij het eten en drinken. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er aan deze 

problematiek wel iets kan gedaan worden. Mogelijkheden zijn een aangepast dieet, 
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voedingssupplementen, aandacht voor voedingstechnieken en correcte houding, tot zelfs het meer 

ingrijpende geven van sondevoeding (Stewart, 2003).  

 

In de onderzoeksliteratuur zijn enkele gevalsstudies terug te vinden van voedingsinterventies bij 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Een onderzoek van Beange et al. (1995) toont na 

een 12 maanden durende dieetinterventie, significante verbeteringen aan in gewicht en in niveaus 

van calcium en vitamine D van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Daarnaast stellen 

ze minder infecties vast en is er een vermindering in constipatie merkbaar. 

Verscheidene onderzoeken tonen aan dat chronische voedselweigering en verstoorde eetsituaties 

bij personen met ernstig meervoudige beperkingen succesvol kunnen behandeld worden via 

gedragstherapeutische interventies (Dumont & Moonen, 2000; Luiselli, 1994; Randall, Masalsky 

& Luiselli, 2002). Het toepassen van gevalideerde, gedragsmodificerende technieken aangepast 

aan de specifieke omstandigheden leidde duidelijk tot een verbetering van de levenskwaliteit. 

 

Zestien procent van de personen met ernstig meervoudige beperkingen krijgt sondevoeding. 

Alhoewel zeer moeilijk te kwantificeren is volgens zorgverleners verbetering in de kwaliteit van 

leven door sondevoeding indrukwekkend. Zij vermelden een verminderde prevalentie van 

ademhalingsinfecties, een verbeterde stemming en alertheid, een betere spiercontrole en bijgevolg 

betere vaardigheden om te eten (Kennedy et al., 1997). Ouders hebben echter een meer 

ambivalente houding ten opzichte van het geven van sondevoeding aan hun dochter of zoon. Zij 

wijzen enerzijds op de verbeteringen in voedingsstatus, gezondheid en alertheid van hun kind en 

op de verhoogde interactie en de positieve impact op het gezin. Anderzijds hebben ouders moeite 

met de beslissing tot het geven van sondevoeding omdat zij een belangrijk aspect van het 

ouderschap en de relatie met het kind verliezen. Het eten geven beschouwen zij namelijk als een 

belangrijk contactmoment met hun kind (Brotherson, Oakland, Secrist-Mertz, Litchfield & 

Larson, 1995; Rouse, Herrington, Assey, Baker & Golden, 2002).  

 

2.1.3. Mobiliteit 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen worden onder meer gekenmerkt door hun 

motorische problemen. Afwijkingen zoals spasticiteit, hypotonie en scoliose leiden ertoe dat deze 

personen niet zonder ondersteuning kunnen zitten, staan of zich verplaatsen en hun armen niet of 

beperkt kunnen gebruiken. Mobiliteit kunnen we voor deze doelgroep begrijpen als het uitbreiden 

van de bewegingsmogelijkheden of het vergroten van de bewegingsvrijheid. 
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Het helpen wandelen van personen met ernstig meervoudige beperkingen die hiertoe de 

mogelijkheid hebben, is lichamelijk zwaar voor de hulpverlener in kwestie en neemt veel tijd in 

beslag. Twee onderzoeken richten zich specifiek op het bevorderen van de mobiliteit van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen met behulp van een robot (Lancioni, Oliva & 

O’Reilly, 1997; Lancioni, O’Reilly & Signorino, 1994). Daaruit wordt geconcludeerd dat: “The 

use of the robot may be beneficial not only for increasing opportunities for multiply disabled 

persons to ambulate and be active and improve their immage and quality of life, but also for 

alleviating the work of staff at the residential facility” (Lancioni et al., 1997, p.58). 

 

Aandacht voor een goede lichaamshouding heeft een belangrijke impact op het leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Onderzoek wijst uit dat regelmatige 

houdingswisselingen toelaten om de omgeving vanuit diverse perspectieven waar te nemen, het 

lichaamscomfort te verhogen en de sociaal-communicatieve interacties te verbeteren (McEwan, 

1992). Daarnaast vormt een goede lichaamshouding die hand-, arm- en hoofdbewegingen 

maximaliseert, een cruciaal aspect voor het aanleren en het behouden van functionele 

vaardigheden. Een dergelijke lichaamshouding verbetert de kwaliteit en de kwantiteit van 

doelgerichte handelingen en verhoogt participatie in betekenisvolle activiteiten (Smith, Gast, 

Logan & Jacobs, 2001). 

 

Speciale rolstoelen en aangepaste hulpmiddelen voor een optimale houding hebben met andere 

woorden tot doel het comfort te verhogen en bepaalde vaardigheden te bevorderen. Exploratief 

onderzoek van Neilson, Hogg, Malek en Rowley (2000) bestudeerde de invloed van chirurgische 

ingrepen, prothesen, elektrische rolstoelen en aangepaste zitschelpen op de kwaliteit van leven 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. De geëvalueerde interventies focussen zich 

op het verbeteren van lichamelijke functies (zitten, staan, wandelen) en van de houding, met het 

oog op pijnvermindering en comfortverhoging. Via observationele methodes en vragenlijsten naar 

de korte termijneffecten kwamen zij tot de vaststelling dat dit soort interventies een verbetering in 

de gezondheidstoestand kan realiseren. Neilson et al. (2001) gingen op zoek naar instrumenten die 

de effecten kunnen meten van aangepaste zitschelpen voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen op hun kwaliteit van leven, hun vaardigheden en op de tevredenheid van de 

zorgverleners met deze aanpassingen. De validiteit van drie vragenlijsten, namelijk ‘The Short 

Form-36 Health Survey’, ‘Time Trade-Off’ en ‘Satisfaction with seating results’, alsook de 

analyse van video-opnames van vaardigheden en gedrag, werden nagegaan. Mits een aantal 

bijsturingen zijn deze methoden en instrumenten in staat om de effecten van bijvoorbeeld 
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aangepaste zitschelpen na te gaan. De resultaten suggereren dat personen met ernstig meervoudige 

beperkingen zowel fysiek als functioneel profiteren van aangepaste zitschelpen, vooral dan in 

termen van kwaliteit van leven, zithouding, voedingsgedrag en tevredenheid van de zorgverleners. 

De resultaten zijn echter niet geheel consistent. Het ontwikkelen van een goed meetinstrument kan 

bijdragen tot het detecteren van de minder comfortabele zitschelpen en een aanzet geven tot het 

ontwerpen van een meer comfortabele zitschelp. 

 

2.1.4. Lichamelijke fitheid 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben omwille van hun motorische beperkingen 

weinig beweging. Lichamelijke activiteit bevordert echter de gezondheid, terwijl lichamelijke 

inactiviteit de kans op ziekte en sterfte verhoogt. Het voortdurend zitten van personen met ernstig 

en diep verstandelijke beperkingen is een bekend probleem (Lancioni & O’Reilly, 1998). Er 

bestaan echter weinig of geen onderzoeken die zich specifiek richten op de invloed van 

oefeningen op de lichamelijke fitheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

De lichamelijke fitheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen kan bevorderd worden 

door technieken die spasticiteit en een permanente verhoogde spierspanning verminderen. 

Hegarty en Last (1997) evalueerden het effect van een relaxatietraining op 10 personen met 

ernstig meervoudige beperkingen aan de hand van drie fysiologische indicatoren (hartslag, 

ademhaling en lichaamstemperatuur) en vier houdingsposities (ligging van de rechter- en 

linkerknie en rechter- en linkerelleboog). Zij maakten een vergelijking tussen de invloed van rust 

en van relaxatietechnieken in een snoezelruimte op deze indicatoren en houdingsposities. De 

resultaten tonen aan dat de toepassing van relaxatietechnieken duidelijk beter effect sorteert dan 

het geven van een rustperiode. Alle deelnemers aan het onderzoek vertonen een verbetering in 

houding of fysiologische toestand. Dit maakt duidelijk dat het toepassen van relaxatietechnieken 

personen met ernstig meervoudige beperkingen ten goede komt en hun lichamelijk en emotioneel 

welbevinden verhoogt.  

 

Naast lichamelijke oefeningen en het verminderen van spierspanning en spasticiteit, hebben 

voldoende slaap en een goede nachtrust een belangrijke invloed op de lichamelijke fitheid van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Volgens ouders van kinderen en volwassenen 

met ernstig meervoudige beperkingen heeft evenwel 86% al dan niet frequente 

slaapmoeilijkheden. Hiervan neemt 32% medicatie met een kalmerend effect (Hogg, 1992). In 
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onderzoek komt echter ook tot uiting dat personen met ernstig verstandelijke beperkingen een 

disproportioneel aantal uren in bed doorbrengen (Espie et al., 1998). 

 

Nachtelijk ontwaken wordt geassocieerd met het vroeg naar bed gaan, noctural enuresis, epilepsie 

en beperkte communicatiemogelijkheden. Dit suggereert dat slaapmoeilijkheden vooral een 

probleem zijn voor personen met ernstig verstandelijke beperkingen die hun noden niet kunnen 

communiceren naar zorgverleners toe (Brylewski & Wiggs, 1998). Daarnaast komt de diagnose 

van cerebrale parese meer voor bij kinderen met slaapstoornissen dan bij kinderen zonder 

slaapstoornissen (Didden & Sigafoos, 2001). De meest frequente met slaapstoornissen 

geassocieerde gezondheidsproblemen zijn constipatie, allergieën, eczema en oor- en andere 

infecties (Didden & Sigafoos, 2001). Ernstige slaapmoeilijkheden hebben een impact op het 

functioneren gedurende de dag, leiden tot een stijging in gedragsstoornissen zoals agressief en 

zelfverwondend gedrag en zijn daarnaast een serieuze lichamelijke en emotionele last voor familie 

en zorgverleners (Lancionni, O’Reilly & Basili, 1999). 

 

2.1.5. Persoonlijke veiligheid 

 

Vrij zijn van bedreiging en kwetsuren kunnen we voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen omschrijven als het vrij zijn van seksueel misbruik, zelfverwondend gedrag, pijn en 

andere verwondingen.  

 

Uit onderzoek naar seksueel misbruik bij mensen met verstandelijke beperkingen blijkt dat de 

verstandelijke beperking bij bijna alle slachtoffers licht tot matig is (Van Berlo, 1995). ‘Slechts’ 

drie procent heeft ernstig verstandelijke beperkingen. De auteurs merken terecht op dat dit lage 

percentage niet hoeft te betekenen dat misbruik van personen met ernstig verstandelijke 

beperkingen nauwelijks voorkomt. Het is duidelijk dat door de erg beperkte communicatie-

vaardigheden van deze groep eventueel seksueel misbruik moeilijker te detecteren is.  

 

Haveman, Brook, Claessens en Klapwijk (1992) stellen bij bewoners van voorzieningen voor 

personen met een verstandelijke beperking vast dat meer zelfverwondend gedrag voorkomt 

naarmate zij meer ernstige verstandelijke beperkingen hebben. Kenmerkend voor het merendeel 

van de personen met ernstig verstandelijke beperkingen is dat hun zelfverwondend gedrag meestal 

hardnekkig en moeilijk behandelbaar is. Haveman et al. (1994 in Vogels & Fryns, 2002) vonden 

een prevalentie van 26,3% voor personen met zeer ernstig verstandelijke beperkingen tegenover 
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slechts 0,5% voor personen met licht verstandelijke beperkingen. Specifiek voor personen met 

ernstig meervoudige beperkingen bestaan geen systematisch verzamelde onderzoeksgegevens. 

 

De zwakke gezondheid en medische problemen van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen leiden ongetwijfeld tot pijn en ongemak. Ouders van kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen rapporteren dat hun kinderen zich op een andere wijze gedragen 

wanneer ze pijn hebben. Daarnaast is ook bekend dat motorische beperkingen het gedrag van deze 

kinderen beïnvloeden. Het vaststellen van pijn bij deze kinderen en volwassenen is dan ook niet 

makkelijk. Wanneer pijn niet verbaal geuit kan worden, is het moeilijker voor ouders en 

verzorgenden om pijn vast te stellen, waardoor het pijngevoel van kinderen en volwassenen met 

ernstig meervoudige beperkingen vaak onderschat wordt (Zwakhalen, Dongen & Huijer Abu-

Saad, 2004). Vermeldenswaard is de KIDPAIN-schaal (Dongen, Zwakhalen, Huijer Abu-Saad, 

Berger & Hamers, 2004) die ontworpen is voor het meten van pijn bij kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Een effectieve pijnbeoordeling is immers een essentiële stap op weg 

naar het diagnosticeren, behandelen en het verlichten van de pijn (Zwakhalen et al., 2004) en 

bijgevolg naar het verbeteren van het lichamelijk welbevinden. 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen lijken minder kans te hebben om verwondingen 

op te lopen. Onderzoek van Hsieh, Heller en Miller (2001) vermeldt volgende risicofactoren om 

kwetsuren op te lopen door een val: ouder zijn dan 70 jaar, mobiel zijn en het slechts sporadisch 

voorkomen van een epileptische aanval. Verwondingen die niet veroorzaakt zijn door val worden 

vaker vastgesteld bij personen met een hogere graad van aangepast, adaptief gedrag, bij personen 

die meer destructief gedrag vertonen en ten slotte bij personen met een betere gezondheid. 

Konarski, Sutton en Huffman (1997) komen tot de gelijkaardige conclusie dat er meer kans is tot 

het oplopen van verwondingen bij personen die meer antipsychotische medicatie innemen, meer 

onaangepast gedrag vertonen en een hoger niveau hebben van zelfzorg, communicatie en 

motorische vaardigheden. In dit onderzoek wordt er geen verband gevonden tussen epilepsie en 

het frequent hebben van verwondingen.  

 

2.2. Materieel welbevinden 

 

Materieel welbevinden wordt volgens Felce en Perry (1997) het duidelijkst gereflecteerd door het 

inkomen en de financiële situatie. Voor de doelgroep personen met ernstig meervoudige 

beperkingen zijn geen onderzoeken gekend rond inkomen en financiële situatie. Dit is niet zo 
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verwonderlijk aangezien personen met ernstig meervoudige beperkingen geen eigen inkomen 

kunnen verwerven. Zij hebben wel recht op een tegemoetkoming van de overheid. De grootte van 

de middelen die de overheid vrijmaakt voor de zorg van volwassenen en kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen heeft ongetwijfeld een invloed op de kwaliteit en kwantiteit van 

materiële hulpmiddelen en geleverde diensten en dus op de levenskwaliteit van deze personen.  

 

Verscheidene aspecten van de kwaliteit van de woonsituatie worden geassocieerd met materieel 

welbevinden, namelijk privacy, bezittingen, voeding en de buurt waarin men woont (Felce, 1997). 

Onderzoeken omtrent de kwaliteit van de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen worden uitvoerig besproken in het volgende hoofdstuk.  

 

Toegang tot transportaccommodatie wordt geassocieerd met de mogelijkheid van een persoon om 

activiteiten op het vlak van onderwijs, werk en vrije tijd, alsook sociale en burgerlijke activiteiten 

uit te breiden of te behouden en is dus belangrijk voor verscheidene aspecten van kwaliteit van 

leven. Onderzoeken specifiek gaande over transport- en vervoermogelijkheden voor deze 

doelgroep zijn niet gekend.  

 

2.3. Sociaal welbevinden 

 

Relaties met andere mensen zijn voor personen met ernstig meervoudige beperkingen zeer 

belangrijk. Relaties zijn het middel bij uitstek, voor de persoon zelf om kenbaar te maken wat hij 

of zij wil en voor de hulpverlener om de persoon met ernstig meervoudige beperkingen goed te 

kunnen ondersteunen (Schuurman, 2002). Daarnaast is het hebben van diverse en kwaliteitsvolle 

relaties een belangrijke indicator van de kwaliteit van leven van een persoon. 

 

Interpersoonlijke relaties en betrokkenheid in de samenleving zijn de twee dimensies die volgens 

Felce (1997) in het sociaal welbevinden onderscheiden worden. Interpersoonlijke relaties duiden 

op de relaties met intieme en nabije familie, de uitgebreide familie, vrienden en kennissen. 

Grootte en kwaliteit van de relaties zijn hierbij belangrijke indicatoren. De uitgebreidheid en de 

frequentie van activiteiten die ter ondersteuning door en in de gemeenschap aan individuen 

aangeboden worden en de graad van aanvaarding van deze ondersteuning, behoren tot de 

dimensie van betrokkenheid in de gemeenschap (Felce, 1997). Er zijn geen onderzoeken over 

deze dimensie gekend. In wat volgt gaan we wel dieper in op enkele onderzoeken over de 

dimensie van interpersoonlijke relaties. Aangezien communicatie een erg belangrijk aspect is van 
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interpersoonlijke relaties - dat er overigens quasi mee samenvalt - worden onderzoeken hierover 

bij personen met ernstig meervoudige beperkingen in deze paragraaf opgenomen. 

 

Verschil in grootte van sociale netwerken en dus van het aantal interpersoonlijke relaties van 

personen met verstandelijke beperkingen, is geassocieerd met verscheidene variabelen zoals 

persoonlijke kenmerken (leeftijd, autisme, uitdagend gedrag,…), het soort huisvesting, 

personeelsbezetting, institutioneel klimaat en de implementatie van de ‘active support’-

benadering. Jonge kinderen hebben grotere sociale netwerken dan volwassenen. Volwassenen met 

verstandelijke beperkingen hebben bijgevolg een groter risico tot sociale uitsluiting dan kinderen. 

Personen met autisme en/of uitdagend, niet aangepast gedrag, hebben vaak kleinere sociale 

netwerken. En ook personen met lagere vaardigheidniveaus hebben meer kans op een klein 

sociaal netwerk (Robertson et al., 2001). Volwassen personen met ernstig meervoudige 

beperkingen die probleemgedrag vertonen hebben met andere woorden doorgaans een klein 

sociaal netwerk en een groot risico tot sociale uitsluiting.  

 

Interactie met leeftijdsgenoten heeft een positief effect op het sociaal en communicatief gedrag 

van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (Logan et al., 1998). Onderzoek van Hanline 

(1993 in Logan et al., 1998) toont aan dat kinderen met ernstige beperkingen geen sociaal of 

motorisch contact met elkaar maken. Wanneer ze echter samen zijn met leeftijdsgenoten zonder 

beperkingen is tijdens de geobserveerde intervallen een stijging in sociale interactie merkbaar van 

80%. Het onderzoek van Logan et al. (1998) gaat de invloed na van interactie met leeftijdsgenoten 

met en zonder ernstig meervoudige beperkingen op het ervaren van tevredenheid door vijf 

kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Dit onderzoek toont aan dat het niveau van geluk 

stijgt en bijgevolg de kwaliteit van leven wanneer zij in interactie treden met gewone 

leeftijdsgenoten in plaats van met leeftijdsgenoten met beperkingen. Leeftijdsgenoten met ernstig 

meervoudige beperkingen treden minder vaak in interactie met het kind, terwijl gewone 

leeftijdsgenoten hogere niveaus van verbale en fysieke interacties vertonen. Eerder onderzoek 

toont aan dat personen met ernstig verstandelijke beperkingen een hogere graad van alertheid 

vertonen (ogen open en kijken naar personen en materiaal) in situaties met meer stimulering 

(Belfiore, Browder & Mace, 1993). De stijging in uitingen van tevredenheid kan bijgevolg het 

resultaat zijn van een verhoogde interactie in het algemeen, eerder dan interactie met 

leeftijdsgenoten. Logan et al. (1998) wijzen op het feit dat niet enkel de hoeveelheid interactie 

maar ook de kwaliteit van de interactie belangrijk is voor een stijging in tevredenheidsindicatoren. 
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Onderzoek van Guess, Roberts, Siegel-Causey en Rues (1995) toont aan dat interactie met een 

persoon, vooral dan met een volwassene, een hogere invloed heeft op de alertheid van een 

persoon met ernstig meervoudige beperkingen dan ieder andere omgevingsvariabele. Dit 

onderzoek duidt ook aan dat een grotere gevoeligheid voor interactie met volwassenen en 

leeftijdsgenoten, specifiek gerelateerd kan zijn aan de hogere cognitieve en sociale vaardigheden 

van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Een videoanalyse van sociale interactie met een dertigjarige man met ernstig meervoudige 

beperkingen, toont aan dat zeer eenvoudige sociale interacties een groot en langdurig effect 

kunnen hebben op zijn ervaren van tevredenheid (Favell, Realon & Sutton, 1996). Deze persoon 

was geselecteerd voor het onderzoek omdat hij zeer responsief was op sociale interactie. De 

resultaten zijn met andere woorden meer positief dan kan verwacht worden bij andere personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Hij toonde echter wel een toename in tevredenheids-

indicatoren ten aanzien van personeelsleden die hij beter kende. 

Recent onderzoek van Horgen, Lovaas en Nilsen (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) toont aan dat 

via tactiele communicatie (samen bewegen en aanrakingen) de interactie tussen begeleiders en een 

kind met ernstig meervoudige beperkingen geïntensifieerd en gestimuleerd kan worden. 

 

Communicatie is een centraal thema in de praktijk van de ondersteuning aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Zoals eerder vermeld bij de definitie en omschrijving van deze 

doelgroep communiceren zij met een sterk persoonsgebonden vorm van lichaamstaal (cf. hfst. 1, 

1.2). Hun signalen zijn niet conventioneel en moeilijk interpreteerbaar (Petry & Maes, 2005). 

Onderzoek van Hogg, Reeves, Roberts en Mudford (2001) toont aan dat er weinig 

overeenstemming is in de antwoorden als begeleiders gevraagd worden naar de betekenis van 

bepaalde gedragingen. Talloze communicatiemiddelen zoals verwijzers, communicatieborden, 

gebarentaal, pictogrammen, foto’s en totale communicatie, worden gebruikt om voor de persoon 

met ernstig meervoudige beperkingen een aangepast ‘vocabularium’ te vinden. Wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van het gebruik van dit alles bij deze doelgroep is echter nog nauwelijks 

verricht (Vlaskamp & Oxener, 2002).  

 

2.4. Productief welbevinden 

 

Het aanleren van ontwikkelingsvaardigheden, het vinden van voorkeurstimuli of 

voorkeursbewegingen, het ontwikkelen van stimulerende dagprogramma’s gebaseerd op deze 
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voorkeuren en het aanleren van nieuwe of verhogen en behouden van bestaande vaardigheden, 

worden aanzien als de ultieme uitdaging in de ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen (Ivancic & Bailey, 1996; Logan & Gast, 2001). Personen met ernstig 

meervoudige beperkingen hebben een zeer laag niveau van functioneren. Door hun medische en 

motorische beperkingen nemen dagelijkse beslommeringen en verzorgingssituaties veel tijd in 

beslag waardoor er nauwelijks tijd overblijft voor ontwikkelingsbevorderende activiteiten. Ook 

deze kinderen en volwassenen hebben echter een ontwikkelingsperspectief. Ook zij kunnen 

dingen leren en ‘produceren’, al vergt dit veel tijd en inspanning van ouders en begeleiders. Onder 

productief welbevinden situeert Felce (1997) drie aan elkaar gerelateerde gebieden, namelijk: (1) 

persoonlijke ontwikkeling, (2) keuze en controle en (3) constructieve activiteit. Het aanleren van 

nieuwe vaardigheden en het geven van meer keuze en controle aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen, alsook het verminderen van hun stereotiep, niet-doelgericht gedrag zijn 

een manier om de levenskwaliteit van deze groep mensen te verhogen. 

 

2.4.1. Persoonlijke ontwikkeling 

 

Felce (1997) beschrijft persoonlijke ontwikkeling als de verwerving van vaardigheden, 

persoonlijke competentie of onafhankelijkheid. De ontwikkelingsverwachtingen van de groep 

personen met ernstig meervoudige beperkingen zijn omwille van de hoeveelheid mogelijke 

oorzaken van hun beperkingen en de sterke heterogeniteit van de doelgroep niet voorspelbaar en 

ook zeer variabel van persoon tot persoon. Een vijfjarige follow-upstudie van Eyman, Olmstead, 

Grossman en Call (1993 in Hogg, 1999) vergeleek de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen met 

een verschillende graad van beperking. Er blijkt dat bij kinderen die sondevoeding krijgen en een 

beperkte mobiliteit hebben de kans tot het uiteindelijk zelf eten of het bereiken van mobiliteit 

relatief laag is. Mobiliteit is volgens Rousey en Eyman (1995 in Hogg, 1999) een goede indicator 

van betere ontwikkelingsuitkomsten op alle niveaus van verstandelijke beperking.  

 

Het leren van diverse vaardigheden door personen met ernstig meervoudige beperkingen is 

volgens Petry en Maes (2005) slechts mogelijk vanuit een intensieve omgang met opvoeders 

en een constructieve interactie met de omgeving. Het is ook belangrijk om het leerproces op 

een actieve en systematische wijze aan te pakken.  

Bij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen kunnen zich verschillende basale 

leerprocessen afspelen. In het denkkader van Piaget situeren deze zich in de sensorimotorische 

fase van de cognitieve ontwikkeling. Kerssies, Rensen, Oppenheimer en Molenaar (1989 in Petry 
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& Maes, 2005) vermelden volgende kennisdomeinen als belangrijk voor deze kinderen: 

objectpermanentie, middel-doel-relaties, (verbale en gesturale) imitaties, operationele causaliteit, 

objectrelaties in de ruimte en cognitieve schema’s. “Door een integratie van zintuiglijke 

waarnemingen en lichaamsbewegingen en door het frequent herhalen van handelingen die 

bepaalde effecten teweeg brengen, ontstaan senso-motorische actieschema’s. Ze vormen de basis 

van eenvoudig probleemoplossend gedrag” (Petry & Maes, 2005, p.90). Remington (1996, in 

Petry & Maes, 2005) beschrijft drie basale leerprocessen waarmee deze kinderen kunnen leren, 

met name: habituatie, associatief leren en leren door observatie en imitatie. Habituatie is een 

andere term voor gewenning en duidt op het effect van de herhaalde aanbieding van een prikkel. 

Associatief leren wijst op het leren van het verband tussen twee prikkels of situaties op basis van 

herhaalde ervaringen, routines en rituelen en op het leren van een samenhang tussen een bepaald 

gedrag en het effect ervan (Petry & Maes, 2005). Onderzoek wijst uit dat kinderen en 

volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen bewust gemaakt kunnen worden van deze 

contingenties (Gutowski, 1996; Reid, Phillips & Green, 1991; Saunders et al., 2003). Het leren 

van deze contingenties stelt hen in staat invloed uit te oefenen op hun omgeving, zoals door het 

leren gebruiken van een knop als een middel om aandacht te vragen, een keuze te maken of 

controle te krijgen over elektronisch gestuurd speelgoedmateriaal. Onderzoek heeft ook 

aangetoond dat personen met ernstig meervoudige beperkingen hun gedrag wijzigen op basis van 

het bewust worden van bepaalde contingenties (Reid et al., 1991). Er is volgens Reid et al. (1991) 

echter weinig bewijs dat dergelijke interventies leiden tot een betekenisvolle verandering in 

vaardigheden die een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen.  

Onderzoek toont aan dat zeer geprefereerde stimuli kunnen functioneren als bekrachtiger om 

gedrag aan te leren of ten goede te wijzigen (Canella, O’Reilly & Lancioni, 2005; Gast et al., 

2000; Green, Reid, Canipe & Gardner, 1991; Kennedy & Haring, 1993; Logan & Gast, 2001). Uit 

onderzoek blijkt ook dat voorkeurhiërarchieën niet vast maar dynamisch zijn en kunnen 

veranderen doorheen de tijd (Kennedy & Haring, 1993). Als men tijdens trainingsprogramma’s 

gebruik maakt van stimuli met de meeste voorkeur als bekrachtiger, is het daarom belangrijk om 

deze voorkeur regelmatig te beoordelen vlak voor of binnen de context van therapeutische 

activiteiten (Green et al., 1991; Kennedy & Haring, 1993; Logan & Gast, 2001).  

Een belangrijke opmerking bij het gebruik van voorkeurstimuli als bekrachtigers in leersituaties is 

dat niet voor elke persoon een bekrachtiger gevonden kan worden (Ivancic & Bailey, 1996). 

Diegene bij wie dit niet kan, vertoont vaak weinig beweging. Pas na langdurig aanmoedigen komt 

bij hen sporadisch toch enige reactie. Volgens Ivancic en Bailey (1996) halen deze personen 
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weinig voordeel uit de leermethodes die gebaseerd zijn op bekrachtigers. Hoewel de effecten van 

bekrachtigers variabel en niet altijd even sterk zijn, is deze methode volgens Logan en Gast 

(2001) toch belangrijk, aangezien onderzoek uitwijst dat stimuli die de minste voorkeur 

wegdragen niet functioneren als bekrachtiger.  

 

Een noodzakelijke basis voor leren en ontwikkelen is de alertheid en aandacht van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Informatie uit de omgeving kan immers pas worden verworven 

en verwerkt wanneer met openstaat voor de omgeving (Fonteine, Vlaskamp & Tadema, 2005). 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen kunnen een bepaalde ‘behavioral state’ (alertheid) 

slechts kort vasthouden. Uit onderzoek van Fonteine, Vlaskamp en Tadema (2005) blijkt dat 

kinderen met ernstig meervoudige beperkingen gemiddeld slechts korte perioden achtereen actief, 

op hun omgeving gericht - en dus alert - zijn. Hierdoor zijn zij maar gedurende korte tijdspannes 

ontvankelijk voor prikkels uit de omgeving, wat een invloed heeft op hun leercapaciteit. Zij 

hebben moeite met het reguleren van hun alertheid en er vinden ook veel wisselingen plaats van 

de ene alertheidtoestand naar de andere. Dit heeft volgens Guess et al. (1993) te maken met de 

rijpheid van het centrale zenuwstelsel, fysiologische aspecten (bv. medicatie en ziekte) en 

omgevingsaspecten (bv. sociale interactie, fysieke omgeving en uitgangspositie). Inzicht in de 

alertheid van een persoon met ernstig meervoudige beperkingen is belangrijk voor een optimale 

afstemming van stimuli op de alertheid en dus bijgevolg voor het ondersteuningsaanbod en ten 

slotte dus voor de levenskwaliteit. Toch zijn er twijfels of het meer alert zijn van een kind als 

positief moet worden gewaardeerd, want een kind kan bijvoorbeeld ook door meer spanning alert 

zijn (Foreman, 2004 in Zijlstra & Penning, 2004).  

 

2.4.2. Keuze en controle 

 

“We believe that everyone should be able to make choices. This includes people with severe and 

profound disabilities who, with the right help and support, can make important choices and 

express preferences about their day to day lives” (Department of Health, 2001 in Hatton (2004), 

p.335). 

 

Ook voor personen met ernstig meervoudige beperkingen is het van groot belang dat ze invloed 

en controle over hun leven en omgeving ervaren en dat ze keuzes kunnen maken (Petry & Maes, 

2005). Hatton (2004) geeft een overzicht van onderzoeken naar de capaciteit van personen met 
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hernstig en diep verstandelijke beperkingen om duidelijk te maken wat hun voorkeuren zijn en om 

keuzes te maken.  

 

Verscheidene onderzoeken proberen de voorkeuren van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen op een systematische wijze in kaart te brengen. De meeste personen met ernstig 

meervoudige beperkingen kunnen hun voorkeuren uiten. Deze voorkeuren worden zoals eerder 

vermeld soms gebruikt als bekrachtiger in leersituaties (Hatton, 2004; Lancioni, O’Reilly & 

Emerson, 1996; Logan & Gast, 2001; Saunders et al., 2005). Het onderzoek van Gast et al. (2000) 

toont aan dat personen met ernstig meervoudige beperkingen hun voorkeur voor bepaalde stimuli 

tonen door middel van hogere niveaus van lachen of glimlachen. 

Davis, Young, Cherry, Dahman en Rehfeldt (2004) komen tot de conclusie dat het aanbieden van 

sociale interactie aan volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen, leidt tot meer uitingen 

van tevredenheid als dit gebeurt in combinatie met voorkeurstimuli. Ook door het aanbieden van 

voorkeuractiviteiten tijdens leersituaties en dagelijkse therapeutische activiteiten kan de persoon 

met ernstig meervoudige beperkingen meer plezier beleven en stijgt dus de kwaliteit van leven 

(Green & Reid, 1999a; Green, Reid, Rollyson & Passante, 2005).  

 

Onderzoek heeft over het algemeen een zeer beperkte overeenkomst gevonden tussen 

systematisch onderzoek naar de voorkeuren van deze doelgroep en de visie van ‘proxies’, 

opvoeders die de persoon in kwestie goed kennen (Hatton, 2004). Ook werden inconsistenties 

gevonden tussen de persoonsgerichte planningsmethodieken en de aan de hand van systematische 

observatie geïdentificeerde voorkeuren (Logan & Gast, 2001). Daarom is het belangrijk dat 

algemeen voorkeuronderzoek regelmatig wordt uitgevoerd om te controleren of de persoon met 

ernstig meervoudige beperkingen inderdaad deze of gene activiteiten en stimuli verkiest. 

Persoonsgerichte planningsmethodieken moeten voorzichtig toegepast worden, aangezien 

resultaten van onderzoek suggereren dat dergelijke plannen naast juiste ook onjuiste rapportages 

van voorkeuren bevatten (Green, Middleton, & Reid, 2000; Reid, Everson & Green, 1999).  

 

Lancioni et al. (1996) komen na een literatuuronderzoek tot de conclusie dat de meeste personen 

met ernstig meervoudige beperkingen in staat zijn om een keuze te maken. Veel van het 

onderzoek rond het maken van keuzes heeft zich gericht op hoe tevreden of ontevreden een 

persoon is na het maken van een keuze, beoordeeld aan de hand van zijn gezichtsuitdrukkingen en 

van de geluiden en bewegingen die hij maakt (Hogg, 1999).  
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Realon, Favell en Lawerre (1990) tonen aan dat twee personen met ernstig meervoudige 

beperkingen in staat zijn keuzes te maken en dat door het maken van keuzes de graad van 

interactie met vrijetijdsmateriaal toeneemt. Zij stellen wel dat deze resultaten niet gegeneraliseerd 

mogen worden en we niet kunnen veronderstellen dat alle personen met ernstig meervoudige 

beperkingen keuzes kunnen maken.  

Schwartzman, Martin, Yu en Whiteley (2004) onderzochten de hypothese dat het geven van 

voorkeurvoedsel in een keuzesituatie bij personen met ernstig en diep verstandelijke beperkingen 

resulteert in een toename van tevredenheidsindicatoren. Zij komen echter tot de verrassende 

bevinding dat de graad van voorkeur zeer weinig effect heeft op tekenen van tevredenheid. Zij 

concluderen dat verder onderzoek noodzakelijk is om te bepalen hoe tevredenheid gerelateerd is 

aan het maken van keuzes. Zij stellen vragen bij het maken van keuzes en het evalueren van 

tevredenheidsindicatoren als indicaties van de kwaliteit van leven van deze doelgroep. Onderzoek 

van Green, Gardner en Reid (1997) toont echter wel een stijging in indicatoren van tevredenheid 

na het aanbieden van voorkeurstimuli (vrijetijdssituaties en sensorische stimulatie). En ook 

Cannella, O’Reilly en Lancioni (2005) komen na een literatuuronderzoek tot de bevinding dat het 

aanbieden van keuzes aan personen met ernstig of diep verstandelijke beperkingen leidt tot een 

stijging in positieve gevoelens en een daling in probleemgedrag en dat dit ook leidt tot een grotere 

onafhankelijkheid en zelfbepaling. 

 

Het domein van de ‘adaptive-switch technology’ boekt veelbelovende resultaten voor het 

bevorderen van de onafhankelijkheid en controle over omgevingsstimuli van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen (Lancioni et al., 2004; Saunders et al., 2003). ‘Microswitches’ of 

knoppen zijn een middel waardoor een persoon bepaalde stimuli kan activeren om zo te komen tot 

een vorm van positieve interactie met de omgeving en tot een bepaalde mate van controle over 

omgevingsstimuli (Vlaskamp & Oxener, 2002). Aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen worden deze knoppen aangeboden voor het verwerven van communicatieve 

vaardigheden zoals het vragen van aandacht, verzorging of voeding en het maken van keuzes. 

Andere personen met ernstig meervoudige beperkingen heeft deze technologie persoonlijke 

controle gegeven over vrijetijdsmateriaal zoals muziekspelers, trilmateriaal, mechanisch 

speelgoed en computerspelletjes (Saunders et al., 2003). Volgens Lancioni et al. (1996) hebben 

personen met ernstig meervoudige beperkingen meer kans om vrijetijds- en communicatieve 

vaardigheden te verwerven met behulp van deze aan hun mogelijkheden aangepaste toestellen. 
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Een mogelijk resultaat van het leren keuzes maken met een ‘microswitch’-communicatiesysteem 

is een meer actieve participatie in sociale interacties. Kennedy en Haring (1993) verrichtten 

onderzoek naar het leren keuzes maken tijdens sociale interacties. Met de knop konden zij een 

verandering in speelgoed of activiteit ‘vragen’. Drie van de vier personen met ernstig 

meervoudige beperkingen die deelnamen aan het onderzoek leerden de knop te gebruiken als een 

communicatiesysteem om de aanbieding van stimuli te beïnvloeden. Er was een duidelijk 

onderscheid in de tijd die ze besteedden aan verschillende stimuli en er was een verhoging van het 

algemeen niveau van alertheid.  

 

Het werken met aangepast knoppenspeelgoed kan ook een positief effect hebben op de motorische 

ontwikkeling van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Onderzoek van Lancioni et al. 

(2004) toont aan dat personen met ernstig meervoudige beperkingen de controle over hun 

lichaamshouding kunnen verbeteren tijdens het oefenen met de knoppen. Door een aangepaste 

plaatsing van de knoppen kan knoppenspeelgoed gebruikt worden als een vorm van fysiotherapie 

waarbij de persoon leuke interacties heeft met een stimulerende omgeving. Lancioni et al. (2005) 

leerden twee rolstoelgebonden volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen om met 

eenvoudige voet-beenbewegingen omgevingsstimuli te controleren aan de hand van een 

‘microswitch’-trainingsprogramma. Zij leerden de ter hoogte van hun voet of been geplaatste 

knoppen gebruiken en dit leidde tot een substantiële toename in tevredenheidsindicatoren. 

Lancioni et al. (2005) poneren dat deze bewegingen de bewustmaking kunnen bevorderen van een 

ruimschoots verwaarloosd of passief deel van het lichaam en helpen om de bloedcirculatie en de 

musculaire voeding te verbeteren. 

 

Van sommige kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen blijft onduidelijk of 

en hoe zij hun voorkeuren aangeven en of zij bijgevolg een keuze kunnen maken. Bij hen werd 

het oorzaak-gevolgleren niet vastgesteld (Saunders et al., 2003). Vaak zijn dit individuen met 

ernstig meervoudige beperkingen die weinig motorische bewegingen maken en ook blind zijn. 

“Thus, reaching, grasping, manipulating, gazing, and so forth are all precluded as dependent 

measures of choice or preference” (Saunders et al., 2005, p.256). Als bij deze kinderen en 

volwassenen echter een kleine beweging toch als controleerbaar ervaren wordt, dan kan een knop 

in een aangepaste vorm en op de juiste plaats het kind of de volwassene toch toelaten een 

gebeurtenis in de omgeving te controleren (Saunders et al., 2003, 2005). Onderzoek van Singh et 

al. (2003) toont aan dat training in het initiëren, bevorderen en behouden van zelfbepaling en 

keuze gedurende maaltijdsituaties effectief is bij een veertienjarig meisje met ernstig meervoudige 
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beperkingen. Haar ouders werd verteld dat zij nooit in staat zou zijn om enige betekenisvolle 

keuze te maken omwille van haar diep verstandelijke beperkingen. Via training met behulp van de 

‘microswitch’-technologie kon haar toch geleerd worden om tijdens maaltijdsituaties dergelijke 

keuze te maken. Dit onderzoek ondersteunt de idee dat aan alle individuen, ongeacht hun graad 

van lichamelijke en verstandelijke beperkingen, kan geleerd worden om betekenisvolle keuzes te 

maken. Deze vaardigheid verhoogt hun interactie met de onmiddellijke omgeving en bevordert 

hun kwaliteit van leven (Singh et al., 2003). 

 

2.4.3. Constructieve activiteit 

 

Constructieve activiteit wordt door Felce (1997, p.131) omschreven als “the person’s ability to 

use their time constructively according to their own tenets”. Het is van belang dat personen met 

ernstig meervoudige beperkingen actief kunnen participeren aan een gevarieerd geheel van 

activiteiten, die aangepast zijn aan hun mogelijkheden en beperkingen en afgestemd zijn op hun 

interesses en voorkeuren (Petry & Maes, 2005). 

 

“A major factor affecting the quality of life for people with developmental disabilities is the 

degree to which individuals experience happiness and unhappiness during their daily routines” 

(Green & Reid, 1999a, p.137). Verscheidene onderzoeken tonen aan dat tekenen van tevredenheid 

kunnen vermeerderd worden door het aan personen met ernstig meervoudige beperkingen 

aanbieden van activiteiten die het meest hun voorkeur wegdragen (o.a. Favell, Realon & Sutton, 

1996; Green, Gardner & Reid, 1997; Green & Reid, 1996, 1999a; Ivancic, Barret, Simonow & 

Kimberly, 1997; Lancioni et al., 2004). In deze onderzoeken boden zorgverleners individuen hun 

voorkeuractiviteiten en voorkeurstimuli - een zogenaamd ‘fun time programma’ - aan om leuke en 

betekenisvolle participatie te bevorderen in een activiteit en om bijgevolg ook hun levenskwaliteit 

positief te beïnvloeden. Toch zijn er bijvoorbeeld in het onderzoek van Ivancic et al. (1997) ook 

enkele individuen die geen duidelijke tekenen van tevredenheid vertonen. Belangrijk voor een 

verhoging van de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen is het 

leuker maken van routineactiviteiten, zoals bijvoorbeeld therapie- of verzorgingsmomenten. 

 

De huidige en toekomstige technologie zijn veelbelovend voor kinderen en volwassenen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Knopgestuurde toepassingen hebben de potentie om voor hen 

een wereld van ontdekking te openen en geven hen de gelegenheid om zelf interactie aan te gaan 

met de omgeving. Daarnaast mag het belang van het manipuleren van gewoon speelgoed voor hun 
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algemene ontwikkeling niet uit het oog verloren worden (Langley, 1990). Volgens Realon, Favell 

en Dayvault (1988) kunnen personen met ernstig meervoudige beperkingen leren een knop 

gebruiken die speelgoed of andere elektrische toestellen bedient, om zichzelf constructief actief te 

houden tijdens lege momenten, wanneer begeleiders aan hen persoonlijk onvoldoende aandacht 

kunnen besteden. Facon en Darge (1996) evalueerden het effect van variatie in knoppenspeelgoed 

op het engagement van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen tijdens vrijetijds-

activiteiten. Zij komen tot de conclusie dat het continue presenteren van eenzelfde 

speelgoedobject leidt tot het minder indrukken van de knop. Wanneer echter het speelgoed 

vervangen wordt, is er altijd een stijging merkbaar in de frequentie van het drukken op de knop. 

Zij stellen dat het in de dagelijkse ondersteuning van deze doelgroep mogelijk moet zijn om 

personen met ernstig meervoudige beperkingen een vrijetijdsactiviteit aan te bieden die minder 

gevoelig is voor verzadiging en bijgevolg de levenskwaliteit bevordert.  

 

Onderzoek van Bunning (1998) toont aan dat de interventie genaamd ‘Individualised Sensory 

Environment’ een stijging in doelgerichte interacties tot gevolg heeft. Deze interventiemethode 

maakt gebruik van zintuiglijke stimulatie en is gericht op het verminderen van niet-doelgericht 

gedrag (stereotypie, zelfverwondend gedrag of extreme passiviteit). Bunning (1998) wijst er 

echter wel op dat de interactie met betekenisvolle anderen, van cruciaal belang was voor het 

succes van de interventie.  

 
2.5. Emotioneel welbevinden 

 

Felce (1997) geeft verschillende dimensies die relevant zijn voor het emotioneel welbevinden: 

welbevinden en tevredenheid, psychische gezondheid, vrijheid van stress, seksualiteit, religie en 

geloof en ten slotte zelfvertrouwen. Terwijl ‘het welbevinden’ van personen met diep 

verstandelijke en meervoudige beperkingen een moeilijk meetbaar concept is, wordt tevredenheid 

gezien als een belangrijke indicator van hun kwaliteit van leven waar reeds heel wat onderzoek 

naar gebeurd is. Het vaststellen van de psychische gezondheid bij deze doelgroep blijkt 

problematisch. Personen met ernstig meervoudige beperkingen kunnen immers niet zelf 

rapporteren waardoor zij dan ook vaak genegeerd worden in onderzoek naar aspecten van 

emotioneel welbevinden (Ross & Oliver, 2003a). Deze doelgroep wordt ook geconfronteerd met 

stresssituaties en ook seksualiteit is een onderdeel van hun emotioneel welbevinden. Specifieke 

onderzoeken naar de invloed van religie en geloof en zelfvertrouwen op de kwaliteit van leven 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen zijn niet gekend.  
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2.5.1. Welbevinden en tevredenheid 

 

In de Engelstalige literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘satisfaction’ en ‘positive 

affect’ of ‘happiness’ om het subjectief welbevinden van een persoon weer te geven (Schalock & 

Felce, 2004). Dit zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Om de verwarring 

compleet te maken, gebruiken we in de Nederlandstalige literatuur het woord ‘tevredenheid’ om 

de positieve affecten van een persoon te duiden en wordt het concept ‘satisfaction’ vertaalt als het 

geluk of het welbevinden van een persoon. In deze verhandeling opteren wij voor het gebruik van 

de termen ‘welbevinden’ en ‘tevredenheid’. 

 

‘Satisfaction’ of welbevinden geeft een globaal oordeel over iemands leven (Schalock & Felce, 

2004). Het gaat na hoe goed de levensverwachtingen van een persoon vervuld worden (Henzel, 

2001). Het is meer stabiel over de tijd, heeft weinig relatie met objectieve indicatoren van 

kwaliteit van leven en is niet voorspelbaar door omgevingssituaties of persoonskenmerken als 

vaardigheden of uitdagend gedrag (Schalock & Felce, 2004). De mogelijkheden om het 

welbevinden van personen met ernstig meervoudige beperkingen na te gaan zijn zeer beperkt. Zij 

zijn immers niet in staat tot introspectie en zelfrapportage.  

Tevredenheid is een component van het welbevinden en reflecteert de positieve en negatieve 

gevoelens, emoties en stemmingen van een persoon (Schalock & Felce, 2004). De belevenis van 

tevredenheid door personen met ernstig meervoudige beperkingen is een domein van kwaliteit van 

leven waar heel wat interesse en onderzoek naar is (Green & Reid, 1999b). Tevredenheid wordt 

beschouwd als een belangrijke indicator van kwaliteit van leven. Green en Reid (1996) en Ross en 

Oliver (2003a) menen dat het mogelijk is om gedragskenmerken van gevoelens van tevredenheid 

operationeel te definiëren. ‘Happiness’ wordt omschreven door Green en Reid (1996, p.69) als 

“any facial expression or vocalization typically considered to be an indicator of happiness among 

people without disabilities including smiling, laughing, and yelling while smiling.” Via observatie 

van en onderzoek naar deze gedragsindicatoren kan inzicht geboden worden in de subjectieve 

ervaring van individuen met ernstig of diep verstandelijke beperkingen.  

 

Favell, Realon en Sutton (1996), Green et al. (1997), Green, Gardner en Reid (1997), Green en 

Reid (1996, 1999a, 1999b) en Ivanic et al. (1997) hebben allen aangetoond dat het mogelijk is 

deze gedragsindicatoren van gevoelens te operationaliseren en betrouwbaar te observeren. Green 

en Reid (1996) en Green et al. (1997) observeerden gedragsindicatoren in relatie tot het aanbieden 

van stimuli met de minste en meeste voorkeur van de persoon met ernstig meervoudige 
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beperkingen. Het is mogelijk om aan de hand van gedragskenmerken na te gaan of een bepaalde 

interventie min of meer plezierig is voor de persoon met ernstig meervoudige beperkingen. 

Verscheidene in dit hoofdstuk reeds besproken onderzoeken maken gebruik van gedrags-

indicatoren van tevredenheid om na te gaan of de interventie effectief bijdraagt aan een goede 

kwaliteit van leven (o.a. Davis et al., 2004; Favel et al., 1996; Green & Reid, 1996, 1999a; Green, 

Reid & Gardner, 1997; Ivancic et al., 1997; Schwartzman et al., 2004). 

 

2.5.2. Psychische gezondheid 

 

Tot nu toe bestaat er weinig aandacht voor de aanwezigheid van emotionele en psychische 

problemen bij personen met ernstig meervoudige beperkingen en voor de invloed hiervan op hun 

dagelijks functioneren. De voornaamste reden hiervoor is dat personen met ernstig meervoudige 

beperkingen niet in staat zijn tot zelfrapportage en introspectie. Ook de toepassing van de 

diagnostische criteria geeft problemen. Hoe ernstiger de graad van verstandelijke beperking, hoe 

minder toepasbaar de criteria zijn en hoe vaker ander ‘atypisch’ gedrag wordt gezien (Cooper, 

2004; McBrien, 2003; Ross & Oliver, 2003a).  

 

Er wordt een samenhang vermoed tussen de ernst van verstandelijke en andere beperkingen en de 

geestelijke gezondheid van personen met verstandelijke beperkingen. Hoe groter de beperkingen, 

hoe groter de kans op probleemgedrag (Cooper, 2004; Petry & Maes, 2005). Een eerste argument 

hiervoor is dat hoe ernstiger de verstandelijke beperking is, hoe meer kans er bestaat op een 

genetische factor of andere geïdentificeerde factoren die de hersenstructuur als functie aantasten. 

Sommige genetische oorzaken hangen immers samen met specifieke psychische noden als deel 

van het gedragsfenotype van het syndroom (Cooper, 2004). Een tweede argument is de 

gesuggereerde samenhang tussen epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen (Hogg, 1999). 

Onderzoek van O´Dwuyer (1997 in Cooper, 2004) toont aan dat epilepsie of een geboorteletsel de 

kwetsbaarheid van een persoon verhoogt voor schizofrenie en mogelijke andere psychiatrische 

stoornissen. Gelet op de hoge prevalentie van epilepsie onder personen met ernstig meervoudige 

beperkingen vereist dit zeker verder onderzoek. Een derde argument is het gegeven dat personen 

met ernstig meervoudige beperkingen een groter risico hebben op ervaringen in de kinderleeftijd 

die leiden tot een psychologische vooringesteldheid van geestelijke gezondheidproblemen in de 

volwassen leeftijd (Cooper, 2004). De beperkingen op het vlak van het leren, de sociale relaties en 

de communicatie maken deze kinderen extra kwetsbaar (Petry & Maes, 2005). 
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De jongste jaren is er steeds meer aandacht voor onderzoek naar de emotionele en psychische 

gezondheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen (Zijlstra & Penning, 2004).  

Er is sprake van een onderdiagnose van depressie bij personen met verstandelijke beperkingen. De 

verwarring rond de depressieve symptomatologie en de moeilijkheden bij het diagnosticeren 

ervan bij individuen met beperkt of geen expressief taalgebruik, liggen hieraan ten grondslag 

(Ross & Oliver, 2003b). Slaap- en voedingsstoornissen en veranderingen in de graad van activiteit 

worden aanzien als centrale kenmerken voor depressie bij personen met ernstige of diep 

verstandelijke beperkingen (Tsiouris, 2001).  

Ross en Oliver (2003b) ontwikkelden de ‘Mood Interest and Pleasure Questionnaire’. Deze 

vragenlijst beoogt de stemming van personen met ernstig en diep verstandelijke beperkingen te 

meten aan de hand van gedragskenmerken. “In this way, behavioral correlates of affect (i.e., 

objectively observable phenomena) might be able to offer insight into the subjective experience of 

individuals with severe or profound mental retardation” (Ross & Oliver, 2003a, p.227). Deze 

vragenlijst kan waardevolle informatie weergeven over de levenskwaliteit van mensen met ernstig 

meervoudige beperkingen.  

Phillip en Hogg (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) verrichtten onderzoek naar de wijze waarop 

familieleden en groepsbegeleiding veranderingen in de emotionele gezondheid bij personen met 

ernstig meervoudige beperkingen herkennen. Belangrijke aanknopingspunten zijn oorzaken van 

veranderingen bij personen met ernstig meervoudige beperkingen (zoals ziekte, pijn, verhuizing, 

emotioneel verlies), de communicatie-uitval van de cliënt en reacties van direct betrokkenen. 

Niettegenstaande ouders en direct betrokkenen heel erg gericht zijn op de emotionele gezondheid 

van deze doelgroep, worden personen met ernstig meervoudige beperkingen hierin nog te weinig 

ondersteund. 

Maes, Petry en Demuynck (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) waarschuwen voor een verkeerde 

interpretatie van hoe een persoon zich voelt bij het observeren van gedragingen. Er is immers een 

lage overeenstemming tussen observatoren over de interpretaties van gedrag die zouden kunnen 

aangeven hoe de persoon zich voelt. Zij pleiten voor systematische, zorgvuldige en herhaalde 

observaties, registraties en consultaties tussen alle betrokken partijen.  

 

Emotionele en psychische problemen zoals angst, onzekerheid, traumatische ervaringen of 

psychische stoornissen als depressie, kunnen ook tot uiting komen in gedragsproblemen. 

Gedragsproblemen hangen soms samen met genetische syndromen, neurologische aandoeningen 

of de lichamelijke gezondheidstoestand van de persoon (Petry & Maes, 2005). Onderzoek van 

Kiernan en Kiernan (1994 in Petry & Maes, 2005) in scholen voor kinderen met ernstig 
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verstandelijke beperkingen geeft een prevalentie van 22% kinderen met probleemgedrag. Dit 

probleemgedrag kan bestaan uit agressief gedrag, woede-uitbarstingen, zelfverwondend gedrag, 

destructief gedrag, opstandig gedrag, stereotiep gedrag, enzovoort. Molteno, Molteno, Finchilescu 

en Dawes (2001) verrichtten onderzoek naar gedrags- en emotionele problemen bij kinderen met 

verstandelijke beperkingen. Dit onderzoek toont aan dat kinderen met meer ernstige verstandelijke 

beperkingen meer probleemgedrag vertonen. Het probleemgedrag bestaat uit meer op zichzelf 

gericht en autistisch gedrag en meer angstig gedrag. Kinderen met licht verstandelijke 

beperkingen vertonen daarentegen meer storend en anti-sociaal gedrag dan kinderen met meer 

ernstige verstandelijke beperkingen. De groep kinderen met cerebrale parese scoort lager op anti-

sociaal gedrag. Kinderen die niet mobiel zijn, hebben duidelijk minder kans om storend gedrag te 

vertonen. Onderzoek van Einfeld en Tonge (1998) toont daarentegen aan dat personen met diep 

verstandelijke beperkingen een lagere prevalentie van psychopathologie hebben dan personen met 

licht, matig of ernstig verstandelijke beperkingen. Zij komen echter tot dezelfde conclusie dat 

storend en anti-sociaal gedrag meer worden vertoond door personen met licht verstandelijke 

beperkingen en dat op zichzelf gericht en autistisch gedrag meer voorkomen bij personen met diep 

verstandelijke beperkingen.  

 

2.5.3. Vrijheid van stress 

 

Ervaren personen met ernstig meervoudige beperkingen emotionele stress? Stress is een reactie op 

een uitdaging zoals een conflict of iets nieuws dat angst en onzekerheid veroorzaakt en dat 

resulteert in verschillende psychologische, psychische en biochemische afwijkingen van 

homeostase. Lange tijd werd verondersteld dat mensen met diep verstandelijke beperkingen 

minimaal reageren op externe stimuli en dus geen stress ervaren (Chaney, 1996). Chaney (1996) 

suggereert evenwel dat stress voorkomt bij personen met ernstig meervoudige beperkingen en dit 

door hun onmogelijkheid om hun omgeving te controleren door het voorkomen of aanpassen van 

bedreigende situaties. Door hun visuele, gehoors- en communicatieve beperkingen kunnen zij ook 

niet optimaal profiteren van de sociale ondersteuning die voor anderen zo positief is in het 

omgaan met stress.  

 

2.5.4. Seksualiteit 

 

Er is een groeiend bewustzijn dat gezonde seksualiteit ook deel uitmaakt van het mentaal welzijn 

van personen met ernstig verstandelijke beperkingen. Empirisch onderzoek hieromtrent komt 
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echter traag op gang. Bestaand onderzoek handelt voornamelijk over de attitude van ouders, 

zorgverleners en derden ten opzichte van dit onderwerp (Griffiths, Watson, Lewis & Stones, 

2004). Zowel de persoonlijke visies van zorgverleners op seksualiteit en intimiteit als hun beeld 

van de persoon met verstandelijke beperkingen en de mate van openheid binnen het team, spelen 

een belangrijke rol bij de wijze waarop opvoeders in de dagelijkse zorg omgaan met dit thema 

(Wensink, Vermeer & de Wit, 1999). Meer en meer wordt erkend dat seksualiteit ook de 

lichamelijke gezondheid bevordert. Uitdagend en zelfverwondend gedrag kan namelijk 

geassocieerd worden met het ontkennen of negeren van de seksuele noden van cliënten. “Self-

harm is believed to have similar effects to those produced by orgasm following masturbation” 

(Savarimuthu & Bunnell, 2003, p.34). 

 

Het is belangrijk dat we de signalen van de persoon goed observeren en interpreteren zodat we 

zeker zijn dat de cliënt via bijvoorbeeld het aanraken van zijn genitaliën inderdaad communiceert 

dat hij nood heeft aan een specifieke interventie (Downs & Craft, 1996; Downs & Farrell, 1996). 

Ook al uiten personen met verstandelijke beperkingen hun seksualiteit soms op een andere wijze 

dan personen zonder beperkingen, toch moeten we deze cliënten met respect en waardigheid 

behandelen en hen de privacy en het recht toestaan om hun seksualiteit uit te drukken 

(Savarimuthu & Bunnell, 2003).  

 

2.6. Burgerlijk welbevinden 

 

Het motto van het burgerschapsperspectief is dat ook mensen met beperkingen als volwaardige 

burgers behoren te leven in de samenleving. Burgerlijk welbevinden is dan ook een essentieel 

aspect van de levenskwaliteit van personen met beperkingen. Felce (1997) onderscheidt vijf 

indicatoren van burgerlijk welbevinden, namelijk: privacy, stemmen, bescherming door de wet, 

burgerlijke rollen en verantwoordelijkheden en ten slotte de toestand van de natie. Onderzoek naar 

het burgerlijk welbevinden van personen met ernstig meervoudige beperkingen is niet gekend. 

Vlaskamp (2000) geeft ons wel een invulling van het volwaardig burgerschap van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen zijn net als alle andere burgers in de samenleving 

geboren en hebben bijgevolg dezelfde rechten en plichten. Vanwege hun beperkingen hebben zij 

evenwel ondersteuning nodig om volwaardig te participeren in de samenleving. Daarnaast 

betekent het burgerschapsperspectief ook dat personen met ernstig meervoudige beperkingen niet 
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meer in instituten worden geplaatst maar dat zij in de gewone samenleving wonen, waar ook hun 

dagbesteding en recreatie plaatsvinden. Volwaardig burgerschap is een middel om te komen tot 

maatschappelijke participatie waarbij de overheid intervenieert door het geven van rechten en het 

stellen van plichten. Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben bijvoorbeeld recht op 

gepaste ondersteuning en recht op een eigen inkomen. Maar er moet ook verantwoording afgelegd 

worden over bepaalde aspecten van hun ondersteuning en de besteding van dat inkomen. De door 

de overheid geschapen rechtsverhoudingen zijn echter niet voldoende om te komen tot deze 

erkenning. Voor deze groep mensen gaat het niet om het toekennen van bepaalde juridische en 

economische rechten met als doel onafhankelijkheid, maar om sociale rechten met als doel de 

erkenning als mens van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (Vlaskamp, 2000). De 

overheid moet de randvoorwaarden van de ondersteuning scheppen zodat personen met 

beperkingen voldoende steun ontvangen en een goede kwaliteit van bestaan kunnen hebben (Van 

Gennep & Van Hove, 2000). 

 

3. De betekenis van het concept ‘kwaliteit van leven’ voor personen met ernstig 

meervoudige beperkingen volgens ouders en directe zorgverleners 

 

“Wat kwaliteit van bestaan voor meervoudig gehandicapten werkelijk betekent, blijft een niet te 

beantwoorden vraag omdat de meervoudig gehandicapte zelf niet aan het woord kan zijn” 

(Martens et al., 1999, p.92). Omwille van hun beperkte communicatieve vaardigheden en 

verstandelijke mogelijkheden kunnen personen met ernstig meervoudige beperkingen zelf niet 

aangeven wat een kwaliteitsvol leven voor hen betekent.  

Aan de hand van een bevraging van ouders en begeleiders van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen geven Petry, Maes en Vlaskamp (2004) een beeld van wat de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen precies inhoudt. Er is gepoogd om zo dicht 

mogelijk bij de werkelijke beleving van hun levenskwaliteit te komen door mensen bij het 

onderzoek te betrekken die personen met ernstig meervoudige beperkingen goed kennen. Het 

algemene model van Felce en Perry (1995, 1997) werd als referentiepunt genomen (zie Figuur 

2.1). Het domein burgerlijk welbevinden werd in dit onderzoek niet meegenomen.  

 

De validiteit van de vijf basisdomeinen van Felce en Perry (1995, 1997) voor personen met 

ernstig meervoudige beperkingen wordt door de studie van Petry, Maes en Vlaskamp (2004) 

bevestigd. De verschillende basisdomeinen krijgen door ouders en begeleiders echter een 

specifieke invulling die rekening houdt met de speciale noden van personen met ernstig 
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meervoudige beperkingen (zie Figuur 2.2). Hierna volgt een beschrijving van de vijf 

basisdomeinen van de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen en 

de specifieke operationalisering ervan, zoals ervaren door ouders en begeleiders (Petry, 2004; 

Petry, Maes & Demuynck, 2004; Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). 

 

 

Figuur 2.2. Domeinen en subdomeinen van kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen volgens hun ouders en begeleiders (Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). 

 

- Lichamelijk welbevinden 

Het lichamelijk welbevinden wordt aangeduid door ouders en begeleiders als één van de 

belangrijkste pijlers van een goede levenskwaliteit voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Het belang hiervan kan verklaard worden door de 

specifieke lichamelijke en motorische beperkingen van deze doelgroep. De subdomeinen van het 

lichamelijk welbevinden, namelijk (1) mobiliteit, (2) gezondheid, (3) hygiëne, (4) voeding en (5) 

rust worden aangegeven als aandachtspunten om het lichamelijk welbevinden van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen te bevorderen (Petry, Maes & Demuynck, 2004). (1) Vooreerst 

is het belangrijk om de motorische problemen als spasticiteit, hypotonie, scoliose,… te 

voorkomen, te compenseren of te behandelen waardoor de belemmering in activiteiten 

gereduceerd wordt. Ter bevordering van de mobiliteit worden bijvoorbeeld houdingswisselingen 

beschouwd als cruciaal voor de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen (Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). (2) Een tweede belangrijk aandachtspunt van 

lichamelijk welbevinden is de gezondheid. Personen met ernstig meervoudige beperkingen zijn 
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omwille van hun complexe medische problematiek immers zeer kwetsbaar. Hun 

gezondheidstoestand moet nauwgezet in het oog gehouden worden. De kwaliteit van leven wordt 

bevorderd wanneer men ervoor zorgt dat de persoon met ernstig meervoudige beperkingen zo 

weinig mogelijk hinder ondervindt van zijn medische problemen. (3) Hygiëne en lichamelijke 

verzorging zijn een derde aandachtspunt. Regelmatig en grondig verschoond worden, een 

verzorgd gebit, verzorgde nagels, een verzorgd kapsel en comfortabele, aantrekkelijke en propere 

kledij worden door ouders en begeleiders als belangrijk ervaren. Daarnaast wordt de persoonlijke 

verzorging het contactmoment bij uitstek genoemd (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Het is 

belangrijk dat de verzorging gebeurt op een rustig tempo en in een aangename sfeer. (4) Personen 

met ernstig meervoudige beperkingen kampen vaak met eetproblemen, waardoor voldoende en 

gevarieerde voeding op regelmatige tijdstippen een vierde belangrijk aandachtspunt is. Een goede 

kennis van hoe en wanneer eten en drinken het best worden aangeboden aan deze of gene persoon 

met ernstig meervoudige beperkingen is belangrijk. Het eetmoment moet een aangenaam 

individueel contactmoment zijn (Petry, Maes & Demuynck, 2004). (5) Een laatste aandachtspunt 

in het lichamelijk welbevinden van personen met ernstig meervoudige beperkingen is een goede 

nachtrust en voldoende rust gedurende de dag.  

 

- Materieel welbevinden 

Materieel welbevinden wordt door de respondenten niet spontaan geassocieerd met kwaliteit van 

leven. Eenmaal er expliciet naar gevraagd, wordt dit domein voor de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen toch wel voldoende belangrijk geacht en dit zowel 

direct als indirect (Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). Adequate hulpmiddelen zoals een aangepaste 

rolstoel, een zitschelp, een staplank, communicatieborden,… en een leefomgeving afgestemd op 

de noden van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen (voldoende ruimte, temperatuur, 

verlichting, veilig, comfortabel,…) worden aanzien als direct relevant voor de kwaliteit van leven. 

Daarnaast wordt een tweede categorie hulpmiddelen, gericht op het vergemakkelijken van de zorg 

voor dagelijkse zorgverleners (een douchebed, een tilhulp, tafels met inhammen,…), beschouwd 

als een indirecte indicator van kwaliteit van leven.  

 

- Activiteit en ontwikkeling (productief welbevinden) 

Ook personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben nood aan nieuwe uitdagingen (Petry, 

Maes & Demuynck, 2004). Deelnemen aan activiteiten en bijgevolg een zinvolle dagbesteding 

worden als uitermate belangrijk geacht voor een kwaliteitsvol leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Het activiteitenaanbod moet aangepast zijn aan de individuele 
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mogelijkheden en moet rekening houden met de gezondheidstoestand, de leeftijd, interesses en 

voorkeuren. Activiteiten spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling (Petry, Maes 

& Demuynck, 2004). Het is belangrijk hun eigen competenties te kunnen ontwikkelen, hun 

vaardigheden te kunnen behouden en dus regressie tegen te gaan (Petry, Maes & Vlaskamp, 

2004). Daarnaast moeten personen met ernstig meervoudige beperkingen invloed kunnen 

uitoefenen op hun omgeving en moet de mogelijkheid gecreëerd worden om hen keuzes te laten 

maken. 

 

- Emotioneel welbevinden 

Het emotioneel welbevinden wordt volgens ouders en hulpverleners door verscheidene aspecten 

bepaald. (1) Vooreerst is er de mate waarin personen met ernstig meervoudige beperkingen 

tevredenheid en genegenheid ervaren. Ze hebben nood aan een warme, sensitieve benadering 

(Petry, Maes & Vlaskamp, 2004). (2) Daarnaast zijn ouders en begeleiders het erover eens dat 

personen met ernstig meervoudige beperkingen stuk voor stuk individuen zijn met een eigen 

karakter en temperament (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Ze hebben bijgevolg recht op een 

eigen levensstijl en een individuele aangepaste zorgverlening. (3) Respect, status en 

zelfwaardegevoel zijn het derde aspect van emotioneel welbevinden. Personen met ernstig 

meervoudige beperkingen dienen met respect benaderd te worden. Ook een zelfwaardegevoel 

wordt door ouders en begeleiders als belangrijk vermeld. Ze moeten in de maatschappij positief 

benaderd worden als personen met mogelijkheden. (4) Ten slotte is een aangename sfeer in de 

leefomgeving belangrijk voor de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. 

 

- Sociaal welbevinden 

Het sociaal welbevinden wordt net als het lichamelijk welbevinden aangeduid als één van de 

belangrijkste pijlers voor een goede kwaliteit van leven. Petry, Maes en Vlaskamp (2004) stellen 

dat dit waarschijnlijk verklaard kan worden door de hoge graad van afhankelijkheid en de sterk 

persoonsgebonden vorm van communiceren van personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

(1) Communicatie, (2) basisveiligheid, (3) de band met familie, (4) sociale relaties, (5) individuele 

aandacht en (6) sociale participatie zijn relevante gegevenheden voor het sociaal welbevinden van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. (1) Omdat zij op een heel basaal en 

persoonsgebonden niveau communiceren, vinden ouders en begeleiders het in de eerste plaats 

belangrijk dat hun communicatief gedrag precies geobserveerd en opgemerkt wordt, dat de 

signalen juist geïnterpreteerd worden en nog dat er snel, adequaat en consistent op gereageerd 
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wordt. (2) Daarnaast wordt een veilige gehechtheidsrelatie gezien als een noodzakelijke 

voorwaarde voor een goede levenskwaliteit (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Een veilig gevoel 

in hun omgeving en in hun relatie met vertrouwde personen is cruciaal voor het komen tot 

exploratie en initiatief en het openstellen voor allerlei ervaringen. (3) Verder vormen de band met 

de familie en (4) betekenisvolle sociale relaties belangrijke aspecten van het sociaal welbevinden 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. (5) Ook hebben zij omwille van hun grote 

afhankelijkheid en communicatieve beperkingen heel veel nood aan individuele aandacht. (6) En 

ten slotte wordt door een minderheid aan ouders en begeleiders sociale participatie als belangrijk 

gezien. Zij duiden hierbij op het feit dat een sociaal netwerk belangrijk is om de gelegenheid tot 

sociaal contact zowel binnen als buiten de zorgvoorziening te bevorderen.  

 

Wanneer de operationalisatie van de domeinen van Felce en Perry (1995, 1997) vergeleken wordt 

met de invulling die ouders en zorgverleners eraan geven, specifiek dan voor personen met ernstig 

meervoudige beperkingen, merken Petry, Maes en Vlaskamp (2004) een drietal verschillen op. 

Een eerste verschil betreft de aard van de subdomeinen vermeld door ouders en directe 

zorgverleners. Enerzijds vermelden zij indicatoren die verwijzen naar hygiëne, voeding, rust, 

hulpmiddelen, communicatie, basisveiligheid en individuele aandacht, die niet terug te vinden zijn 

bij Felce (1997). Anderzijds worden indicatoren als lichamelijke conditie, persoonlijke veiligheid, 

inkomen en financiële situatie, stress, psychische gezondheid, seksualiteit en geloof, niet vermeld 

door ouders en zorgverleners. Een tweede verschil wordt gevonden in de operationalisatie van de 

domeinen. Bij ouders en zorgverleners ligt de aandacht duidelijk meer op de relatie tussen 

dagelijkse zorgverleners en personen met ernstig meervoudige beperkingen. Personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zijn erg afhankelijk van anderen voor het bevredigen van hun behoeften 

en bijgevolg voor hun levenskwaliteit. Het derde verschil situeert zich in de inhoudelijke invulling 

van de subdomeinen. De inhoud van de subdomeinen van kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen hebben een andere invulling dan die van andere doelgroepen. 

Een persoon met ernstig meervoudige beperkingen oefent bijvoorbeeld op een andere manier 

invloed uit op zijn omgeving dan personen zonder beperkingen of met lichtere beperkingen. 

 

4. Besluit 

 

In dit hoofdstuk is aan de hand van de literatuur inzicht verworven in de diverse domeinen en 

subdomeinen van kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Na het 

literatuuronderzoek, dat duidelijk nog in de lift zit, blijft het moeilijk om de vinger te leggen op de 
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kwetsbare punten binnen het concept ‘kwaliteit van leven’ van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Onderzoekers besluiten hun beschouwingen inderdaad doorgaans met een lange 

reeks onderwerpen voor verder onderzoek.  

 

Wat opvalt en ons zelfs verontwaardigt, is dat sommige problemen, zoals bijvoorbeeld 

oesophageale reflux, sensorische problemen, voedingsproblemen en geestelijke gezondheids-

problemen, onnodig blijven bestaan door het niet onderkennen ervan of het niet toepassen van 

doeltreffende behandelingen.  

 

De onderzoeksliteratuur laat er in zijn totaliteit in elk geval geen misverstand over bestaan dat 

personen met ernstig meervoudige beperkingen ieder voor zich in staat zijn om op allerlei 

domeinen van kwaliteit van leven een persoonlijke stempel te drukken. De sterke heterogeniteit 

van de doelgroep komt ook hier naar voren. We kunnen alleen vermoeden dat de levenskwaliteit 

van persoon tot persoon sterk zal verschillen. 
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Hoofdstuk 3: De kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen: een literatuurstudie 

 

 

In dit hoofdstuk geven we eerst een verduidelijking van het perspectief op de ondersteuning van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen en introduceren we daarbij de term 

‘ondersteuning’ i.p.v. ‘zorg’ (1). Daarna bieden we een overzicht van bestaand 

onderzoeksmateriaal dat een beeld geeft van de kenmerken van de kwaliteit van ondersteuning die 

een invloed hebben op de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

(2). Vervolgens beschrijven we een onderzoek van Petry (in druk) dat - aan de hand van een 

bevraging van ouders en directe zorgverleners van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

- de kenmerken van de kwaliteit van ondersteuning in beeld brengt die belangrijk zijn voor een 

goede levenskwaliteit van personen met ernstig meervoudige beperkingen (3).  

 

1. ‘Ondersteuning’ i.p.v. ‘zorg’ geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen 

 

“Wat zorg tot goede zorg maakt, is afhankelijk van het perspectief op zorg dat men wil innemen… 

Voor het inzicht in wat goede zorg zou moeten behelzen, is het van belang dat het feitelijk 

gehanteerde perspectief wordt geëxpliciteerd” (Vlaskamp & Verkerk, 2002, p.4).  

 

Doorheen de geschiedenis zijn verschillende opvattingen de revue gepasseerd over wat ‘goede 

zorg’ voor personen met ernstig meervoudige beperkingen inhoudt. De heersende opvatting is 

meestal sturend in de zorgverlening, zowel impliciet als expliciet (Vlaskamp & Verkerk, 2002). 

Tot in de jaren ’70 werden personen met verstandelijke beperkingen aanzien als patiënten met een 

ziekte. Zij werden voornamelijk gehuisvest in instituten en ziekenhuizen waar professionelen deze 

zeer kwetsbare wezens beschermden en verzorgden. In de loop van de jaren ’60 kwam er echter 

kritiek op dit zorgmodel en op deze instellingen. Het instituut zou een negatieve invloed hebben 

op de ontwikkeling van de bewoners. De omgang met de bewoners was te onpersoonlijk en te 

zeer op verzorging gericht en de grootte en de ligging maakten het als het ware tot een getto. Dit 

leidde tot een nieuwe opvatting, normalisatie genaamd (Van Gennep & Van Hove, 2000). Het 

normalisatieparadigma ging er vanuit dat normalisatie van de woonomstandigheden, het 

onderwijs, de arbeid,… positieve gevolgen zou hebben voor de betrokken personen met 

verstandelijke beperkingen. Deze evolutie leidde tot een aantal positieve veranderingen in de 
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kwaliteit van leven van personen met verstandelijke beperkingen. Dit ging echter niet op voor 

personen met ernstig verstandelijke beperkingen of voor mensen met verstandelijke beperkingen 

en bijkomende ernstige gedragsproblemen (Vermeer, 2000). Daarnaast kwam de kritiek dat deze 

verplaatsing van instituut naar bijvoorbeeld een gezinsvervangend tehuis of dagverblijf vaak 

“beperkt gebleven is tot de fysiek-structurele dimensie” (Van Gennep, 1997 in Vermeer, 2000, 

p.12).  

 

Vandaag zien we een nieuw paradigma dat een aantal tekortkomingen van de voorgaande 

opvattingen probeert te ondervangen. Het heersende perspectief in de zorg- en dienstverlening 

voor personen met een verstandelijke beperking is het zogenaamde ‘nieuwe paradigma’, ook wel 

ondersteuningsparadigma genoemd. Zoals aangeduid in het eerste hoofdstuk staan in dit 

paradigma vier kernbegrippen centraal, met name (1) volwaardig burgerschap, (2) keuze en 

controle, (3) ondersteuning en (4) kwaliteit van bestaan. In de eerste plaats behoren mensen met 

een verstandelijke beperking te leven in een samenleving als volwaardige burgers (Vlaskamp, 

2000). “Zij zijn net als de andere burgers in de samenleving geboren en hebben daarom dezelfde 

rechten en plichten; maar vanwege hun beperkingen hebben zij ondersteuning nodig om 

volwaardig te kunnen participeren in de samenleving” (Ericsson, 1996 in Vlaskamp, 2000, p.54). 

Hiermee samenhangend dienen in de tweede plaats burgers met verstandelijke beperkingen, net 

als andere burgers, te kunnen kiezen om zo controle over hun eigen leven te krijgen en te 

behouden. Ten derde wordt het begrip ‘zorg’ vervangen door het begrip ‘ondersteuning’ 

(Vlaskamp, 2000). Ondersteuning wordt dan gedefinieerd als “het toegang geven van de 

betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, middelen en relaties, die nodig zijn om in de 

samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren” (Vlaskamp, 2000, p.54). Deze ondersteuning 

kan geboden worden door het sociaal netwerk, bestaande uit ouders, familieleden en vrijwilligers, 

en/of door het sociaal vangnet, dat verwijst naar de professionele zorg. Men wil met deze 

opsplitsing benadrukken dat professionele zorg pas geboden mag worden wanneer het sociale 

netwerk tekortschiet. Daarnaast wil men hiermee ook aanduiden dat professionele zorg bij 

voorkeur geboden moet worden door ‘reguliere’ zorgverlenende instanties zoals de huisarts, 

thuiszorg en wijkverpleging (Vlaskamp, 2000). Ten slotte moet de kwaliteit van de ondersteuning 

bijdragen tot een kwaliteitsvol bestaan voor de persoon met verstandelijke beperkingen. 

 

Vlaskamp en Verkerk (2002) uiten echter kritiek op deze visie van het volwaardig burgerschap en 

de vervanging van het concept ‘zorg’ door het begrip ‘ondersteuning’. Zij stellen dat dit 

perspectief niet passend is voor een aantal specifieke categorieën van personen, bijvoorbeeld voor 
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personen met ernstig meervoudige beperkingen. Vlaskamp en Verkerk (2002, p.8) hebben geen 

probleem met het burgerschapsideaal als zodanig, maar wel met “het gegeven dat men pas als 

volwaardig burger wordt gezien wanneer men zelfstandig en onafhankelijk kan leven”. Dit 

perspectief van onafhankelijkheid en zelfstandigheid biedt volgens hen voor mensen met ernstig 

meervoudige beperkingen onvoldoende mogelijkheden. Zij zijn immers voor alle aspecten van het 

dagelijkse leven afhankelijk van anderen en hebben dan ook ‘zorg’ nodig en geen 

‘ondersteuning’. Ook Zijlstra (2003) beweert in lijn met Vlaskamp en Verkerk (2002) dat in alle 

nieuwe ontwikkelingen weinig of geen aandacht gegeven wordt aan het relationele aspect van de 

zorg. “Het gevaar van de huidige opvatting over zorg is dat het deze tekortkoming maskeert en 

het bestaan van een ernstig meervoudig gehandicapte ingevuld wordt als een afgeleide van een zo 

normaal mogelijk bestaan zonder aandacht te hebben voor de meest wezenlijke component: de 

relationele context” (Zijlstra, 2003, p.14).  

 

Met Van Gennep en Van Hove (2000) willen we wijzen op een aantal foutieve 

basisvooronderstellingen van de visie van Vlaskamp en Verkerk (2002). In de eerste plaats gaat 

het in de visie van het volwaardig burgerschap niet om onafhankelijkheid. Geen enkele mens is 

totaal onafhankelijk. De menselijke subjectiviteit is steeds intersubjectief waardoor er altijd een 

zekere afhankelijkheid van andere mensen blijft bestaan. Emancipatie situeert zich niet enkel op 

het niveau van zelfredzaamheid en alledaagse levensomstandigheden maar wordt in het nieuwe 

paradigma meer op het vlak van keuzes, beslissingen en controle geplaatst. Hierdoor kunnen ook 

personen met ernstig meervoudige beperkingen een zekere mate van onafhankelijkheid bereiken, 

hoe miniem ook (Van Gennep & Van Hove, 2000). In de tweede plaats stellen Vlaskamp en 

Verkerk (2002) dat personen met ernstig meervoudige beperkingen zorg nodig hebben en dat dit 

niet betwist wordt. De visie van het volwaardig burgerschap zet daar echter vraagtekens bij en 

vervangt daarom het begrip ‘zorg’ door het begrip ‘ondersteuning’. 

 

“Ook voor goede ondersteuning gelden de specifieke houdingen en vaardigheden, die door 

Vlaskamp en Verkerk genoemd worden met betrekking tot zorg: ondersteuning moet op een 

aandachtige, verantwoordelijke, competente wijze gegeven worden in een responsieve relatie. 

Alleen wordt het dialogische karakter die de ondersteuningsrelatie kenmerkt veel scherper 

geprofileerd. Er wordt naast de bestaande beperkingen ook veel aandacht besteed aan de 

mogelijkheden, de wensen en de keuzen van de personen met een handicap en er wordt serieus 

mee omgesprongen” (Van Gennep & Van Hove, 2000, p.252). 
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In het vervolg van deze verhandeling opteren wij voor het gebruik van de term ‘ondersteuning’ 

i.p.v. ‘zorg’ omdat we de nadruk willen leggen op de mogelijkheden, wensen en keuzes van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. De inbreng van de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen in de ondersteuningsrelatie is wat ons betreft van cruciaal belang voor 

zijn kwaliteit van leven.  

 
2. De kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen nader bekeken  

 

Onderzoeken naar de kwaliteit van de geboden diensten zijn net als in andere sectoren ook binnen 

de ondersteuning voor personen met verstandelijke beperkingen zeer actueel. De jongste jaren zijn 

tal van kwaliteitsmodellen en -methodieken ontwikkeld om de kwaliteitsgedachte concreter te 

maken of om als kapstok te gebruiken voor de implementatie van kwaliteit (Brandt & 

Slembrouck, 2000). Kwaliteitsprojecten zijn veel voorkomend binnen de ondersteuning voor 

personen met verstandelijke beperkingen. Ook binnen wetenschappelijk onderzoek zijn 

verschillende instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van de ondersteuning na te gaan. Het 

onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning biedt echter een verwarrende indruk. De 

onderzoeken betreffen een groot aantal verschillende ondersteuningsvormen en steeds weer 

andere domeinen van ondersteuning staan centraal. De domeinen van ondersteuning zijn bijgevolg 

zeer divers en dit geldt ook voor de operationalisering van het concept ‘kwaliteit van 

ondersteuning’. De operationalisering is vaak gebaseerd op de specifieke onderzoeksvraag en kan 

worden gestuurd door de methode van dataverzameling (Swennenhuis, Goverts & Vermeer, 

2004). Bijgevolg is er ook geen eenduidig ondersteuningsmodel specifiek voor de ondersteuning 

van personen met verstandelijke beperkingen en bij uitbreiding van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen.  

 

In het kader van integrale kwaliteitszorg wordt in verschillende sectoren vaak het model van de 

European Foundation for Quality Management (EFQM-model) gebruikt. Het EFQM-model (zie 

Figuur 3.1) is een zelfdiagnose-instrument dat veel wordt gebruikt in zowel profit- als non-

profitorganisaties om hun kwaliteitswerking te toetsen en de sterke en zwakke punten in hun 

organisatie te achterhalen (Brandt & Slembrouck, 2000).  
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Figuur 3.1. Het EFQM-Excellence model (EFQM, 2003). 
 

Het EFQM-model veronderstelt drie belangrijke factoren in de zoektocht naar kwaliteit, namelijk 

de resultaten, de processen om bepaalde resultaten te bereiken en de organisationele context 

waarin deze kwaliteit bereikt wordt (Maes, 2003). Swennenhuis et al. (2004) constateren dat de 

diverse domeinen van ondersteuning samenhangen met deze drie factoren. Reeds in het eerste 

hoofdstuk wezen wij op het onderscheid tussen procesgerichte en resultaatgerichte 

kwaliteitsbepaling van het dienstverleningsproces. Kwaliteit van leven wordt beschouwd als één 

van de belangrijkste resultaten van de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen en werd reeds uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk. Hier gaan we nader in 

op de structureel-organisatorische en procesgerichte aspecten van de ondersteuning van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Via een overzicht van bestaand onderzoeksmateriaal willen we een beeld verwerven van de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen en van 

ondersteuningskenmerken die een invloed hebben op de kwaliteit van leven. We geven een 

overzicht van onderzoeken gericht op structureel-organisatorische en procesgerichte aspecten van 

de ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

De literatuur werd verzameld met behulp van de databases PsychINFO, Eric en FRANCIS over 

de periode van 1990 tot 2005. Er werd gezocht met verschillende combinaties van trefwoorden. 

Voor de doelgroep werden onder andere de termen (profound) multiple disabilities, complex 

disabilities, (profound) multiple handicap, profound (intellectual) disability en (severe) multiple 

handicaps gebruikt. Deze termen werden aangevuld met relevante domeinen van kwaliteit van 

ondersteuning, zoals bijvoorbeeld ‘staff’, ‘intimacy’, ‘activities’. De Nederlandstalige literatuur 
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werd bestudeerd met behulp van inhoudsopgaven van tijdschriften (Nederlands Tijdschrift voor 

de Zorg aan personen met een verstandelijke handicap, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 

Kinderpsychiatrie en Klinische kinderpsychologie). Bij sleutelpublicaties werd verder gezocht op 

referenties en op auteursnaam. Een artikel werd als relevant beschouwd indien het een empirisch 

onderzoek beschreef dat gericht was op aspecten van de kwaliteit van de professionele 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

2.1. Structureel-organisatorische aspecten  

 
Onder structuur begrijpen Vreeke, Janssen, Resnick en Stolk (1998) de achtergrondcondities die 

de ondersteuning van personen met verstandelijke beperkingen mogelijk maken, met name de 

financiële en materiële voorwaarden en de organisatie van deze ondersteuning. Daartoe rekenen 

zij ook de stabiele kenmerken van het primaire ondersteuningsproces. Hierna vatten we de 

bevindingen uit de literatuur samen met betrekking tot structureel-organisatorische aspecten van 

de ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

- Ondersteuningsvorm 

Uit de literatuur blijkt dat heel wat onderzoek betreffende personen met verstandelijke 

beperkingen gericht is op het evalueren van nieuwe ondersteuningsvormen zoals kleinschalige 

leefgemeenschappen en het effect ervan op de kwaliteit van leven van de bewoners. Personen met 

ernstig meervoudige beperkingen worden echter weinig betrokken in deze onderzoeken. Toch 

vonden we een drietal onderzoeken die verwijzen naar personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. De resultaten kunnen overwegend positief genoemd worden voor de kleinschalige 

ondersteuningsvormen, al leiden ze niet altijd tot een verbetering in kwaliteit van leven voor 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Resultaten van het onderzoek van Emerson et al. (2000) tonen aan dat bewoners van kleinschalige 

leefgemeenschappen verspreid in de samenleving een significant grotere levenskwaliteit ervaren 

dan bewoners van residentiële voorzieningen waarbij de huizen gelokaliseerd zijn op één domein 

met gedeelde faciliteiten. In het algemeen wordt in de kleinschalige leefgemeenschappen 

ondersteuning gegeven op een meer huiselijke wijze, met meer personeel en met een minder 

institutioneel karakter. Hoewel er procentueel meer personeel aanwezig is in kleinschalige 

voorzieningen, is er geen significante stijging merkbaar in interactie met personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Ook wordt in beide soorten voorzieningen een laag niveau van 

betrokkenheid van bewoners in activiteiten gevonden, wat volgens de onderzoekers de ernst en de 

complexiteit van de doelgroep reflecteert. 
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Cheung Chung, Jenner, Chamberlain en Corbett (1995) onderzochten of een verhuizing van een 

grootschalige naar een kleinschalige voorziening een verandering in communicatieve 

vaardigheden of uitdagend gedrag teweegbracht bij personen met verstandelijke beperkingen. 

Waar bij personen met verstandelijke beperkingen met enige vorm van taalbegrip inderdaad 

significante veranderingen in communicatieve vaardigheden en uitdagend gedrag tot uiting 

komen, is dit geenszins het geval bij personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

Belfiore, Browder en Mace (1993) gingen het effect na van een ‘hoog stimulerende’ kleinschalige 

leefgemeenschap en een ‘laag stimulerende’ residentiële voorziening op de alertheid van personen 

met diep verstandelijke beperkingen. Hun conclusie luidt dat de bewoners van de kleinschalige 

leefgemeenschap een hogere alertheid vertonen als gevolg van een meer stimulerende omgeving.  

 

Foreman (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) concludeert dat de alertheid van kinderen met ernstig 

meervoudige beperkingen in aangepaste kinderdagcentra lager is dan in het reguliere onderwijs. 

In het reguliere onderwijs was er meer interactie tussen kinderen met ernstig meervoudige 

beperkingen en hun omgeving, wat een positieve invloed heeft op hun alertheid. 

 

- Groepssamenstelling 

Rose, Davis en Gotch (1993) maakten een vergelijking tussen twee verschillende dagcentra voor 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het ene dagcentrum heeft homogeen 

samengestelde groepen, terwijl het andere bestaat uit heterogeen samengestelde groepen met 

personen met een verschillende graad van verstandelijke beperking. Uit het onderzoek blijkt dat 

personen met ernstig meervoudige beperkingen in de homogene groep meer - maar neutraler 

contact - met personeel hebben en meer betrokken zijn in activiteiten dan in de heterogene, 

geïntegreerde setting. Hoewel de personen met ernstig meervoudige beperkingen in de heterogene 

setting langer vrijetijdsactiviteiten aangeboden krijgen, is proportioneel de inbreng van 

persoonlijke activiteit (buiten wandelen en formele programma’s) lager. Inhoudelijk werden de 

contacten in de homogene groepen als zeer neutraal geobserveerd (zoals bijvoorbeeld een jas 

aandoen, algemene gesprekjes). In de homogene groepen werd dit tweemaal zoveel geobserveerd 

als in de heterogene groepen, terwijl het ondersteuningscontact dat van belang is voor het 

verwerven van nieuwe vaardigheden in beide groepen met dezelfde frequentie voorkwam. Meer 

contact betekent dus niet automatisch een meer kwaliteitsvolle interactie. Een verschil is merkbaar 

in de interactie met andere personen met verstandelijke beperkingen, die hoger is in de heterogene 

groep en verwaarloosbaar in de homogene groep. Meer uitdagend gedrag komt voor bij de groep 
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personen met ernstig meervoudige beperkingen in de heterogene groep. Rose, Davis en Gotch 

(1993) denken dat dit oorzaak of gevolg kan zijn van het minder contact hebben met personeel. 

 

- Personeelswissels 

Een belangrijk kenmerk van de residentiële ondersteuning van personen met verstandelijke 

beperkingen is de discontinuïteit van deze ondersteuning. De personeelswissels op het niveau van 

de ondersteunende leefgroepen zijn namelijk zeer hoog. Voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen, die zeer sterk afhankelijk zijn van hulpverleners in alle aspecten van hun 

ondersteuning, lijkt dit nefaste gevolgen te hebben. Relaties met opvoeders zijn cruciaal voor hen 

en kunnen gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van 

ondersteuning en bijgevolg voor een goede kwaliteit van leven. Een hoge graad van personeels-

wissels maakt het moeilijker om een relatie met iemand op te bouwen waarin noden, wensen en 

vragen kunnen gecommuniceerd worden. Uit literatuur blijkt dat mensen met een hogere 

intensiteit van noodzakelijke ondersteuning vaker geconfronteerd worden met personeelswissels 

(Zijlstra, Vlaskamp & Buntinx, 2000). Zijlstra, Vlaskamp en Buntinx (2000) deden onderzoek 

naar het effect van personeelswissels op de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen en op de stabiliteit van de ondersteuningsteams. Zij stelden vast dat het aantal 

personeelswissels tijdens de observatieperiode in elf leefgroepen met personen met ernstig 

meervoudige beperkingen varieerde van 0% tot 73%. Deze enorme variatie in percentages laat 

hen concluderen dat de ernst van de verstandelijke beperking en bijgevolg de nodige intensiteit 

van ondersteuning niet de enige determinant van personeelswissels is. Ondanks de hoge cijfers 

van personeelswissels blijkt uit het onderzoek dat de stabiliteit van bekende gezichten verzekerd 

blijft. Dit betekent dat bewoners kunnen rekenen op de aanwezigheid van zorgverleners die de 

kans hebben gekregen om de persoon in kwestie met zijn noden en wensen te leren kennen. Dit is 

volgens Zijlstra, Vlaskamp en Buntinx (2000) een opmerkelijk resultaat, maar het garandeert niet 

dat er werkelijk een relatie bestaat tussen de begeleider en de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen. 

 

- Groepsgrootte 

Tøssebro (1995) toont in zijn onderzoek aan dat een groepsgrootte van één tot maximaal vier 

personen een factor is die een significant positieve invloed heeft op de kwaliteit van 

ondersteuning. In een kleine groep is meer aandacht voor individuele wensen en kan beter worden 

gereageerd op individuele signalen. Bij groepen van 5 en meer personen heeft de grootte van de 

groep geen invloed meer op de kwaliteit van de interactie. De verschillen in de kwaliteit tussen 



  Hoofstuk 3: Kwaliteit van ondersteuning 

 

     
71 

bijvoorbeeld groepen van zeven of tien personen zijn minimaal. Een verdeling waarbij de 1 op 4 

verhouding gerealiseerd wordt, lijkt een situatie waarin de signalen van de personen met ernstig 

meervoudige beperkingen optimaal kunnen worden opgemerkt. 

 

2.2. Procesgerichte aspecten 

 

Onder procesgerichte aspecten van de ondersteuning wordt het geheel van zorgverlenend 

handelen begrepen, alsmede de diensten die het zorgverlenend handelen moeten ondersteunen 

(Vreeke, Janssen, Resnick & Stolk, 1998). Daartoe behoren zaken als de aard en omvang van de 

dagbesteding, aanwezigheid van een ondersteuningsplan, schriftelijke formulering van 

doelstellingen, toedeling van verantwoordelijkheden bij de uitvoering, evenals inzicht in de 

voorkeuren en interesses van cliënten (Gezondheidsraad, 1999). In wat volgt vatten we de 

bevindingen uit de literatuur samen met betrekking tot de procesgerichte aspecten van de 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

2.2.1. Dagbesteding 

 

Een kwaliteitsvolle dagbesteding draagt in positieve zin bij aan de bestaanskwaliteit van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Onderzoek toont echter ernstige gebreken aan in de 

hoeveelheid, aard en wijze van aanbieden van activiteiten aan personen met ernstig verstandelijke 

beperkingen.  

 

Onderzoek van Koedoot (1999) naar de hoeveelheid dagbesteding van bewoners van algemene, 

intramurale voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen toont aan dat er een 

aanzienlijk verschil is tussen mensen met een verschillende leeftijd en verschillende graad van 

verstandelijke beperking. Hoe hoger de leeftijd of hoe ernstiger de graad van verstandelijke 

beperking, des te lager het gemiddeld aantal uren dagbesteding per week. In het onderzoek wordt 

een onderscheid gemaakt tussen dagbesteding en bezigheden. Dagbesteding wordt gezien als een 

zinvolle activiteit die overdag tijdens een weekdag plaatsvindt, begeleid wordt door professionals 

en in het begeleidingsplan vermeld staat. Activiteiten die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn 

bezigheden. Personen met licht en matig verstandelijke beperkingen krijgen per week 11 uur 

dagbesteding en 17 à 18 uur bezigheden, terwijl personen met diep verstandelijke beperkingen 

minder dan 5 uur dagbesteding krijgen en ongeveer 7,7 uur bezigheden per week (Koedoot, 

1999). 
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Onderzoek van Wiersma, Beumer, Koedoot en Vlaskamp (2002) toont aan dat het 

activiteitenaanbod aan volwassenen met zeer ernstig verstandelijke beperkingen zeer eenzijdig en 

zeer beperkt is. Wat betreft de aard van de activiteiten valt op dat het voornamelijk 

lichaamsgebonden (snoezelen en sensopathisch spel) en recreatieve (wandelen en zwemmen) 

activiteiten zijn. Uit de resultaten is ook gebleken dat arbeidsactiviteiten en ontwikkelingsgerichte 

activiteiten nauwelijks tot niet aangeboden worden aan personen met diep verstandelijke 

beperkingen. Volwassenen met zeer ernstig verstandelijke beperkingen krijgen gemiddeld 10,4 

uur dagactiviteiten per week aangeboden. Er is echter een grote diversiteit in het aantal uren dat 

per persoon besteed wordt aan dagactiviteiten. Opvallend is dat ruim 40% minder dan 8 uur per 

week aangeboden krijgt. Bijna 12% krijgt 20 uur of meer dagactiviteiten per week aangeboden. 

De groepsgrootte tijdens dagactiviteiten varieert tussen de 5 en de 7 deelnemers. De gemiddelde 

groepsgrootte tijdens dagactiviteiten ligt ver boven wat wenselijk is voor een noodzakelijke 

optimale interactie. Wiersma et al. (2002) concluderen dat de grootte van de groepen en de 

intensiteit van de begeleiding niet passend zijn om op adequate wijze activiteiten aan te bieden 

aan personen met diep verstandelijke beperkingen. Een belangrijk deel van hun onderzoeks-

populatie bestaat uit mensen die, naast zeer ernstig verstandelijke beperkingen, ook zintuiglijke 

en/of motorische beperkingen hebben. De ernst van de beperkingen heeft volgens Wiersma et al. 

(2002) invloed op de omvang en de inhoud van de dagactiviteiten.  

 

Hermans (2005) brengt in haar verhandeling - aan de hand van een exploratief en beschrijvend 

onderzoek - de aard van het activiteitenaanbod aan kinderen en jongeren met ernstig meervoudige 

beperkingen in internaten, semi-internaten en scholen in kaart. Gemiddeld wordt per week de 

meeste tijd besteed aan respectievelijk eetactiviteiten (5,6 uur), verzorgingsactiviteiten (5,1 uur), 

rust of slapen overdag (4,1 uur) en overige activiteiten zoals vervoersactiviteiten, zelfstandige 

activiteiten of gewoon wachten op een volgende activiteit (3,6 uur). Daarnaast krijgen deze 

kinderen en jongeren ook veel activiteiten aangeboden met als doelstelling het stimuleren en 

onderhouden van de motorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld bewegingsactiviteiten (2,9 uur) 

en kinesitherapie (2,6 uur). Bepaalde activiteiten zoals ergotherapie, Sherborne, arbeids-

activiteiten, logopedie, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten worden nauwelijks 

aangeboden. Hermans (2005) stelt ook een discrepantie vast tussen het soort activiteiten dat 

volgens de literatuur onder meer aan kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen 

wordt aangeboden en het soort activiteiten dat zij daadwerkelijk aangeboden krijgen. In de 

dagboekregistraties werden haptonomie, sensorische integratie, M.O.V.E. en toegepaste 

kinesologie geen enkele keer vernoemd. 
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Begeleiders van kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen ondervinden zowel 

organisatorische als inhoudelijke moeilijkheden bij het aanbieden van activiteiten. Wat betreft 

organisatorische aspecten wordt vooral het gebrek aan personeel, tijd en materiaal vermeld. 

Inhoudelijke aspecten die voor moeilijkheden zorgen, zijn vooral de vaak moeizame 

communicatie tussen begeleiders en kind, de dikwijls erg beperkte mogelijkheden van het kind, 

gedragsproblemen bij het kind, alsook het werken in groep en de grootte van de leefgroep. De 

belangrijkste redenen waarom geplande activiteiten soms wegvallen of vroegtijdig beëindigd 

worden zijn: toevallige omstandigheden of praktische overwegingen (bijvoorbeeld ongunstige 

weersomstandigheden, onaangekondigd bezoek van familie), de medische toestand van het kind 

(bijvoorbeeld epilepsie of vermoeidheid) en ziekte bij begeleiders en therapeuten (Hermans, 

2005). 

 

Zijlstra en Vlaskamp (2005) verrichtten onderzoek naar de vrijetijdsbesteding en de activiteiten 

die tijdens het weekend in residentiële voorzieningen aangeboden worden aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. De meeste personen worden 2 tot 5 vrijetijdsactiviteiten 

aangeboden per weekend, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,8 uur vrijetijdsactiviteiten. 

Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit passieve activiteiten zoals audiovisuele activiteiten (TV 

kijken, muziek beluisteren) of lichamelijk georiënteerde activiteiten (massage, waterbed). Ook 

Zijlstra en Vlaskamp (2005) vinden dat een stijging in leeftijd van de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen een daling in aantal en variatie van de aangeboden activiteiten tot 

gevolg heeft.  

 

In veel voorzieningen is het gebruik van de ‘multi-sensore ruimte’ (MSR) de enige activiteit die 

personen met ernstig meervoudige beperkingen wordt aangeboden. Bunning (1998) toont aan dat 

de MSR invloed heeft op het verminderen van niet-doelgericht gedrag maar wijst daarbij op de 

belangrijke rol van de interactie met opvoeders in deze ruimte. Vlaskamp, de Geeter, Huijsmans, 

en Smit (2002) gaan in hun onderzoek na of het gebruik van de MSR een toename van alertheid 

en interactie bij personen met ernstig meervoudige beperkingen tot gevolg heeft. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat sommige personen de hoeveelheid stimuli in de MSR kennelijk 

niet aankunnen en zichzelf dan ook van de omgeving afsluiten. Andere personen reageren juist 

wel op een overvloed aan gelijktijdig aangeboden stimuli. Dit onderzoek toont echter niet aan dat 

het gebruik van de MSR leidt tot een toename in alertheid en interactie. Wel is er een relatie 

gevonden tussen de mate van activiteit en contextuele variabelen zoals aangeraakt en 

toegesproken worden. De conclusie van Vlaskamp et al. (2002, p.88) luidt als volgt: “Als 
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persoonlijke aandacht leidt tot een grotere toename van de alertheid en interactie, moeten we 

misschien investeren in zorgverleners in plaats van in elektronische apparatuur.” Pagliano (2004 

in Zijlstra & Penning, 2004) geeft een soortgelijke boodschap. Hij stelt dat de invloed van nieuwe 

hoogtechnologische middelen staat of valt met de inzet, kennis en vaardigheden van de 

professionals die dit proces begeleiden. De begeleider als ‘levende schakelaar’ is nog steeds van 

het grootste belang voor personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Het aanbod van activiteiten voor personen met ernstig meervoudige beperkingen is volgens 

onderzoeksresultaten al zeer beperkt. Dat, zowel in dagcentra als in residentiële voorzieningen, 

1/3e van alle geplande activiteiten en therapieën niet plaatsvinden, komt daardoor des te 

schrijnender over (Vlaskamp & Nakken, 1999). De verklaring hiervoor zou toe te schrijven zijn 

aan een gebrek aan duidelijke doelen en systematische evaluatie ervan, ziekte van personeel en 

kinderen en ten slotte een gebrekkige planning van de activiteiten. 

 

Green, Gardner, Canipe en Reid (1994) stellen dat therapeuten personen met ernstig meervoudige 

beperkingen vaak therapie en activiteiten onthouden wanneer ze niet voldoende alert blijken te 

zijn. Deze handelwijze is gebaseerd op de veronderstelling dat personen met ernstig meervoudige 

beperkingen enkel op therapie ‘reageren’ wanneer ze alert zijn. De resultaten van het onderzoek 

van Green et al. (1994) suggereren echter dat het niveau van de alertheid vóór de aanvang van 

therapie niet predictief is voor de responsiviteit van de persoon tijdens de therapie. Integendeel, de 

alertheid kan stijgen door het geven van therapie en in sommige gevallen zelfs door een actieve, 

niet therapeutische omgeving. Het aanbieden van een tactiele prikkel leidt tot meer alert gedrag. 

Volgens Fonteine, Vlaskamp en Tadema (2005) wordt deze echter minder vaak en minder lang 

aangeboden dan de visuele of auditieve prikkel. In hun onderzoek naar de samenhang tussen 

alertheid en deze drie omgevingsprikkels komt als meest opvallende conclusie naar voren dat 

zorgverleners geen alert gedrag lijken uit te lokken, maar enkel reageren op het moment dat het 

kind zichzelf op de omgeving richt. Ook komt naar voren dat kinderen met een visuele beperking 

dikwijls een visuele prikkel aangeboden krijgen, terwijl zij daar vanzelfsprekend niet alerter door 

worden.  

 

Griffiths (2004 in Zijlstra & Penning, 2004) onderzocht het aantal zinvolle interacties - gericht op 

personen, materialen en objecten - die een cliënt ervaart tijdens dagbesteding in dagcentra en in 

residentiële voorzieningen. In een dagcentrum (19,6%) wordt, in vergelijking met residentiële 

voorzieningen (0,3%), veel meer tijd besteed aan zinvol gedrag. Er is dus een groot verschil 
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tussen dagcentra en residentiële voorzieningen. Niet-zinvol gedrag bleek in het grootste gedeelte 

van de geobserveerde tijd (80,4%) binnen een dagcentrum nog steeds voor te komen. Zowel in 

dagcentra als in residentiële voorzieningen kwam zinvol gedrag voor in situaties waarin 

doelgerichte interacties werden gepland (tijdens eten, snoezelen en muzieksessies). De conclusie 

van dit onderzoek is dat, ongeacht het soort voorziening, het aangaan van interacties moet 

bevorderd worden door de situatie waarin de cliënt zich bevindt.  

 

Om het aanbod van activiteiten aan personen met ernstig meervoudige beperkingen te 

optimaliseren en zoveel mogelijk te laten aansluiten bij hun ontwikkelingsmogelijkheden en 

voorkeuren, is het Persoonlijk Activeringsprogramma (PAct) ontworpen (Hiemstra, Wiersma & 

Vlaskamp, 2004). Het PAct bestaat uit drie delen: (1) een deel dat zich richt op het vaststellen van 

een persoonlijk activeringsprofiel op grond van de beschikbare gegevens, (2) een deel dat zich 

richt op de voorkeuren van cliënten en (3) een deel dat het concrete activeringsprogramma omvat. 

Hiemstra, Wiersma en Vlaskamp (2004) voerden een evaluatieonderzoek uit naar het werken met 

het PAct. Zij kwamen tot de conclusie dat er wel méér activiteiten worden aangeboden maar dat 

de duur en frequentie van deze activiteiten binnen de onderzoeksperiode niet zijn veranderd. De 

auteurs verwachten wel dat deze individugerichte werkwijze op termijn zal leiden tot een 

verandering in de wijze waarop activiteiten worden aangeboden, namelijk meer aansluitend bij de 

vraag van de cliënt en rekening houdend met zijn voorkeuren en mogelijkheden. 

 

2.2.2. Het opstellen van een ondersteuningsplan en doelen 

 

Een ondersteuningsplan, of ook wel ‘zorgplan’ genoemd, heeft als doel de ondersteuning te sturen 

en af te stemmen ter verhoging van de kwaliteit van ondersteuning en daarmee de kwaliteit van 

bestaan van de betrokkene (Ten Horn, Klapwijk, van der Meulen & Vlaskamp, 2001). Dergelijk 

plan helpt om systematisch te werk te gaan. Er worden doelen gesteld, gebaseerd op de wensen en 

mogelijkheden van de persoon met verstandelijke beperkingen. Een goed ondersteuningsplan is 

belangrijk voor personen met ernstig meervoudige beperkingen - voor wie veelal een 

multidisciplinair en multimethodisch ondersteuningsaanbod noodzakelijk zijn - wil men 

kwalitatief verantwoorde ondersteuning bieden. Een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van 

de ondersteuningsplannen van personen met ernstig meervoudige beperkingen laat echter zien dat 

slechts een zeer kleine minderheid van de ondersteuningsplannen aan de kwaliteitseisen voldoet 

(Ten Horn et al., 2001). In de dagcentra worden de ondersteuningsplannen vaker dan in de 

residentiële voorzieningen redelijk of goed bevonden. Een goed ondersteuningsplan op papier 



Hoofdstuk 3: Kwaliteit van ondersteuning 

 

  
76 

hoeft echter niet noodzakelijk te leiden tot verantwoorde ondersteuning, maar de kans is uiteraard 

wel groter dan bij een onvoldoende of slecht opgesteld ondersteuningsplan. 

 

Duidelijk en goed geformuleerde doelen leiden tot ondersteuningsplannen van een goede kwaliteit 

en verbeteren de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Poppes, Vlaskamp, de Geeter en 

Nakken (2002) vinden in hun onderzoek dat de opgestelde doelen voor personen met ernstig 

meervoudige beperkingen niet voldoen aan de vooropgestelde standaarden. Het effect van een 

training van begeleiders heeft een aanzienlijke toename in de technische en intrinsieke kwaliteit 

van geformuleerde doelen tot gevolg.  

Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben volgens het opvoedingsprogramma van 

Vlaskamp, Poppes en Zijlstra (2005) recht op een situatie waarin zij tot optimale ontplooiing van 

hun mogelijkheden komen en waarbij ze in de relaties met anderen een actieve en sturende rol 

spelen. Doelgericht werken en systematisch handelen staan hierbij centraal. Zijlstra (2003) 

probeert in een onderzoek de relevante omgevingsfactoren te achterhalen die de implementatie 

van dit opvoedingsprogramma positief beïnvloeden. Wanneer begeleiders een visie hanteren 

waarbij het leren kennen en het opbouwen van een relatie met de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen centraal staan, sorteert dit na zes maand meer effect dan bij het 

hanteren van een groeps- of persoonsgerichte visie. Wanneer cliënten meer beperkingen hebben 

en ouder zijn, worden minder effecten van het opvoedingsprogramma gezien, zeker indien 

opvoeders niet gericht zijn op het in contact treden met de cliënt maar eerder op het ontwikkelen 

van vaardigheden en op het (groepsgericht) verzorgen van de cliënt. Organisatiekenmerken zoals 

samenwerking met het management, een goede programmatische afstemming tussen de 

verschillende niveaus binnen een voorziening en een heldere taak en verantwoordelijkheids-

toedeling spelen ook een rol bij de implementatie van het opvoedingsprogramma. Invloed van 

hoge personeelswissels op de resultaten konden niet worden aangetoond (Zijlstra, 2003). 

 

2.2.3. Specialistische kennis en vaardigheden 

 

Om hun handelen adequaat af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen, hebben professionele opvoeders specialistische kennis en 

vaardigheden nodig (Petry & Maes, 2005). Ouders, begeleiders, therapeuten en anderen die 

betrokken zijn in de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen kunnen de 

levenskwaliteit van deze personen verhogen door hun eigen gedrag te wijzigen. Interventiestudies 

zijn gericht op de omgang met de lichamelijke beperkingen van de persoon met ernstig 
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meervoudige beperkingen (Reese, Home & Beswick, 1995), op de kwaliteit van de interacties en 

de communicatie tussen begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen 

(Bloomberg, West & Iacono, 2003; Dobson, Upadhyaya & Stanley, 2002; Golden & Reese, 1996; 

Granlund, Olsson, Von Dardel & Andersson, 1990; Singh et al. 2003) en op het aanbieden van 

een stimulerende omgeving (Realon, Bligen, La Force, Helsel & Goldman, 2001; Salmento & 

Bambara, 2000). 

 

- Omgang met lichamelijke beperkingen 

Reese, Home en Beswick (1995) leerden begeleiders op een adequate manier ondersteuning geven 

aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Zij werden o.a. vaardigheden aangeleerd 

voor het verlagen van niveaus van stress en hoge spierspanning, het geven van een goede houding 

en therapeutische ondersteuningmethoden zoals til- en draaitechnieken. Resultaten van dit 

onderzoek tonen aan dat deze enigszins beperkte training de interactie tussen de persoon en 

begeleider kan verhogen, kan leiden tot een grotere participatie van de persoon in activiteiten en 

de sociale interactie en communicatie kan verbeteren.  

 

- Onderlinge communicatie en interactie 

Gezien de idiosyncratische en sterk lichaamsgeboden communicatiewijze van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen, is het niet zo verwonderlijk te constateren dat veel opleidingen 

gericht zijn op een verbetering in de kwaliteit van de communicatieve interacties tussen 

begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het niet onderkennen van en 

misinterpretaties van communicatieve gedragingen zijn legio in de interactie met deze personen. 

In opleidingen doet men vaak een beroep op het zelfbewustzijn van de begeleider en is men 

gericht op het wijzigen van de visie van begeleiders op de communicatieve uitingen van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen.  

Vermeldenswaard is een project dat gestart werd op initiatief van het personeel van een 

groepshuis voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Het personeel vond dat hun 

werktaken teveel gebouwd waren op routines en intuïtieve kennis. Het doel van het project was 

om kennis uit de literatuur in de praktijk te betrekken. Na dit project was er bij de begeleiders 

meer kennis en consensus rond de communicatieve mogelijkheden van deze groep kinderen en 

opvoeders zagen de communicatieve en motorische mogelijkheden van de kinderen als meer 

ontwikkeld. Het ontvangen van feedback en het discussiëren onder elkaar over de mogelijkheden 

van een persoon met ernstig meervoudige beperkingen leidden tot een stijging in kennis. De 

veranderde perceptie van begeleiders en ouders leidde tot meer aangepast communicatief gedrag, 
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waardoor de kinderen meer kans kregen om hun bestaande vaardigheden te gebruiken. In dit 

onderzoeksproject werd ook vastgesteld dat de consensus tussen opvoeders en ouders groter was 

dan die tussen therapeuten en ouders. Ouders en opvoeders ervaarden een stijging in 

zelfvertrouwen in het werken met deze kinderen. Therapeuten ervaarden een betere samenwerking 

met ouders en opvoeders maar geen stijging in zelfvertrouwen, hoewel zij wel de grootste 

verandering vertoonden in visie op de communicatieve mogelijkheden van de kinderen (Granlund 

et al., 1990). 

Golden en Reese (1996) verrichtten onderzoek naar de invloed van opleiding en training in het 

sensitief en responsief zijn voor de non-verbale tekenen van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen. De training focuste op de communicatie, de kwaliteit van de interactie en het 

bewustzijn van personeel. Deze was gericht op het leren coderen van gedragingen van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen, eerder dan op een directe verandering in gedrag bij 

personeel. Er werden verbeteringen waargenomen in het gedrag van het personeel, maar 

veranderingen in het gedrag van de personen met ernstig meervoudige beperkingen werden niet 

vastgesteld.  

Onderzoek van Dobson, Upadhyaya en Stanley (2002) was gericht op het verbeteren van de 

communicatieve interacties tussen begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Een extern multidisciplinair team leerde de begeleiders probleemoplossingsvaardigheden voor het 

identificeren en het oplossen van onduidelijkheden en problemen in de communicatie. Centraal 

stond de empowerment van de begeleiders. Zij werden aan de hand van video-observaties 

aangemoedigd tot het reflecteren op hun eigen handelingen en het delen van ervaringen met 

elkaar. Het aanleren van deze vaardigheden leidde tot een verandering in de communicatieve 

interactie: personen met ernstig meervoudige beperkingen werden meer aangemoedigd en beloond 

voor hun communicatieve uitingen; er was meer aandacht voor de voorkeuren en interesses en 

begeleiders waren meer responsief en meer gericht op waar de aandacht van de persoon naartoe 

ging. Dit succes is volgens Dobson, Upadhyaya en Stanley (2002) gerelateerd aan de verhoogde 

verwachting van begeleiders dat personen met ernstig meervoudige beperkingen kunnen en zullen 

antwoorden en aan het feit dat begeleiders hen nu als gelijkwaardige partners in het 

communicatieproces beschouwen. 

‘Picture It’ (Bloomberg, West & Iacono, 2003) is een trainingspakket gericht op het begrijpen van 

de sterk persoonsgebonden lichaamstaal van personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Beperkte wijzigingen in de kennis en houding van opvoeders leidde tot verbeterde interacties met 

en meer gepaste antwoorden op de communicatiepogingen van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Meer aangepaste communicatiedoelen werden opgesteld door opvoeders en zij 
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kregen meer zicht op de persoonlijkheid van de individuen met ernstig meervoudige beperkingen 

en erkenden hen meer als een persoon met eigen voorkeuren, noden en interesses.  

Singh et al. (2003) gaven begeleiders een training in het op een doordachte en reflectieve wijze 

ondersteuning bieden tijdens vrijetijdsactiviteiten. Hun training focuste zich op het verwerven van 

bewustzijn van en het volledig antwoorden op wat op elk moment gebeurt. Begeleiders werden 

geleerd zich bewust te worden van hun eigen houding en gedrag in het dagelijkse leven. Deze 

meer doordachte en reflexieve wijze van ondersteunen leidde tot een stijging in tevredenheid van 

de persoon met ernstig meervoudige beperkingen tijdens één-op-één interacties. 

 

- Het aanbieden van een stimulerende omgeving 

Een lage deelname aan en betrokkenheid in dagelijkse activiteiten zijn een bekend probleem 

onder personen met ernstig en diep verstandelijke beperkingen (Felce, Jones & Lowe, 2002). 

Verscheidene vormingsprogramma’s leren begeleiders een meer stimulerende omgeving aan te 

bieden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen en bijgevolg hun deelname aan en 

betrokkenheid in activiteiten te verhogen. 

De Active Supportbenadering is ontworpen om de activiteiten geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen beter te plannen en in de hand te houden, waardoor de betrokkenheid in 

deze activiteiten bevorderd wordt (Felce, Jones & Lowe, 2002). Deze benadering omvat vijf 

basisprincipes, namelijk (1) het dagelijks voorafgaand plannen van activiteiten, (2) het dagelijks 

plannen van de ondersteuning (wie doet wat tijdens de activiteiten), (3) het geven van de gepaste 

hulp - van mondelinge aanmoediging tot lichamelijk begeleiden - tijdens de activiteiten, (4) 

aandacht geven en interesse tonen wanneer de persoon constructief actief is en (5) het elke dag 

evalueren van de betrokkenheid in de activiteiten (Felce et al., 2000; Jones et al. 1999). De 

effectiviteit van deze benadering werd in een tweetal onderzoeken aan de hand van directe 

observaties nagegaan (Felce et al., 2000; Jones et al. 1999). De introductie van deze benadering 

leidde voor personen met de meest ernstige beperkingen tot een significante stijging in aantal 

geplande activiteiten, tot een significante stijging in niveau van ondersteuning en een significante 

stijging in de mate van betrokkenheid in activiteiten. 

Realon et al. (2001) creëerden ook een programma - het ‘Positive Environment Program’ - voor 

het aanbieden van een meer stimulerende omgeving, wat de tevredenheid en het aangepast gedrag 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen bevordert. In dit programma wordt naast het 

belang van oogcontact, het geven van positieve opmerkingen en een voldoende stimulerende en 

rijke materiële omgeving benadrukt. Het is gericht op een meer evenredige verdeling van de 

interacties met personen met ernstig meervoudige beperkingen en leert begeleiders een adequaat 
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antwoord te geven op de communicatieve uitingen van de persoon. Aan de hand van directe 

observaties - voor en na de vorming van begeleiders - werden de gedragsveranderingen van de 

personen met ernstig meervoudige beperkingen in kaart gebracht. Realon et al. (2001) 

constateerden bij de onderzoekspersonen een stijging in het alertheidsniveau, een stijging in de 

betrokkenheid in activiteiten en een stijging in uitingen van tevredenheid. Begeleiders verdeelden 

de interacties met en hun aandacht voor personen met ernstig meervoudige beperkingen meer 

evenredig over de totale groep.  

Salmento en Bambara (2000) gebruiken een meer specifiek vormingsprogramma gericht op het 

gestructureerd leren aanbieden van keuzemomenten tijdens dagelijkse routines en activiteiten en 

dit aan de hand van het gebruik van een stappenprogramma. Daarnaast werden adequate 

antwoorden op de idiosyncratische voorkeursuitingen van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen aangeleerd. Salmento en Bambara (2000) constateerden een stijging in het aanbod 

van keuzemomenten tijdens dagelijkse routines, het beter herkennen van non-verbale 

voorkeursuitingen en een generalisatie naar andere cliënten toe. 

 

2.2.4. Persoonlijke verzorging  

 

Een belangrijk aspect van de ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen is de intieme en persoonlijke verzorging. Carnaby en Cambridge (2002) voerden een 

exploratief onderzoek uit naar de perspectieven van personeel in dagcentra en residentiële 

voorzieningen rond intieme en persoonlijke verzorging, zoals baden, menstruatie bij vrouwen en 

genitale hygiëne. In de dagcentra komt naar voren dat er een algemeen beleid opgesteld is, maar 

begeleiders vinden dit document inadequaat en hechten meer geloof aan de individuele 

ondersteuningsplannen. Deze plannen zijn echter vaak ook zeer algemeen uitgewerkt, zonder 

vermelding van hoe de ondersteuning precies moet verlopen en hoe de specifieke taken bij deze 

persoon uitgevoerd moeten worden. Er lijkt ook weinig gelegenheid te zijn om hierover met 

collega’s te overleggen en te discussiëren vanuit het perspectief van de cliënt. Hun voornaamste 

richtlijn in het bieden van deze ondersteuning is de reflectie hoe zij zelf zouden willen 

ondersteund worden. De begeleiders in residentiële voorzieningen geven aan dat het grootste deel 

van hun tijd aan de verzorging besteed wordt. Zij zijn zich niet bewust van een algemeen beleid 

maar er zijn wel impliciete richtlijnen, zoals het sluiten van de deur en het mondeling toelichten 

van wat er te gebeuren valt. Deze begeleiders hebben het idee niet goed op deze taken voorbereid 

te zijn.  
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Uit dit onderzoek komt met andere woorden naar voren dat er geen kwaliteitsstandaarden zijn 

over hoe intieme zorg gegeven moet worden en dat er in dagcentra en residentiële voorzieningen 

ook geen ruimte is voor discussie over wat een goede praktijk kan zijn. Informele uitwisseling van 

de noden en behoeften van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen vindt plaats, maar 

ieder voor zich blijkt er zijn eigen methoden en benaderingen op na te houden.  

 

2.2.5. Interactie tussen begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen 

 

Uit onderzoek komt een eerder pessimistisch beeld naar voren van de kwaliteit van de interactie 

tussen begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen in residentiële 

voorzieningen (De Waele & Van Hove, 2005; Seys, Duker, Salemink & Franken-Wijnhoven, 

1998). Seys et al. (1998) komen tot de vaststelling dat diverse persoons- en gedragskenmerken 

een invloed hebben op de kwantiteit en kwaliteit van de ondersteuning in residentiële 

voorzieningen. Zo zullen personen met ernstig of diep verstandelijke beperkingen met meer 

lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, van begeleiders minder verbale communicatie 

ontvangen en meer routineuze zorg (eten geven, wassen, aankleden, luiers verversen,…) met 

weinig stimulerende interactie (praten, zingen,…).  

De Waele en Van Hove (2005) verrichtten een etnografisch onderzoek naar het leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen in een traditionele residentiële voorziening in 

Vlaanderen, die gekenmerkt is door een institutionele cultuur. Zij kwamen tot de bevinding dat 

begeleiders vaak op een niet-respectvolle manier omgaan met cliënten en dat de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen zeer sterk afhankelijk 

is van de goodwill van de begeleiders. In de communicatie tussen begeleiders en personen met 

ernstig meervoudige beperkingen werden veel barrières en verstoringen ontdekt. Boodschappen 

van cliënten worden niet gehoord, niet begrepen of worden ‘de mond gesnoerd’ met instructies als 

‘braaf zijn’ en ‘rustig zijn’. Begeleiders benadrukken hoe ‘anders’ deze cliënten zijn en hebben 

weinig aandacht voor hun mogelijkheden en hun perspectief. “Knowing that personal interactions 

are the most important tool in supporting people with severe disabilities, it is astonishing how 

strongly residents depend on the will, attitude and competence of staff members to treat them 

respectfully or not” (De Waele en Van Hove, 2005). Veel aandacht gaat naar het lichamelijk en 

materieel welbevinden van de cliënten. Met andere woorden ontvangen bewoners in deze 

residentiële voorziening meer ‘zorg’ dan ‘ondersteuning’. Routineuze activiteiten staan er 

centraal.  
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De bevindingen van De Waele en Van Hove (2005) en Seys et al. (1998) zijn verontrustend. 

Duidelijk is dat dit soort interactie een grote impact heeft op de kwaliteit van leven van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. We willen hierbij opmerken dat het onderzoek van De 

Waele en Van Hove ‘slechts’ één residentiële voorziening betreft en dat we dit bijgevolg niet 

mogen generaliseren naar andere voorzieningen voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. In elk geval kunnen er inspanningen geleverd worden om de kwaliteit van interacties 

met personen met ernstig meervoudige beperkingen te verbeteren. We zagen immers reeds dat 

veel van het vormingsaanbod gericht is op de interactie met personen met ernstig meervoudige 

beperkingen en dat deze vorming een positief effect heeft (cf. 2.2.3).  

 

3. Ondersteuningskenmerken die de kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen beïnvloeden: het perspectief van ouders en directe 

zorgverleners 

 

Aan de hand van een bevraging van ouders en begeleiders van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen schetst Petry (in druk) een beeld van de ondersteuningskenmerken die een invloed 

hebben op de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Personen 

met ernstig meervoudige beperkingen hebben op alle levensgebieden ondersteuning nodig 

waardoor de kwaliteit van de ondersteuning in aanzienlijke mate de kwaliteit van leven bepaalt.  

 

Aan de hand van semi-gestructureerde interviews werd aan ouders en begeleiders gevraagd welke 

ondersteuningskenmerken de kwaliteit van leven beïnvloeden van hun kind of van de persoon die 

zij ondersteunen (Petry, in druk). Uit dit onderzoek komt naar voren dat ouders zowel structurele 

als procesgerichte aspecten van de ondersteuning associëren met een hoge kwaliteit van 

ondersteuning en bijgevolg met kwaliteit van leven. Zij leggen echter de klemtoon op de centrale 

rol van de directe begeleiders in de ondersteuning van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. De antwoorden van ouders en begeleiders kunnen onderverdeeld worden in drie 

domeinen, namelijk (1) de structuur van de ondersteuningsvoorziening, (2) de interne organisatie 

van de ondersteuning en (3) kenmerken van de directe begeleiders. Deze domeinen zijn elk nog 

onderverdeeld in meer specifieke kenmerken, zoals weergegeven in tabel 3.1 Hierna volgt een 

beschrijving van deze specifieke ondersteuningskenmerken die volgens ouders en begeleiders een 

invloed hebben op de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

(Petry, in druk; Petry, Maes & Demuynck, 2004). 
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Tabel 3.1 

Kenmerken van ondersteuning die de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen beïnvloeden 

 

Structuur van de 

ondersteuningsvoorziening 

 

De interne organisatie van de 

ondersteuning 

 

Kenmerken van directe 

begeleiders 

 

- Fysieke omgeving 

- Personeelsbezetting 

- Personeelswissels 

- Groepsgrootte 

- Groepssamenstelling 

 

- Volwaardig partnerschap 

- Werken in teamverband 

- Interdisciplinariteit 

- Ondersteuningsplanning 

 

- Kennis en vaardigheden 

- Ervaring 

- Sensitieve responsiviteit 

- Motivatie en engagement 

- Zelfreflectie 

 

- Structuur van de ondersteuningsvoorziening 

Ouders en begeleiders noemen een vijftal aspecten van de structuur van een 

ondersteuningsvoorziening, met name (1) fysieke omgeving, (2) personeelsbezetting, (3) 

personeelswissels, (4) groepsgrootte en (5) groepssamenstelling.  

(1) Zij menen dat de leefsituatie van personen met ernstig meervoudige beperkingen, de fysieke 

omgeving dus, aan bepaalde standaarden moet voldoen wat betreft toegankelijkheid, veiligheid en 

comfort. De kamers moeten groot genoeg zijn om alle technische hulpmiddelen een plaats te 

kunnen geven. Ook moet er aandacht zijn voor de temperatuur, de ventilatie, de verlichting, de 

luchtdichtheid en de hygiëne van de kamer. Zij geven aan dat een huiselijke sfeer in de kamer 

minstens even belangrijk is. (2) Verder wijzen ouders en begeleiders op het tekort aan personeel. 

Voldoende begeleiders en ook medisch en therapeutisch personeel is een noodzakelijke 

voorwaarde voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van deze doelgroep. Onvoldoende personeel 

leidt immers tot een minimum aan persoonlijke aandacht, alsook tot een inperking van de nodige 

medische en therapeutische behandelingen. (3) Naast voldoende personeel benadrukken ouders 

tevens de continuïteit van de begeleiders. Door hun idiosyncratische communicatiewijze en voor 

de opbouw van een veilige gehechtheidrelatie hebben personen met ernstig meervoudige 

beperkingen nood aan een stabiel begeleidingsteam. (4) De groepsgrootte heeft ook een sterke 

invloed op het niveau van persoonlijke aandacht en op het herkennen van de signalen van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. (5) De groepssamenstelling vinden ouders en 

begeleiders ook belangrijk en moet afgestemd zijn op de kenmerken van het individu. Rekening 

houdende met mogelijkheden, karakter en temperament dient nagegaan te worden of de persoon 

met ernstig meervoudige beperkingen meer gebaat is bij een groep die homogeen of bij een groep 

die heterogeen samengesteld is. 
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- De interne organisatie van de ondersteuningsvoorziening 

Vier kenmerken van de organisatie van de ondersteuningsvoorziening zijn volgens ouders en 

begeleiders bepalend voor de kwaliteit van ondersteuning, namelijk (1) volwaardig partnerschap, 

(2) interdisciplinariteit, (3) werken in teamverband en (4) ondersteuningsplanning.  

(1) Het volwaardig partnerschap tussen ouders en professionelen wordt gekenmerkt door 

openheid, eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect. De ervaringsdeskundigheid van ouders is 

belangrijk en moet ernstig genomen worden. Beide partijen moeten ook voldoende en correcte 

informatie aan elkaar doorgeven. (2) Ook interdisciplinariteit, wat bestaat uit geïntegreerd werken 

aan samen opgestelde doelen en het doorgeven van kennis, expertise en visie aan elkaar, vindt 

men belangrijk. Hiertoe moet er ruimte zijn voor open communicatie, overleg en 

informatieoverdracht tijdens formele en informele contactmomenten. (3) Vandaar dat een goede 

teamwerking eveneens een belangrijk kenmerk van de interne organisatie is. Begeleiders die 

tewerkgesteld zijn in residentiële voorzieningen wijzen op het belang van een goede teamspirit en 

van wederzijds respect. (4) Het opstellen van een ondersteuningsplan ten slotte is vooral voor 

begeleiders kwaliteitsbepalend. Een ondersteuningsplan doet immers nadenken over perspectief 

van de ondersteuning en over de stappen die moeten ondernomen worden om de vooropgestelde 

doelen te bereiken. Een goede ondersteuningsplanning draagt ongetwijfeld bij tot het optimaal 

afstemmen van de begeleiding op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van de persoon met 

ernstig meervoudige beperkingen. 

 

- Kenmerken van directe begeleiders 

Ouders en begeleiders benadrukken de volgende kenmerken van directe begeleiders: (1) kennis en 

vaardigheden, (2) ervaring, (3) sensitieve responsiviteit, (4) lichamelijke kracht, (5) motivatie en 

engagement en (6) zelfreflectie.  

De directe begeleiders spelen een centrale rol in de ondersteuning van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. (1) Begeleiders moeten goed opgeleid zijn om aan de complexe, 

intense en diverse ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep te kunnen tegemoetkomen. Er is 

nood aan bruikbare en praktijkgerichte vorming die specifiek gericht is op het werken met deze 

groep mensen. (2) Daarnaast speelt ook de ervaring van directe begeleiders een rol. Een 

begeleider met meer ervaring zal de persoon met ernstig meervoudige beperkingen beter kunnen 

begrijpen, zal zijn communicatieve signalen sneller onderkennen en zal rekening houden met zijn 

voorkeuren. (3) Sensitieve responsiviteit is dan weer belangrijk om de communicatieve signalen 

van de persoon op te merken, te begrijpen en om er adequaat op te antwoorden. (4) Door ouders 

wordt er ook gewezen op de lichamelijke kracht van de begeleider. De ondersteuning aan deze 
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groep mensen is zwaar en belastend. De lichamelijke kracht die nodig is voor het tillen en 

verplaatsen van personen met ernstig meervoudige beperkingen is niet te onderschatten. (5) Het 

werken met deze doelgroep moet een bewuste en ongedwongen keuze zijn van begeleiders. Door 

de hoge ondersteuningsnoden van personen met ernstig meervoudige beperkingen is de motivatie 

van de begeleider zeer belangrijk. (6) Als laatste vinden begeleiders het belangrijk dat er 

gereflecteerd wordt op het eigen handelen en de eigen emoties. Visies, waarden en verwachtingen 

hebben net als de motivatie een grote impact op het dagelijks handelen. Het is belangrijk dat 

begeleiders kritisch kijken naar hun eigen gedragingen en ook de eigen grenzen onderkennen. 

 

4. Besluit 

 

Aan de hand van de literatuur hebben we inzicht verworven in de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen en in kenmerken van de 

ondersteuning die de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

beïnvloeden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat zowel structureel-organisatorische als 

procesgerichte aspecten van de ondersteuning een invloed hebben op de kwaliteit van leven van 

en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Ook ouders en begeleiders in het onderzoek van Petry (in druk) duiden gelijkaardige kenmerken 

aan.  

 

De rode draad doorheen de literatuur en het onderzoek bij ouders en begeleiders is dat de kwaliteit 

van de interacties die een persoon met ernstig meervoudige beperkingen aangeboden krijgt, 

belangrijker is dan het soort, de hoeveelheid therapieën en activiteiten en de setting waarvan 

iemand gebruik maakt. Zowel in de literatuur als door ouders en begeleiders wordt gewezen op de 

centrale rol van de opvoeder en zijn gedrag. Vooral te onthouden is dat de begeleider in elk geval 

de schakel bij uitstek is om binnen het hele ondersteuningsproces op de kwaliteit van leven het 

meeste invloed uit te oefenen.  
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet 

 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de onderzoeksopzet. Vooreerst geven we een situering van het 

onderzoek (1) en bespreken we de probleemstelling (2). Daarna sommen we de onderzoeksvragen 

op en geven we een verantwoording voor het stellen van de betreffende onderzoeksvragen (3). De 

keuze van de onderzoeksmethodologie wordt toegelicht (4.1) en we geven een beschrijving van de 

gebruikte vragenlijsten (4.2). Vervolgens verduidelijken we de manier waarop de data verzameld 

werden en beschrijven we de onderzoekspopulatie (5). Ten slotte schetsen we de wijze waarop de 

onderzoeksdata geanalyseerd worden (6).  

 

1. Situering van het onderzoek 

 

In het eerste hoofdstuk (cf. hfst. 1, 3) werd reeds het stijgende belang aangetoond van het concept 

‘kwaliteit van leven’ in de ondersteuning van personen met verstandelijke beperkingen als basis 

voor beleid en praktijk. We stelden dat waar het voor personen met verstandelijke beperkingen 

wenselijk is om de kwaliteit van leven te meten, dit voor de adequate ondersteuning van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen überhaupt een must is en dat er bijgevolg gericht onderzoek 

moet zijn naar de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan deze 

doelgroep.  

 

Inzicht in de aspecten die noodzakelijk zijn om personen met ernstig meervoudige beperkingen 

een optimale bestaanskwaliteit te bieden zijn echter nog onvoldoende aanwezig (Zijlstra, 2003). 

De beperkte communicatieve vaardigheden en verstandelijke mogelijkheden van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen leiden tot problemen in het meten van hun kwaliteit van leven. 

Tot voor kort waren er ook weinig tot geen specifieke meetinstrumenten ontwikkeld voor het 

meten van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Het doctoraatsproject van Katja Petry vult deze leemte in 

door het ontwikkelen van ‘een procedure voor de evaluatie van de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstige meervoudige beperkingen’ (Petry, 

2004).  

 

De toepassingsmogelijkheden, de bruikbaarheid en de psychometrische eigenschappen van deze 

procedure zijn nagegaan aan de hand van twee deelstudies. In een eerste deelstudie werd de 
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bruikbaarheid van de evaluatieprocedure geverifieerd door middel van twaalf meervoudige 

gevalsstudies in een sequentieel design. De tweede deelstudie toetste de betrouwbaarheid en 

validiteit van de evaluatieprocedure door middel van een schriftelijke bevraging bij ouders, 

begeleiders en orthopedagogen van een vijftigtal cliënten met ernstig meervoudige beperkingen in 

dagcentra en residentiële voorzieningen in Vlaanderen en Nederland. Onderhavige verhandeling 

kadert in de tweede deelstudie van het doctoraatsproject van Petry (2004). 

 

2. Probleemstelling 

 

Aangezien de kwaliteit van leven meer en meer samenvalt met de kwaliteit van ondersteuning 

naarmate de afhankelijkheid van specialistische en dagelijkse ondersteuning groter is (Douma et 

al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 1997), zijn personen met ernstig meervoudige 

beperkingen bijzonder kwetsbaar en is voor hun kwaliteit van leven extra aandacht vereist. Met 

deze verhandeling willen we een drieledige bijdrage leveren aan het vraagstuk rond de kwaliteit 

van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. (1) Eerst wordt nagegaan hoe de kwaliteit van leven en de kwaliteit van 

ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen eruitzien. (2) Daarna willen we 

kenmerken van personen met ernstig meervoudige beperkingen en factoren van de ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen detecteren en identificeren die een 

invloed hebben op de levenskwaliteit en/of de kwaliteit van ondersteuning. (3) Ten slotte willen 

we ook de relatie tussen de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen nagaan. 

 

3. Onderzoeksvragen 

 

3.1. Een algemeen beeld van de kwaliteit van leven (KVL) en de kwaliteit van 

ondersteuning (KVO) 

 

In de literatuur is er een stijgende aandacht merkbaar voor de KVL van en de KVO geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Na een overzicht van de onderzoeksliteratuur (cf. 

hfst. 2 en 3) is het moeilijk om aan te geven waar precies de kwetsbare punten zitten in de KVL 

van en de KVO geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Daarom willen we 

in eerste instantie aan de hand van een vragenlijst, specifiek opgesteld voor deze doelgroep, 
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nagaan hoe de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen 

eruitzien, of met andere woorden waar de sterke en zwakke punten in deze KVL en KVO liggen?  

Hiertoe luidt de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat is de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen volgens familie, groepsleiding en 

therapeuten/orthopedagogen?’ 

  

3.2. Kenmerken van invloed op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning  

 

Vertrekkende vanuit het tweede deel van de probleemstelling wordt nagegaan welke kenmerken 

van invloed zijn op de totale KVL en de totale KVO en op de subschalen van KVL en van KVO 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. De onderzoeksvragen worden opgedeeld in 

twee categorieën, namelijk deze met betrekking tot kenmerken van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zelf en deze met betrekking tot kenmerken van de ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

We zijn er ons van bewust dat de lijst van kenmerken geenszins exhaustief is. Er zijn zeker nog 

andere kenmerken die een invloed kunnen hebben op de KVL van en de KVO geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. We opteren voor kenmerken waarvan uit de 

literatuurstudie reeds bleek dat zij een invloed hebben of kunnen hebben op de KVL van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Tevens willen we nagaan of deze kenmerken ook een 

invloed hebben op de KVO. Het biedt ons een eerste inzicht in de determinanten die een invloed 

hebben op de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

De tweede onderzoeksvraag luidt bijgevolg als volgt: ‘Welke persoons- en ondersteunings-

kenmerken hebben een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen?’ In wat volgt wordt deze onderzoeksvraag verder opgesplitst in 

meerdere subvragen.  

 

3.2.1. Persoonskenmerken 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben omwille van de onderlinge verschillen in 

zintuiglijke, verstandelijke en lichamelijke beperkingen elk een heel eigen beeld waardoor dit een 

bijzondere en vooral heterogene groep vormt (cf. hfst. 1, 1.2). We vermoeden dat diverse 

persoonskenmerken een invloed hebben op de KVL van en de KVO geboden aan personen met 
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ernstig meervoudige beperkingen. Tijdens de literatuurstudie (cf. hfst. 2, 2 en hfst. 3, 2) werd 

duidelijk dat een aantal kenmerken een invloed hebben op de KVL van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen, namelijk (1) leeftijd, (2) medische problemen en epilepsie, (3) gebruik 

van medicatie, (4) lichamelijke beperkingen, (5) zintuiglijke beperkingen, (6) voedingsproblemen 

en sondevoeding, (7) probleemgedrag en (8) stemming. 

 

(1) Heeft de leeftijd een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen? 

Op jongere leeftijd komen meer medische problemen voor dan op oudere leeftijd (cf. hfst. 2, 

2.1.1). Jongere kinderen hebben dan weer grotere sociale netwerken (cf. hfst. 2, 2.3) en oudere 

personen met ernstig meervoudige beperkingen krijgen minder uren en minder gevarieerde 

activiteiten aangeboden (cf. hfst. 3, 2.2.1). Ook blijkt het gebruik van een opvoedingsprogramma 

minder effecten teweeg te brengen naarmate personen ouder zijn (cf. hfst. 3, 2.2.2). We 

vermoeden dat de leeftijd ook een invloed heeft op de KVL en de KVO. 

 

(2) Heeft het aantal medische problemen en epilepsie een invloed op de KVL van en de KVO 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen?  

Personen met ernstig meervoudige beperkingen hebben heel wat medische problemen en vormen 

op het vlak van gezondheid bijgevolg een zeer kwetsbare groep. Zij worden dagelijks 

geconfronteerd met tal van medische problemen wat soms samenhangt met gedragsproblemen (cf. 

hfst. 2, 2.5.2), leidt tot pijn en ongemak en een effect heeft op het aangeboden activiteitenaanbod 

(cf. hfst. 2, 2.1.1). We vermoeden dat de medische problematiek een invloed heeft op de KVL en 

de KVO.  

Meer dan 50% van de personen met ernstig meervoudige beperkingen heeft epilepsie (cf. hfst. 2, 

2.1.1). In de literatuur wordt epilepsie frequent vermeld als risicofactor voor medische problemen, 

zintuiglijke beperkingen, slaapstoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen. We vermoeden 

bijgevolg dat epilepsie een invloed heeft op de KVL. We willen ook achterhalen of dit een 

invloed heeft op de KVO. 

 

(3) Heeft het gebruik van medicatie een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen? 

Medicatiegebruik wordt enkele keren vermeld als een risicofactor voor bijkomende 

gezondheidsproblemen (cf. hfst. 2, 2.1). We vermoeden dat het gebruik van medicatie samenhangt 
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met het aantal medische problemen en bijgevolg ook een invloed kan hebben op de KVL. We 

gaan ook na of het nemen van medicatie een invloed heeft op de KVO. 

 

(4) Hebben lichamelijke beperkingen een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Uit onderzoek blijkt dat de ernst en de aard van de lichamelijke beperkingen invloed hebben op 

diverse aspecten van de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Het niet-mobiel zijn wordt vermeld als mogelijke risicofactor voor een sterk verminderde 

levensverwachting, slaapstoornissen en medische problemen als obstipatie, hypothermie en 

ondergewicht (cf. hfst. 2, 2.1). Mobiliteit blijkt ook een goede indicator te zijn voor betere 

ontwikkelingsuitkomsten op alle niveaus van verstandelijke beperkingen (cf. hfst. 2, 2.4.1). Van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen die weinig motorische bewegingen (kunnen) 

maken, blijft onduidelijk of en hoe zij hun voorkeuren aangeven en of zij bijgevolg een keuze 

kunnen maken. Verder staat buiten kijf dat het bevorderen van mobiliteit en lichamelijke activiteit 

een invloed heeft op de KVL van personen met ernstig meervoudige beperkingen (cf. hfst. 2, 2.1.3 

en 2.1.4). We willen nagaan of de hoeveelheid lichamelijke beperkingen een invloed heeft op de 

KVL en de KVO. 

 

(5) Hebben zintuiglijke beperkingen een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen? 

Eén onderzoek verwijst naar de invloed van het blind zijn op de ontwikkeling van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen (cf. hfst. 2, 2.4.2). Het is onduidelijk of deze personen hun 

voorkeuren kunnen aangeven en of zij al dan niet een keuze kunnen maken. We vermoeden dat 

zintuiglijke beperkingen een invloed kunnen hebben op de KVL en ook op de KVO. 

 

(6) Hebben voedingsproblemen en het krijgen van sondevoeding een invloed op de KVL van en de 

KVO geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Voedingsproblemen en eetstoornissen leiden tot het zich vaker verslikken, tot een beperkte groei 

in lengte en in gewicht en tot meer medische problemen (cf. hfst. 2, 2.1.2). Enerzijds gaat het 

krijgen van sondevoeding gepaard met een sterk verminderde levensverwachting (cf. hfst. 2, 

2.1.1), maar anderzijds wijst onderzoek uit dat het krijgen van sondevoeding een indrukwekkende 

stijging in de kwaliteit van leven tot gevolg heeft (cf. hfst. 2, 2.1.2). Voor ouders blijft de 

beslissing tot het overgaan op sondevoeding echter moeilijk. We willen nagaan of 
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voedingsproblemen in het algemeen en sondevoeding in het bijzonder een invloed hebben op de 

KVL en de KVO.  

 

(7) Heeft het stellen van probleemgedrag een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Emotionele en psychische problemen zoals angst, onzekerheid, traumatische ervaringen of 

psychische stoornissen zoals depressie, kunnen tot uiting komen in gedragsproblemen (cf. hfst. 2, 

2.5.2). We willen nagaan of het stellen van probleemgedrag een invloed heeft op de KVL en de 

KVO. 

 

(8) Heeft de stemming van personen met ernstig meervoudige beperkingen invloed op de KVL en 

de KVO? 

Tevredenheid wordt beschouwd als een belangrijke indicator van kwaliteit van leven. Heel wat 

onderzoek maakt gebruik van gedragsindicatoren van tevredenheid om na te gaan of een 

interventie bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven (cf. hfst. 2, 2.5). Via observatie van en 

onderzoek naar deze gedragsindicatoren kan inzicht verworven worden in de subjectieve ervaring 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. We willen nagaan of de belevenis van 

positieve affecten (de stemming en interesse en plezierbeleving van de persoon) een invloed 

hebben op de KVL en de KVO.  

 

3.2.2. Ondersteuningskenmerken 

 

Naarmate de bewoners van voorzieningen meer afhankelijk zijn van specialistische en dagelijkse 

ondersteuning zal hun kwaliteit van bestaan meer en meer samenvallen met de kwaliteit van die 

ondersteuning (Douma et al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 1997). De kwaliteit van 

leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen wordt met andere woorden sterk 

bepaald door de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. We 

vermoeden dat diverse ondersteuningskenmerken een invloed hebben op de KVL van en de KVO 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Tijdens de literatuurstudie (cf. hfst. 

3, 2) werd alvast duidelijk dat een aantal kenmerken een invloed kunnen hebben op de KVL van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen, namelijk (1) soort voorziening, (2) land, (3) 

grootte en de ligging van de voorziening, (4) visie van de voorziening, (5) planmatig werken, (6) 

beeldvorming, (7) samenstelling van de groep, (8) groepsgrootte en (9) personeelswissels. 
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(1) Is er een verschil merkbaar tussen de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen verblijvend in dagcentra en in residentiële voorzieningen?’ 

We vermoeden dat er een verschil bestaat tussen de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen in dagcentra en in residentiële voorzieningen. Uit de 

literatuur blijkt bijvoorbeeld dat de ondersteuningsplannen in dagcentra vaker dan in de 

residentiële voorzieningen redelijk of goed bevonden worden (cf. hfst. 3, 2.2.2). Daarnaast wijst 

onderzoek erop dat bij personen met ernstig meervoudige beperkingen in dagcentra meer zinvol 

gedrag voorkomt (cf. hfst. 3, 2.2.1). We willen achterhalen of er verschillen zijn tussen de KVL 

van en de KVO geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen die ofwel binnen een 

dagcentrum ofwel binnen een residentiële voorziening ondersteuning genieten en in bevestigend 

geval welke deze verschillen zijn.  

 

(2) Is er een verschil merkbaar tussen de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen in Vlaamse en Nederlandse voorzieningen? 

In het aanbod van ondersteuning kunnen zich grote verschillen voordoen tussen landen. 

Verschillende landen kennen verschillende systemen volgens welke de financiering van de 

gezondheidszorg is geregeld. Niet enkel de financiële aspecten maar ook verschillen in cultuur 

kunnen bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan verschillen in de levenskwaliteit en kwaliteit van 

ondersteuning. We willen achterhalen of er verschillen zijn tussen de KVL van en de KVO 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen in Vlaanderen en Nederland en in 

bevestigend geval welke deze verschillen zijn. 

 

(3) Hebben de grootte en de ligging van de voorziening invloed op de KVL van en de KVO 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Onderzoek toont verschillen aan tussen residentiële voorzieningen - met huizen gelokaliseerd op 

één domein en gedeelde faciliteiten - en kleinschalige leefgemeenschappen verspreid in de 

samenleving (cf. hfst. 3, 2.1). De resultaten uit onderzoek kunnen overwegend positief genoemd 

worden voor de kleinschalige ondersteuningsvormen geïntegreerd in de samenleving, al leiden ze 

niet altijd tot een verbetering in KVL van personen met ernstig meervoudige beperkingen. We 

willen nagaan of de grootte en de ligging van de voorziening een invloed hebben op de KVL en 

de KVO.  
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(4) Heeft de visie van de voorziening een invloed op de KVL van en de KVO geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Ondersteuning is bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Dat over het uiteindelijke doel van die ondersteuning verschillend kan 

worden gedacht, komt tot uitdrukking in verschillende visies op ondersteuning (Schippers et al., 

1996). Wanneer een voorziening een relationele visie hanteert, sorteert het werken met een 

opvoedingsprogramma meer effect dan wanneer men een groeps- of persoonsgerichte visie 

hanteert (cf. hfst. 3, 2.2.2). We willen achterhalen of de visie van een voorziening een invloed 

heeft op de KVL en de KVO. 

 

(5) Heeft de kwaliteit van het planmatig werken een invloed op de KVL van en de KVO geboden 

aan personen met ernstig meervoudige beperkingen? 

Een ondersteuningsplan heeft als doel de ondersteuning te sturen en af te stemmen ter verhoging 

van de kwaliteit van ondersteuning en daarmee de kwaliteit van leven van de betrokkene. 

Onderzoek toont aan dat slechts een zeer kleine minderheid van de ondersteuningsplannen aan de 

kwaliteitseisen voldoet (cf. hfst. 3, 2.2.2). We willen nagaan of de kwaliteit van het planmatig 

werken een invloed heeft op de KVL en de KVO. 

 

(6) Heeft een meer gedifferentieerde beeldvorming van de mogelijkheden van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen een invloed op de KVL en de KVO? 

Een adequaat beeld van de mogelijkheden en beperkingen van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen is belangrijk voor het kunnen bieden van begeleiding of ondersteuning die afgestemd 

is op hun mogelijkheden en wensen (Vlaskamp et al., 2005). Uit onderzoek blijkt dat training een 

invloed heeft op het beeld dat hulpverleners hebben van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen, wat leidt tot meer aangepast communicatief gedrag met de persoon in kwestie (cf. 

hfst. 3, 2.2.3). We willen nagaan of een meer gedifferentieerde beeldvorming van de huidige en 

verwachte mogelijkheden van personen met ernstig meervoudige beperkingen een invloed heeft 

op de KVL en de KVO.  

 

(7) Heeft de samenstelling van de groep invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen? 

Uit de literatuur blijkt dat er verschillen bestaan tussen homogeen en heterogeen samengestelde 

groepen (cf. hfst. 3, 2.1). Ouders en begeleiders menen dat de groepssamenstelling afgestemd 

moet zijn op de kenmerken van het individu. Rekening houdende met mogelijkheden, karakter en 
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temperament, moet daarom nagegaan worden of de persoon met ernstig meervoudige beperkingen 

het meest gebaat is bij een groep die ofwel homogeen ofwel heterogeen is samengesteld. Of de 

samenstelling van de groep inderdaad een invloed heeft op de KVL en de KVO wensen wij hier 

na te gaan.  

 

(8) Heeft de groepsgrootte invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen? 

Tøssebro (1995) toont in zijn onderzoek aan dat een groepsgrootte van maximaal vier personen 

een factor is die een significant positieve invloed heeft op de KVO (cf. hfst. 3, 2.1). In een kleine 

groep is meer aandacht voor individuele wensen en kan beter worden gereageerd op individuele 

signalen. We willen nagaan of de groepsgrootte een invloed heeft op de KVL en de KVO.  

 

(9) Hebben frequente personeelswissels invloed op de KVL van en de KVO geboden aan personen 

met ernstig meervoudige beperkingen? 

Onderzoek toont aan dat - niettegenstaande de hoge frequentie van personeelswissels - de 

stabiliteit van bekende gezichten verzekerd blijft. Daaruit wordt afgeleid dat personen met ernstig 

meervoudige beperkingen kunnen rekenen op de aanwezigheid van zorgverleners die de kans 

kregen om de personen in kwestie met hun noden en wensen te leren kennen (cf. hfst. 3, 2.1). 

Ouders menen dat de continuïteit van de begeleiders belangrijk is voor het begrijpen van de 

idiosyncratische communicatiewijze van personen met ernstig meervoudige beperkingen en voor 

de opbouw van een veilige gehechtheidsrelatie. We willen nagaan of frequente personeelswissels 

een invloed hebben op de KVL en de KVO. 

 

3.3. Relatie tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning 

 

We vermeldden reeds (cf. 3.2.2) dat de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen sterk bepaald wordt door de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning die 

hen geboden wordt. We willen in ons onderzoek nagaan of er een verband bestaat tussen de 

kwaliteit van ondersteuning en de kwaliteit van leven. Onze laatste onderzoeksvraag daartoe luidt 

als volgt: ‘Bestaat er een relatie tussen de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen?’. 
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4. Onderzoeksmethode 

 

4.1. Keuze van de onderzoeksmethodologie 

 

De meest toegepaste methode in onderzoek bij personen met verstandelijke beperkingen is het 

afnemen van (semi-)gestructureerde interviews en/of vragenlijsten (Hughes, Hwang, Kim, 

Eisenman & Killian, 1995). Personen met ernstig meervoudige beperkingen communiceren echter 

met een sterk persoonsgebonden vorm van lichaamstaal en missen de vaardigheden die vereist 

zijn voor het weergeven van de eigen subjectieve belevingen, waardoor zij zelf bezwaarlijk 

kunnen aangeven of zij hun leven en de ondersteuning die zij genieten als kwaliteitsvol ervaren. 

In de literatuur worden twee alternatieve benaderingen beschreven voor het meten van het 

subjectieve element van kwaliteit van leven van en bij uitbreiding de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met diep verstandelijke beperkingen, namelijk (1) het werken met 

participerende observaties en (2) het werken met respondenten die de betrokkenen goed kennen, 

de zogenaamde ‘proxies’ (Ouellette-Kuntz & McCreary, 1996; Petry, 2004).  

 

(1) Participerende observatie wordt door Taylor en Bogdan (1981) aangeduid als “research 

characterized by a period of social interaction between the researcher and the subject, in the 

milieu of the latter, during which data are unobtrusively and systematically collected” (cit. in 

Ouellette-Kuntz & McCreary, 1996, p.272). Deze benadering geeft een gedetailleerd beeld van 

het dagelijkse leven van individuen en kan bruikbaar zijn om een subjectief concept als kwaliteit 

van leven te onderzoeken. 

 

(2) Het beroep doen op respondenten die de betrokkenen goed kennen - ‘proxies’ - is een 

belangrijke bron van dataverzameling binnen het onderzoeksveld van personen met verstandelijke 

beperkingen (McVilly & Rawlinson, 1998). Er blijft echter onzekerheid over de validiteit van de 

antwoorden van proxies, omdat ze niet hetzelfde perspectief hebben als degene waarvoor ze 

spreken (Kersten & Douma, 2001; Lyons, 2005). Onderzoek naar de overeenstemming tussen de 

meningen van personen met verstandelijke beperkingen en de meningen van ‘proxies’ geeft 

tegenstrijdige resultaten weer (McVilly & Rawlinson, 1998). Enkele studies tonen weinig 

overeenkomst (Heal & Sigelman, 1996; Rapley, Ridgeway & Beyer, 1998; Stancliffe, 1995), 

terwijl andere dan weer een grotere overeenkomst weergeven (McVilly, Burton-Smith & 

Davidson, 2000). Specifiek onderzoek bij personen met ernstig meervoudige beperkingen toont 

aan dat er weinig overeenstemming is tussen begeleiders wanneer gevraagd wordt naar de 
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betekenis van bepaalde gedragingen (Hogg et al., 2001). Goode en Hogg (1994 in Ouellette-Kuntz 

& McCreary, 1996, p.272) stellen echter dat “a reputational surrogate or proxy approach may be 

the best - and perhaps the only - method available to approximate subjective self-reports of 

quality of life for persons with profound or multiple developmental disabilities or both.” 

 

Beide benaderingen proberen de subjectieve belevingen van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen op te sporen maar hebben ook ernstige tekortkomingen. Ouellette-Kuntz en 

McCreary (1996) stellen dat we, ondanks methodologische problemen, alternatieve benaderingen 

voor het meten van de subjectieve beleving van personen met diep verstandelijke beperkingen 

moeten ontwikkelen en gebruiken. Immers: “To do nothing because of uncertainty will not 

advance our understanding” (p.273).  

 

Petry (2004) vroeg aan een internationale deskundigengroep welke methodologische benadering 

zij verkozen voor het meten van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. De groep van deskundigen opteerde 

voor het gebruik van vragenlijsten - ingevuld door meerdere informanten - omdat dit een meer 

accuraat en volledig beeld van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning weergeeft 

dan het gedragspatroon van personen met ernstig meervoudige beperkingen, wat kan variëren 

naargelang de situatie, setting en context. 

 

4.2. Onderzoeksinstrumentaria  

 

Als methodologische benadering verkiezen we het gebruik van vragenlijsten ingevuld door 

‘proxies’. Om moeilijkheden met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van deze 

methodiek te voorkomen, wordt een verantwoorde keuze van proxy-respondenten en het werken 

met meer dan één respondent aangeraden (Ouellette-Kuntz & McCreary, 1996). De vragenlijsten 

QOL-PMD en QOS-PMD worden daarom voor iedere persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen ingevuld door drie soorten informanten, namelijk: 

(1) een persoon die niet-professioneel zeer nauw betrokken is bij de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld een ouder, een broer of zus, een vriend); 

(2) een persoon die professioneel zeer nauw betrokken is bij de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen (een directe begeleider); 

(3) een persoon die professioneel op een indirecte manier bij de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen betrokken is (een orthopedagoog/psycholoog of therapeut).  
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Om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning in kaart te brengen en de relatie 

tussen beide na te gaan, maken we gebruik van de vragenlijsten QOL-PMD (Petry, 2006) en 

QOS-PMD (Petry, Maes & Vlaskamp, in voorbereiding). Voor het identificeren van kenmerken 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen en van hun ondersteuning die een invloed 

hebben op de levenskwaliteit, maken we gebruik van de volgende drie vragenlijsten: (1) de ZIP 

(Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidingsPlannen) (Schippers et al., 1996), (2) de Mood, 

Interest & Pleasure Questionnaire (Ross & Oliver, 2003b) en (3) een aanvullende vragenlijst 

i.v.m. cliëntgegevens en gegevens over de betreffende voorziening.  

In wat volgt bespreken en verantwoorden we het gebruik van de diverse vragenlijsten.  

 

4.2.1. De vragenlijsten QOL-PMD en QOS-PMD 

 

De vragenlijsten QOL-PMD en QOS-PMD hebben als doel om respectievelijk de kwaliteit van 

leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen in kaart te brengen.  

 

Deze procedure werd door Petry (2004) in vier fases ontwikkeld. (1) Vooreerst werd het te meten 

construct duidelijk bepaald en werden de domeinen van kwaliteit van leven - zoals beschreven in 

het model van Felce en Perry (1995) - geselecteerd als basis. (2) Daarop werd een itempool 

gegenereerd door het interviewen van 40 ouders en 36 directe zorgverleners van 42 kinderen en 

34 volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen. In deze interviews werd nagegaan of de 

geselecteerde basisdomeinen valide en relevant waren voor personen met ernstig meervoudige 

beperkingen en hoe deze domeinen voor deze groep mensen geoperationaliseerd kunnen worden. 

Het resultaat van deze fase was een pool van items aangepast aan de kenmerken van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. In deze fase werd ervoor gekozen om ook indicatoren van 

kwaliteit van ondersteuning op te nemen in de evaluatieprocedure. Er was immers een sterke 

vertegenwoordiging merkbaar van indicatoren van kwaliteit van ondersteuning in de interviews en 

de respondenten maakten een sterke koppeling tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van 

ondersteuning. (3) Verder werd deze gegenereerde pool van items voorgelegd aan een groep van 

45 internationale ervaringsdeskundigen (onderzoekers, directe zorgverleners, familie van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen). (4) Ten slotte werd een valideringsstudie 

uitgevoerd wat een zicht geeft op de bruikbaarheid en op de psychometrische eigenschappen van 

de evaluatieprocedure. 



Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet 

 

     
99 

In wat volgt geven we een omschrijving van de kenmerken en psychometrische aspecten van 

beide vragenlijsten.  

 

4.2.1.1. Kenmerken en psychometrische aspecten van de QOL-PMD 

 

De vragenlijst QOL-PMD (zie bijlage 1) bestaat uit 55 items onderverdeeld in zes subschalen, 

namelijk: (1) Materieel welbevinden (n=9): verwijst naar de mate waarin de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen beschikt over hulpmiddelen en de mate waarin de omgeving aangepast 

is aan zijn mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren; (2) Lichamelijk welbevinden (n=8): 

verwijst naar de kwaliteit van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de persoon 

met ernstig meervoudige beperkingen; (3) Sociaal welbevinden (n=9): verwijst naar de kwaliteit 

en frequentie van de sociale relaties en de mate van participatie aan de samenleving van de 

persoon met ernstig meervoudige beperkingen; (4) Communicatie en invloed (n=10): verwijst 

naar de mate waarin de persoon met ernstig meervoudige beperkingen zijn voor- en afkeer kan 

duidelijk maken, begrijpt wat er om zich heen gebeurt en bijgevolg invloed heeft op de omgeving; 

(5) Ontwikkeling (n=9): verwijst naar de mate waarin de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen optimaal gebruik maakt van zijn mogelijkheden en de kans krijgt om deze verder te 

ontwikkelen; en (6) Activiteiten (n=10): verwijst naar de deelname en betrokkenheid van de 

persoon met ernstig meervoudige beperkingen in activiteiten en naar de kwaliteit van het 

activiteitenaanbod.  

 

Alle items worden beoordeeld op een driepuntenschaal met als antwoord: ‘akkoord’, ‘gedeeltelijk 

akkoord’ en ‘niet akkoord’. Twee extra antwoordcategorieën werden toegevoegd, namelijk ‘Ik 

weet het niet’ of ‘niet toepasbaar’. Een hogere score op een item staat telkens voor een hogere 

kwaliteit van leven.  

 

Een eerste evaluatie van de psychometrische kenmerken van de vragenlijst is bemoedigend (Petry, 

Maes & Vlaskamp, in druk). Confirmatorische factoranalyse op de 55-item schaal ondersteunt de 

zesfactorenstructuur van de QOL-PMD [χ²(7) = 15.35, p = 0.030; GFI = 0.97; NNFI = 0.95; 

RMSEA = 0.083; factor loadings = 0.47 – 0.77]. De interne samenhang voor de totale schaal 

(Cronbach’s α: 0,91) en die van de subschalen (Cronbach’s α: 0,70-0,85) werden goed bevonden.  
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4.2.1.2. Kenmerken en psychometrische aspecten van de QOS-PMD 

 

De vragenlijst QOS-PMD (zie bijlage 2) bestaat uit 28 items onderverdeeld in drie subschalen, 

namelijk: (1) Stimulerend/ontwikkelingsgericht (n=9): verwijst naar de mate waarin betrokken 

hulpverleners aandacht besteden aan en werken aan stimulering van verschillende aspecten van de 

ontwikkeling van personen met ernstig meervoudige beperkingen; (2) Invloed, keuzes en 

voorkeuren (n=9): verwijst naar de mate waarin hulpverleners een beeld hebben van de 

behoeften, wensen en voorkeuren van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen en geeft 

weer of er concrete maatregelen genomen worden voor het bevorderen van invloed en keuzes; en 

(3) Relaties, participatie (n=10): verwijst naar de mate waarin hulpverleners alert zijn voor 

onderlinge relaties en aangepaste communicatie en de mate waarin ze gericht zijn op het sociale 

netwerk en de participatie van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Alle items worden beoordeeld op een driepuntenschaal met als antwoord: ‘akkoord’, ‘gedeeltelijk 

akkoord’ en ‘niet akkoord’. Twee extra antwoordcategorieën werden toegevoegd, namelijk ‘Ik 

weet het niet’ of ‘niet toepasbaar’. Een hogere score op een item staat telkens voor een hogere 

kwaliteit van ondersteuning.  

 

Er zijn nog geen gegevens bekend betreffende de confirmatorische factoranalyse van de 

driefactorenstructuur van de 28-itemschaal. De interne samenhang voor de totale schaal 

(Cronbach’s α: 0,87) werd goed bevonden. De interne samenhang (Cronbach’s α) van de 

subschalen zijn ook goed en variëren tussen 0,66 en 0,78.  

 

4.2.3. Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidingsPlannen (ZIP) 

 

De Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidingsPlannen (Schippers et al., 1996) is een 

instrument waarmee de kwaliteit van de ondersteuningsplannen (zorgplannen) kan beoordeeld 

worden. Met deze vragenlijst willen we een beeld verwerven van de wijze waarop in een 

voorziening gewerkt wordt met ondersteuningsplannen en van de inhoud van het individuele 

ondersteuningsplan van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Een ondersteuningsplan wordt door Schippers et al. (1996, p.19) gedefinieerd als “een document 

waarin de huidige en gewenste situatie van een persoon wordt beschreven op basis waarvan de 

richting van de individuele zorgverlening in doelen onder woorden wordt gebracht.” 
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De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Aan de hand van een eerste onderdeel wordt bepaald 

welke visie op ondersteuning (zorgvisie) als uitgangspunt dient voor de beoordeling van het 

individuele ondersteuningsplan, hetzij een persoonsgerichte visie, hetzij een relatiegerichte visie. 

Een persoonsgerichte visie neemt de persoon met zijn mogelijkheden en beperkingen als 

uitgangspunt van de ondersteuning, terwijl bij een relatiegerichte visie het uitgangspunt gevormd 

wordt door de persoon met verstandelijke beperkingen in relatie met zijn omgeving. De 

ondersteuningsvisie geeft het inhoudelijke kader van het ondersteuningsplan aan.  

 

 

Figuur 4.1. Het model van een zorgplan (ondersteuningsplan) (Schippers et al., 1996, p.22). 

 

Aan de hand van het tweede onderdeel wordt het individuele ondersteuningsplan beoordeeld. Met 

behulp van de vragenlijst kan worden nagegaan of de onderdelen van het model van een 

ondersteuningsplan (zie Figuur 4.1) en de relaties tussen de onderdelen aanwezig zijn en of de 

doelen van het ondersteuningsplan gerelateerd zijn aan de gekozen ondersteuningsvisie. Naast 

vragen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het model zijn ook enkele algemene 

vragen en vragen over wettelijke bepalingen opgenomen.  

 

Met behulp van de ‘scores per onderdeel’ en de ‘totaalscore’ kan het eindoordeel over het 

ondersteuningsplan berekend worden. Door deze scores te vergelijken met de normscore kan 

zowel de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen als van het totale ondersteuningsplan worden 

beoordeeld. De punten bij elkaar opgeteld geven een eindbeoordeling ‘slecht’ (0-16 punten), 

‘matig’ (17-22 punten), ‘redelijk’ (23-27 punten) of ‘goed’ (28-32 punten). De test-

hertestbetrouwbaarheid (0,61) en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (0,69) van de vragenlijst zijn 

voldoende. De vragenlijst geeft volgens experts en gebruikers ook een voldoende valide 
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systematisch oordeel van de kwaliteit van de ondersteuningsplannen (Schippers, 2005; Ten Horn 

et al., 2001). 

 

4.2.4. Mood, Interest & Pleasure Questionnaire (MIPQ) 

 

De Mood, Interest & Pleasure Questionnaire (Ross & Oliver, 2003b) is een vragenlijst die 

specifiek ontworpen is voor personen met ernstig en diep verstandelijke beperkingen. Een direct 

betrokken zorgverlener moet het gedrag van de persoon tijdens de afgelopen twee weken - dat 

samenhangt met zijn emotionele toestand - beoordelen. Het geeft een beeld van het gedrag en de 

emotionele toestand van de persoon met ernstig of diep verstandelijke beperkingen.  

 

De vragenlijst bestaat uit twee subschalen, met name ‘stemming’ (12 vragen) en ‘interesse en 

plezier’ (13 vragen). De items van deze subschalen zijn gebaseerd op definities van een lage 

stemming en anhedonie of levensmoeheid (Ross & Oliver, 2003b). Een lage stemming wordt 

geobserveerd aan de hand van volgende gedragingen gedurende het grootste gedeelte van de dag: 

droevige of vlakke emotionele gelaatsuitdrukkingen, zelden lachen of glimlachen, veel huilen, 

zeuren en klagen en een depressieve stemming bijna elke dag. Een persoon met de kenmerken van 

anhedonie of levensmoeheid vertoont een opvallende daling in interesse en plezier in dagelijkse 

activiteiten. Hij weigert voorkeursactiviteiten, neemt deel aan activiteiten zonder duidelijke 

tekenen van plezier, brengt veel tijd alleen door en vermijdt sociale activiteiten. 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en test-hertestbetrouwbaarheid voor de volledige schaal zijn 

respectievelijk 0,76 en 0,87. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de subschalen ‘stemming’ 

en ‘interesse en plezier’ zijn 0,69 en 0,76. De test-hertestbetrouwbaarheid voor deze subschalen 

bedragen respectievelijk 0,90 en 0,84. Ook de interne samenhang wordt uitstekend bevonden en is 

voor de totale schaal 0,94. Voor de subschalen ‘stemming’ en ‘interesse en plezier’ is de interne 

samenhang, respectievelijk 0,89 en 0,90. Lage scores op de subschalen staan voor een lage 

stemming en een lage interesse en plezierbeleving. Ross & Oliver (2003b) menen dat deze 

vragenlijst kan gebruikt worden om de aanwezigheid van een depressieve toestand te onderzoeken 

bij personen met ernstig en diep verstandelijke beperkingen en ook dat deze kan gebruikt worden 

in onderzoeken betreffende hun levenskwaliteit. 
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4.2.5. Aanvullende vragenlijst i.v.m. cliëntgegevens en gegevens over de betreffende 

voorziening 

 

Informatie rond de kenmerken van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen zelf, de 

informanten en de voorziening wordt verzameld aan de hand van een aanvullende vragenlijst (zie 

bijlage 3). Met betrekking tot de persoon met ernstig meervoudige beperkingen worden naast 

geslacht en leeftijd gegevens verzameld over de ontwikkelingsleeftijd en het IQ. De eventuele 

aanwezigheid van en het soort motorische beperkingen, sensorische beperkingen, 

voedingsproblemen, epilepsie, medische problemen, probleemgedrag en psychische problemen 

worden nagegaan en ook het gebruik van medicatie wordt bevraagd. Met betrekking tot de 

informanten wordt de relatie met de cliënt en de frequentie van het contact nagegaan. Met 

betrekking tot de voorziening en de groep wordt gevraagd vanaf welke datum de persoon gebruik 

maakt van de voorziening, om welk soort voorziening het gaat, hoe intensief de persoon gebruik 

maakt van de voorziening, wat de ligging en de grootte van de voorziening zijn, hoe groot en wat 

de samenstelling van de groep is en wordt ten slotte gevraagd naar het aantal begeleiders en 

personeelswissels. Deze gegevens dienen om de steekproef te beschrijven en om de samenhang na 

te gaan tussen bepaalde variabelen en de scores op de vragenlijsten.  

 

5. Dataverzameling en onderzoekspopulatie 

 

De onderzoeksgroep bestaat uit personen met ernstig meervoudige beperkingen uit Vlaanderen en 

Nederland. Alle voorzieningen in Vlaanderen die ondersteuning bieden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zijn aangeschreven met de vraag of zij wilden deelnemen aan een 

onderzoek naar de ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van leven van en de kwaliteit 

van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen te meten. In de 

brief wordt duidelijk gemaakt wat het doel van het instrument is, tot welke groep personen het 

onderzoek zich richt en dat de vragenlijst ingevuld wordt door drie soorten informanten per cliënt 

(zie bijlage 4). De personen in Nederland werden geselecteerd door een contactpersoon ter 

plaatse.  

 

De vragenlijsten QOL-PMD en QOS-PMD worden ingevuld door drie informanten per cliënt. De 

MIPQ, de ZIP en de aanvullende vragenlijst worden ingevuld door een persoon die professioneel 

op een indirecte manier bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen betrokken is. 
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De onderzoeksgroep bestaat uit 49 personen met ernstig meervoudige beperkingen, waaronder 23 

vrouwen (46,9%) en 26 mannen (53,1%). De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 23,65 

jaar. Aan het onderzoek namen 18 kinderen (≤ 18 jaar) en 31 volwassenen (> 18 jaar) deel. De 

jongste was 5 en de oudste 57 jaar.  

 

In totaal nemen 24 verschillende voorzieningen deel aan het onderzoek, waaronder 3 uit 

Nederland en 21 uit Vlaanderen. In Vlaanderen nemen 39 personen met ernstig meervoudige 

beperkingen deel aan het onderzoek, waarvan 11 een dagcentrum (DC) bezoeken en 28 in een 

residentiële voorziening (RV) verblijven. Tien personen met ernstig meervoudige beperkingen 

van Nederlandse afkomst werden in het onderzoek betrokken, waarvan de helft in een residentiële 

voorziening verblijft.  

 

Tabel 4.1 

De onderzoeksgroep verdeeld over land, leeftijd en soort voorziening 

 Vlaanderen Nederland  

 DC RV DC RV Totaal 

Kinderen   

(≤ 18 jaar) 8 6 3 1 18 

Volwassenen  

(> 18 jaar) 3 22 2 4 31 

Totaal 11 28 5 5 49 

 

 

Zoals reeds eerder vermeld worden - voor elk van deze personen met ernstig meervoudige 

beperkingen - de vragenlijsten QOL-PMD en QOS-PMD ingevuld door drie soorten informanten. 

In totaal zijn 147 informanten geselecteerd. De groep personen die niet-professioneel zeer nauw 

betrokken zijn bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen (familie) bestaat uit 13 vaders 

(26,5%), 33 moeders (67,3%) en 3 zussen (6,2%). De groep personen die professioneel zeer nauw 

betrokken zijn bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen (directe begeleiders) bestaat 

uit 44 vrouwen (89,8%) en 5 mannen (10,2%). De groep personen die professioneel op een 

indirecte manier betrokken is bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen, bestaat uit 27 

orthopedagogen (55,1%) en 22 therapeuten (44,9%) waarvan 44 vrouw (89,8%) zijn. 
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6. Statistische analyse 

 

We kiezen voor het gebruik van multiniveau-analyse (Hox, 2002; Pustjens, Van den Noortgate, 

Onghena & Van Damme, 2004) om de data te analyseren. Multiniveau-analyse is een 

onderzoeksmethode om met complexe hiërarchische groeperingsvormen om te gaan. In de 

meervoudig gelaagde, maatschappelijke realiteit waarin opvoeding en onderwijs gestalte krijgen, 

bevinden individuen zich meestal binnen bepaalde hiërarchisch georganiseerde groepen, zoals 

bijvoorbeeld een kind tot een gezin behoort en een gezin tot een bepaalde familie. Herhaalde 

metingen binnen één bepaald individu kunnen beschouwd worden als metingen binnen het laagste 

niveau van de hiërarchie. Een multiniveauprobleem is een probleem dat de relatie tussen 

variabelen op een aantal verschillende hiërarchische niveaus nagaat (Hox, 2002). Aan de hand van 

multiniveau-analyse kunnen we rekening houden met de hiërarchisch georganiseerde context en is 

het mogelijk om op verschillende niveaus gemeten variabelen in één statistisch model op te 

nemen (Pustjens et al., 2004).  

 

Onze onderzoeksgroep bestaat uit personen uit twee verschillende landen en twee verschillende 

soorten voorzieningen. Ook worden de vragenlijsten QOL-PMD en QOS-PMD voor elke persoon 

ingevuld door drie informanten. We hebben dus te maken met een hiërarchische, geneste structuur 

van de data, met name drie verschillende scores voor KVL en drie verschillende scores voor KVO 

per persoon met ernstig meervoudige beperkingen binnen een bepaalde voorziening in een 

bepaald land. In onze analyses houden we dus rekening met een model bestaande uit vier niveaus 

(zie Figuur 4.2), namelijk de informant (Inf) op het eerste niveau, de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen (PEMB) op het tweede niveau, de soort voorziening op het derde 

niveau en het land van herkomst op het vierde niveau.  
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       Figuur 4.2. Niveaus die in het onderzoek van belang zijn. 

 

Voor de analyses maken we gebruik van de procedure SAS PROC MIXED van de statistische 

software SAS (Singer, 1998; Van den Noortgate, Pustjens & Onghena, 2004). Teneinde de eerste 

onderzoeksvraag te beantwoorden, worden de subschaalscores vergelijkbaar gemaakt op 

eenzelfde schaal. Meervoudige t-toetsen op verschillen van de kleinste gemiddelde 

kwadratensommen (least square means) met Tukey-Kramer aanpassing worden gebruikt om 

significante verschillen (α = 0,05) tussen subschalen te detecteren. Om de tweede 

onderzoeksvraag te beantwoorden, gaan we de invloed na van diverse kenmerken op de 

verscheidene niveaus voor de totale score op KVL en KVO en voor de diverse subschalen van 

KVL en KVO afzonderlijk. Bij het schatten van de data gebruiken we de standaardmethode van 

SAS, namelijk de beperkte maximale aannemelijkheidsmethode (Restricted Maximum 

Likelihood). Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden gaan we de correlaties na tussen de 

totale schaal van KVL en KVO en de subschalen. 

 

7. Besluit 

 

In dit hoofdstuk werden de grondlijnen van het empirisch onderzoek geschetst. (1) Met dit 

onderzoek willen we eerst een beeld verwerven van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. (2) Daarna gaan we 

de invloed na van persoons- en ondersteuningskenmerken op de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. (3) Ten 

slotte willen we ook de relatie tussen de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen nagaan. Als methodologische benadering opteren 
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we voor het gebruik van vragenlijsten - ingevuld door meerdere informanten - omdat dit een meer 

accuraat en volledig beeld van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning weergeeft 

dan het gedragspatroon van personen met ernstig meervoudige beperkingen. De onderzoeksgroep 

bestaat uit personen met ernstig meervoudige beperkingen uit Vlaanderen en Nederland. Deze 

personen gaan dagelijks naar een dagcentrum of verblijven in een residentiële voorziening. Voor 

elk van deze personen werden de vragenlijsten ingevuld door drie informanten. We bekomen dus 

drie verschillende scores voor KVL en drie verschillende scores voor KVO per persoon met 

ernstig meervoudige beperkingen binnen een bepaalde voorziening in een bepaald land. Omdat 

we te maken hebben met een hiërarchische, geneste structuur van de data kiezen we voor het 

gebruik van multiniveau-analyse om de data te analyseren.  
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten 

 

 

De resultaten van het empirisch onderzoek worden in dit hoofdstuk weergegeven in dezelfde 

volgorde als de onderzoeksvragen zijn voorgesteld in het vorige hoofdstuk. Eerst geven we een 

algemeen beeld van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen (1). Daarna gaan we na welke kenmerken van 

invloed zijn op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning (2). Respectievelijk 

komen de persoonskenmerken (2.1) en de ondersteuningskenmerken (2.2) aan bod. Tot slot geven 

we de relatie weer tussen de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning (3).  

 

1. Een algemeen beeld van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van 

ondersteuning 

 

Na het overzicht van de onderzoeksliteratuur (cf. hfst. 4, 3.1) is gesteld dat het moeilijk is om aan 

te geven waar precies de kwetsbare punten zitten in de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Daarom willen we 

eerst een antwoord geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen volgens 

familie, groepsleiding en therapeuten/orthopedagogen?’ We geven hiertoe een algemeen beeld 

van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Om de subschaalscores onderling te kunnen vergelijken werden 

deze vergelijkbaar gemaakt op een schaal van 1/20. De totale scores werden vergelijkbaar 

gemaakt op een schaal van 1/100. Meervoudige t-toetsen op verschillen van de kleinste 

gemiddelde kwadratensommen (least square means) met Tukey-Krameraanpassing werden 

gebruikt om significante verschillen (α = 0,05) tussen subschalen te detecteren. 
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Figuur 5.1. De gemiddelde scores van de subschalen van 
kwaliteit van leven voor de totale onderzoeksgroep (LW = 
lichamelijk welbevinden, MW = materieel welbevinden, Comm. 
= communicatie en invloed, SW = sociaal welbevinden, Ontw. = 
ontwikkeling, Act. = activiteiten). 

 

De gemiddelde totale score van kwaliteit van leven voor de totale onderzoeksgroep is 63.02 (Sd. 

14.89). De gemiddelde subschaalscores voor de totale groep zijn 10.35 (Sd. 4.12) voor 

‘lichamelijk welbevinden’, 14.26 (Sd. 3.25) voor ‘materieel welbevinden’, 11.63 (Sd. 4.97) voor 

‘communicatie en invloed’, 10.90 (Sd. 4.29) voor ‘sociaal welbevinden’, 13.18 (Sd. 4.64) voor 

‘ontwikkeling’ en 14.90 (Sd. 3.43) voor ‘activiteiten’. Tussen de verschillende subschalen 

onderling zijn er significante verschillen. De score van de subschaal ‘activiteiten’ is het hoogst en 

verschilt significant van de scores van de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ (t(828) = 10.58, 

p<0.0001),  ‘sociaal  welbevinden’  (t(828) = 9.28, p<0.0001),  ‘communicatie  en  invloed’ (t(828) = 

-7.60, p<0.0001) en ‘ontwikkeling’ (t(828) = 3.99, p=0.001). Tussen de subschalen ‘activiteiten’ en 

‘materieel welbevinden’ vinden we geen significant verschil. In dalende volgorde komen daarna 

de scores van respectievelijk de subschalen ‘materieel welbevinden’ en ‘ontwikkeling’. De score 

van de subschaal ‘materieel welbevinden’ verschilt significant van scores van de subschalen 

‘lichamelijk welbevinden’ (t(828) = 9.11, p<0.0001), ‘sociaal welbevinden’ (t(828) = 7.81, p<0.0001) 

en ‘communicatie en invloed’ (t(828) = 6.12, p<0.0001). De score van de subschaal ‘ontwikkeling’ 

verschilt significant van de scores van de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ (t(828) = 6.59, 

p<0.0001), ‘sociaal welbevinden’ (t(828) = 5.29, p<0.0001) en ‘communicatie en invloed’ (t(828) = 

3.60, p<0.0045). Helemaal onderaan hebben we ten slotte de scores van respectievelijk de 

subschalen ‘communicatie en invloed’, ‘sociaal welbevinden’ en ‘lichamelijk welbevinden’. Daar 
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wordt een significant verschil gevonden tussen de subschaal ‘communicatie en invloed’ en de 

laagst scorende subschaal ‘lichamelijk welbevinden’ (t(828) = 2.99, p = 0.0344). 
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Figuur 5.2. De gemiddelde scores van de subschalen van kwaliteit 
van ondersteuning voor de totale onderzoeksgroep (Stim. = 
stimulerend/ontwikkelingsgericht, Inv. = invloed, keuzes en 
voorkeuren en Rel. = relaties, participatie). 

 

De gemiddelde totale score van kwaliteit van ondersteuning voor de totale onderzoeksgroep is 

67.25 (Sd. 19.53). De gemiddelde subschaalscores voor de totale groep zijn 14.38 (Sd. 4.59) 

voor ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’, 12.43 (Sd. 5.13) voor ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ 

en 13.52 (Sd. 4.04) voor ‘relaties, participatie’. Tussen de verschillende subschalen onderling zijn 

er significante verschillen. De score van de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ is het 

hoogst en verschilt significant van de score van de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ 

(t(390) = 4,18, p<0.0001), maar verschilt niet significant van de score van de subschaal ‘relaties, 

participatie’. Daarna komen de scores op respectievelijk de subschalen ‘relaties, participatie’ en 

‘invloed, keuzes en voorkeuren’. Tussen de subschalen ‘relaties, participatie’ en ‘invloed, keuzes 

en voorkeuren’ is er een significant verschil (t(390) = 2,33, p = 0.0201). 

 

Algemeen kunnen we dus stellen dat familie, groepsleiding en orthopedagogen/therapeuten de 

kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen als ‘genuanceerd’ beoordelen. Zij beoordelen het lichamelijk 

welbevinden van personen met ernstig meervoudige beperkingen als het kwetsbaarste punt in hun 

kwaliteit van leven. De deelname aan en betrokkenheid in activiteiten krijgt de hoogste 

gemiddelde score.  
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Wat de kwaliteit van ondersteuning betreft beoordelen familie, groepsleiding en 

orthopedagogen/therapeuten de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ als het minst 

kwaliteitsvol. Het aanbod van ontwikkelingsstimulering krijgt de hoogste gemiddelde score en 

wordt bijgevolg als het meest kwaliteitsvol beoordeeld.  

 

2. Kenmerken van invloed op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van 

ondersteuning  

 

In dit onderdeel geven we antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Welke persoons- en 

ondersteuningskenmerken hebben een invloed op de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen?’. Om deze invloed 

na te gaan, voerden we voor alle kenmerken afzonderlijk multiniveau-analyses uit en dit zowel op 

de totale score als op de subschaalscores van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning. 

We maakten hiervoor gebruik van de procedure SAS PROC MIXED (cf. hfst. 4, 6).  

 

Persoonsgegevens en gegevens over de betreffende voorziening werden verzameld aan de hand 

van een aanvullende vragenlijst (cf. hfst. 4, 4.2.5). Gegevens met betrekking tot de stemming van 

de personen met ernstig meervoudige beperkingen werden nagegaan aan de hand van de 

vragenlijst MIPQ (cf. hfst. 4, 4.2.4). De kenmerken ‘visie van de voorziening’, ‘kwaliteit van het 

planmatig werken’ en ‘gedifferentieerde beeldvorming’ werden verzameld met de vragenlijst ZIP 

(cf. hfst. 4, 4.2.3). De operationalisering van elk van de in de analyse opgenomen kenmerken 

wordt weergegeven in bijlage 5.  

 

2.1. Persoonskenmerken 

 

2.1.1. Leeftijd 

 

De onderzoeksgroep bestaat uit 49 personen met ernstig meervoudige beperkingen, waaronder 18 

kinderen (≤ 18 jaar) en 31 volwassenen (> 18 jaar). De gemiddelde leeftijd van de 

onderzoeksgroep is 23,7 jaar (Sd. = 12,04). De jongste is 5 en de oudste 57 jaar. 
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 Tabel 5.1 

 Beschrijvende gegevens van kwaliteit van leven volgens leeftijd  

Kind (≤ 18 jaar) Volwassene (> 18 jaar) 
 

Gem. Sd. Gem. Sd. 

Totale score 64.71 11.99 62.04 16.32 

Lichamelijk welbevinden 10.12 4.30 10.48 4.02 

Materieel welbevinden 14.73 2.52 13.99 3.59 

Communicatie en invloed 12.11 4.39 11.35 5.28 

Sociaal welbevinden 11.34 3.89 10.66 4.51 

Ontwikkeling 13.83 3.98 12.81 4.96 

Activiteiten 15.07 2.83 14.80 3.74 

 

Tabel 5.2 

Effect van leeftijd op kwaliteit van leven 

 Leeftijd t (DF = 98) 

Totale score -1.73 

Lichamelijk welbevinden 0.43 

Materieel welbevinden -0.79 

Communicatie en invloed -1.69 

Sociaal welbevinden -1.65 

Ontwikkeling -1.65 

Activiteiten -0.44 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Tabel 5.1 toont dat op de totale schaal en op de subschalen van kwaliteit van leven bij kinderen 

met ernstig meervoudige beperkingen gemiddeld hoger gescoord wordt dan bij volwassenen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Kinderen en volwassenen hebben beide gemiddeld de hoogste 

score op respectievelijk de subschaal ‘activiteiten’ en de subschaal ‘materieel welbevinden’ en de 

laagste score op de subschaal ‘lichamelijk welbevinden’. In deze tabel zien we verder dat de 

gemiddelde scores van alle subschalen behalve de subschaal ‘lichamelijk welbevinden’ en ook de 

gemiddelde totale score lager zijn bij volwassenen dan bij kinderen. Met andere woorden de 

kwaliteit van leven neemt af met de leeftijd, met die uitzondering evenwel dat het lichamelijk 

welbevinden groter wordt naarmate de leeftijd stijgt. Deze trend is verklaarbaar vanuit de 

literatuur (cf. hfst. 2, 2.1.1). Er komen inderdaad meer medische problemen voor op jongere 

leeftijd en diegene met de meeste medische problemen en dus met de zwakste gezondheid sterven 

vaak op jonge leeftijd. Het effect van de leeftijd is evenwel nergens significant. 
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 Tabel 5.3 

Beschrijvende gegevens van kwaliteit van ondersteuning volgens leeftijd 

Kind (≤ 18 jaar) Volwassene (> 18 jaar) 
 

Gem. Sd Gem. Sd 

Totale score 70.11 18.71 65.59 19.90 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 16.05 3.87 13.41 4.71 

Invloed, keuzes en voorkeuren 12.57 5.17 12.35 5.13 

Relaties, participatie 13.50 3.90 13.53 4.14 

 

Ook op de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van ondersteuning wordt bij kinderen met 

ernstig meervoudige beperkingen gemiddeld hoger gescoord dan bij volwassenen met ernstig 

meervoudige beperkingen (zie tabel 5.3). De grootste verschillen tussen kinderen en volwassenen 

worden gevonden op de totale schaal en op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’. 

Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen hebben gemiddeld de hoogste score op de 

subschaal ‘relaties, participatie’ terwijl kinderen met ernstig meervoudige beperkingen gemiddeld 

de hoogste score hebben op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’.  

 

Tabel 5.4 

Effect van leeftijd op kwaliteit van ondersteuning 

 Leeftijd t (DF = 98)  

Totale score -1.78 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -2.98** 

Invloed, keuzes en voorkeuren -1.20 

Relaties, participatie 0.20 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

In de kwaliteit van ondersteuning wordt naarmate de leeftijd stijgt een negatieve trend vastgesteld 

van zowel de totale scores van kwaliteit van leven als van de scores op de subschalen 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘invloed, keuzes en voorkeuren’. Een significant effect van 

leeftijd wordt enkel gevonden op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ (t(98) = -2,98, p 

= 0.0036). Hulpverleners besteden met andere woorden meer aandacht aan en werken meer aan 

stimulering van de verschillende aspecten van de ontwikkeling van jongere dan van oudere 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Algemeen kunnen we opmerken dat zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van 

ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen daalt met de leeftijd. Het 
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leeftijdseffect wordt enkel significant bevonden op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelings-

gericht’. Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen krijgen met andere woorden minder 

ontwikkelingsstimulering aangeboden dan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

2.1.2. Medische problemen en epilepsie 

 

De overgrote meerderheid van de personen met ernstig meervoudige beperkingen in onze 

onderzoeksgroep (84%) ervaart medische problemen. Epilepsie is - zie ook de 

onderzoeksliteratuur in hfst. 2, 2.1.1 - één van de meest frequent voorkomende medische 

problemen (82%). In 54% van de gevallen is de epilepsie onder controle. Naast epilepsie heeft 

66% van de onderzoeksgroep andere medische problemen zoals bijvoorbeeld constipatie (47%), 

problemen met de luchtwegen (26%) en problemen met de urinewegen (11%). 

 

Tabel 5.5 

Effect van medische problemen en epilepsie op kwaliteit van leven 

 
Medische problemen 

(epilepsie inbegrepen) 

t(DF = 76) 

Epilepsie 

t(DF = 76) 

Medische problemen 

buiten epilepsie 

t(DF = 76) 

Totale score -2.19* -0.62 -2.03* 

Lichamelijk welbevinden -3.18** -1.48 -3.23** 

Materieel welbevinden -3.06** -1.00 -3.02** 

Communicatie en invloed -1.51 -0.78 -1.11 

Sociaal welbevinden -1.95 -0.06 -2.34* 

Ontwikkeling -0.87 -0.36 -0.45 

Activiteiten -0.17 0.28 -0.15 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Medische problemen hebben een duidelijk negatief effect op de kwaliteit van leven van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Hoe meer medische problemen, hoe lager de scores van 

kwaliteit van leven. Deze negatieve trend wordt zowel geobserveerd op de totale scores als op de 

subschaalscores. Een significant effect van medische problemen wordt gevonden op de totale 

score  van  kwaliteit  van  leven  (t(76) = -2.19, p = 0.0319),  op het lichamelijk welbevinden (t(76) = 

-3.18, p = 0.0021) en op het materieel welbevinden (t(76) = -3.06, p = 0.0031). Het aantal medische 

problemen heeft - logischerwijze - een invloed op de lichamelijke en geestelijke 

gezondheidstoestand van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen. Personen met ernstig 

meervoudige beperkingen met meer medische problemen blijken ook een lager materieel 
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welbevinden te hebben, wat betekent dat zij over minder hulpmiddelen beschikken en dat de 

omgeving minder aangepast is aan hun mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren.  

Epilepsie op zich heeft geen significant effect op de kwaliteit van leven. We zien hier weliswaar 

een negatieve trend van de totale scores en de subschaalscores van kwaliteit van leven, met 

uitzondering evenwel van de scores van de subschaal ‘activiteiten’. 

Wanneer we het effect van de medische problemen buiten epilepsie nagaan, stellen we - naast de 

significante invloed op de totale kwaliteit van leven (t(76) = -2.03, p = 0.0462), op het lichamelijk 

welbevinden (t(76) = -3.23, p = 0.0018) en op het materieel welbevinden (t(76) = -3.02, p = 0.0034), 

ook een significante invloed vast op het sociaal welbevinden (t(76) = -2.34, p = 0.0221). Hoe meer 

medische problemen buiten epilepsie, hoe lager het sociale welbevinden en hoe lager dus de 

kwaliteit en frequentie van de sociale relaties en de mate van participatie in de samenleving.  

 

Tabel 5.6 

Effect van medische problemen en epilepsie op kwaliteit van ondersteuning 

 
Medische problemen 

(epilepsie inbegrepen) 

t(DF = 76) 

Epilepsie 

t(DF = 76) 

Medische problemen 

buiten epilepsie 

t(DF = 76) 

Totale score -1.13 -0.59 -0.56 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -2.49* -1.22 -0.91 

Invloed, keuzes en voorkeuren 0.13 0.46 0.02 

Relaties, participatie -0.63 -0.34 -0.38 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Medische problemen hebben een significante invloed op het stimulerend/ontwikkelingsgericht 

werken (t(76) = -2.49, p = 0.0149). Aan personen met ernstig meervoudige beperkingen met 

medische problemen in combinatie met een zwaardere vorm van epilepsie, bieden hulpverleners 

dus minder ontwikkelingsstimulering aan. Daarnaast stellen we een negatieve trend vast van de 

totale scores van kwaliteit van ondersteuning en de scores van de subschaal ‘relaties, participatie’. 

Epilepsie op zich en medische problemen buiten epilepsie hebben geen significante invloed op de 

kwaliteit van ondersteuning. Bij beide zien we desondanks een negatieve trend van de totale 

scores van kwaliteit van ondersteuning en de scores van de subschalen 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘relaties, participatie’.  

 

Medische problemen hebben een negatieve invloed op zowel de kwaliteit van leven als op de 

kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Het aantal 

medische problemen gaat samen met een lagere levenskwaliteit en een lager lichamelijk 

welbevinden. Dat het aantal medische problemen eveneens een negatief effect heeft op het 
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materieel welbevinden verbaast en verontrust ons. Ligt het immers niet in de lijn van de 

verwachting dat de toename van medische problemen ook een toename vergt van materiële en 

omgevingsaanpassingen teneinde dezelfde levenskwaliteit te blijven waarborgen? Verder wordt 

ook nog het sociaal welbevinden sterk beïnvloed door het aantal medische problemen buiten 

epilepsie. Ten slotte worden ook minder ontwikkelingsgerichte en stimulerende activiteiten 

aangeboden naarmate personen met ernstig meervoudige beperkingen meer medische problemen 

hebben. Een voor de hand liggende oorzaak hiervan is dat bij deze groep mensen de klemtoon 

gelegd wordt op het verminderen van pijn en ongemak, eerder dan op het stimuleren van de 

ontwikkeling. 

 

2.1.3. Gebruik van medicatie 

 

De overgrote meerderheid van de onderzoeksgroep (92%) gebruikt enige vorm van medicatie, 

waaronder stemmingsstabilisatoren (38%), antipsychotica (16%), tranquillizers (16%), analgetica 

(8%), slaapmiddelen (5%) en antidepressiva (3%). Door het hoge percentage personen met 

medische problemen in de onderzoeksgroep (84%) is het niet verwonderlijk vast te stellen dat 

bijna alle personen met ernstig meervoudige beperkingen dagelijks medicatie innemen voor een 

verscheidenheid aan medische problemen (cf. hfst. 2, 2.1.1).  

 

Tabel 5.7 

Effect van het gebruik van medicatie op kwaliteit van leven 

 Medicatie t(DF = 76) 

Totale score -1.62 

Lichamelijk welbevinden -3.45*** 

Materieel welbevinden -3.13** 

Communicatie en invloed -0.10 

Sociaal welbevinden -2.13* 

Ontwikkeling -0.09 

Activiteiten -0.21 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

In tabel 5.7 stellen we een negatieve trend vast van de totale scores en subschaalscores van 

kwaliteit van leven naargelang het medicatiegebruik: wanneer meerdere soorten medicatie 

gebruikt worden, daalt de levenskwaliteit. Een significant effect van het gebruik van medicatie is 

er op de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ (t(76) = -3.45, p = 0.0009), ‘materieel welbevinden’ 

(t(76) = -3.13, p = 0.0025) en ‘sociaal welbevinden’ (t(76) = -2.13, p = 0.0364).  
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Tabel 5.8 

Effect van het gebruik van medicatie op kwaliteit van ondersteuning 

 Medicatie t(DF = 76) 

Totale score -0.73 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -0.86 

Invloed, keuzes en voorkeuren 0.03 

Relaties, participatie -0.68 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het medicatiegebruik heeft geen significante invloed op de kwaliteit van ondersteuning. We 

stellen weliswaar een negatieve trend vast van alle scores van kwaliteit van ondersteuning, met 

uitzondering van de scores van de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’.  

 

De invloed van het medicatiegebruik op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning 

volgt duidelijk dezelfde negatieve trend als de invloed van medische problemen. We stellen 

eveneens een significant effect vast op het lichamelijk, materieel en sociaal welbevinden. Voor de 

kwaliteit van ondersteuning wordt de grootste negatieve t-score ook waargenomen op de 

subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’. Deze negatieve trend is voor het medicatiegebruik 

echter niet significant, waar dit voor het effect van de medische problematiek wel het geval is. 

Ten slotte is er hier - net als bij het effect van medische problemen - dezelfde verrassende en 

zorgwekkende vaststelling dat het materieel welbevinden daalt naarmate personen met ernstig 

meervoudige beperkingen meer verscheidene soorten medicatie gebruiken. 

 

2.1.4. Lichamelijke beperkingen 

 

Alle personen met ernstig meervoudige beperkingen in onze onderzoeksgroep hebben - uiteraard - 

lichamelijke beperkingen. Meer dan de helft heeft beperkingen in de beweging van de onderste 

ledematen (61%) en 45% heeft beperkingen aan de bovenste ledematen. Spasticiteit (76%) en 

misvormingen en/of vergroeiingen (71%) worden ook frequent vermeld. Daarnaast vertoont 38% 

hypotonie en 5% kan het hoofd niet bewegen.  
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Tabel 5.9 

Effect van lichamelijke beperkingen op kwaliteit van leven 

 Lichamelijke beperkingen  

t(DF = 76)  

Totale score -1.26 

Lichamelijk welbevinden -1.82 

Materieel welbevinden -1.58 

Communicatie en invloed -0.01 

Sociaal welbevinden -0.38 

Ontwikkeling -1.04 

Activiteiten -1.27 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het aantal lichamelijke beperkingen heeft geen significante invloed op de kwaliteit van leven. We 

stellen weliswaar een negatieve trend vast van alle scores van kwaliteit van leven. De grootste 

negatieve scores worden waargenomen op de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ en ‘materieel 

welbevinden’. Andermaal dus de vaststelling van een negatieve trend van de scores van materieel 

welbevinden, daar waar het ons als vanzelfsprekend voorkomt, dat - om een betere interactie met 

de omgeving en bijgevolg een betere kwaliteit van leven te realiseren - met het aantal lichamelijke 

beperkingen het aantal materiële en omgevingsaanpassingen zou moeten stijgen.  

 

Tabel 5.10 

Effect van lichamelijke beperkingen op kwaliteit van ondersteuning 

 
Lichamelijke beperkingen  

t(DF = 76)  

Totale score -1.02 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -0.53 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.55 

Relaties, participatie -1.38 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het aantal lichamelijke beperkingen heeft eveneens geen significante invloed op de kwaliteit van 

ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Ook hier stellen we een 

negatieve trend vast van alle scores van kwaliteit van ondersteuning. De hoogste negatieve t-score 

wordt genoteerd op de subschaal ‘relaties, participatie’.  

 

Het aantal lichamelijke beperkingen heeft noch een significante invloed op de kwaliteit van leven 

noch op de kwaliteit van ondersteuning. Er is evenwel een negatieve trend merkbaar van zowel de 

scores van kwaliteit van leven als van de scores van kwaliteit van ondersteuning. 
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2.1.5. Zintuiglijke beperkingen 

 

Meer dan de helft van de personen met ernstig meervoudige beperkingen in onze 

onderzoeksgroep (61%) ervaart zintuiglijke beperkingen. Visuele beperkingen worden 

gediagnosticeerd in 60% van de gevallen. Gehoorsproblemen komen voor bij 9% van de personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Andere sensorische problemen zoals problemen met het 

tast- en reukorgaan komen voor in 13% van de gevallen. 

 

Tabel 5.11 

Effect van zintuiglijke beperkingen op kwaliteit van leven 

 Zintuiglijke beperkingen 

t(DF = 76)  

Totale score -0.50 

Lichamelijk welbevinden -1.78 

Materieel welbevinden 0.37 

Communicatie en invloed -0.40 

Sociaal welbevinden -0.58 

Ontwikkeling 0.33 

Activiteiten -0.39 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Zintuiglijke beperkingen hebben geen significante invloed op de kwaliteit van leven. We zien 

evenwel een negatieve trend van de totale scores en de subschaalscores van kwaliteit van leven, 

met uitzondering van de scores van de subschalen ‘materieel welbevinden’ en ‘ontwikkeling’. De 

hoogste negatieve t-score wordt genoteerd voor de subschaal ‘lichamelijk welbevinden’.  

 

Tabel 5.12 

Effect van zintuiglijke beperkingen op kwaliteit van ondersteuning 

 Zintuiglijke beperkingen 

t(DF = 76)  

Totale score 0.95 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 1.09 

Invloed, keuzes en voorkeuren 1.50 

Relaties, participatie 1.38 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Zintuiglijke beperkingen hebben eveneens geen significante invloed op de kwaliteit van 

ondersteuning. We stellen echter een positieve trend vast van de totale scores en de 

subschaalscores van kwaliteit van ondersteuning.  
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Hoewel zintuiglijke beperkingen schijnbaar een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit 

van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen, lijken hulpverleners niettemin 

meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de ondersteuning voor deze groep mensen. 

 

2.1.6. Voedingsproblemen en sondevoeding 

 

Ruim drie vierde van de personen met ernstig meervoudige beperkingen in onze onderzoeksgroep 

(76%) heeft voedingsproblemen. Voedingsproblemen die frequent voorkomen zijn: 

kauwproblemen (64%), slikproblemen (52%) en gastro-oesophageale reflux (22%). Van de 

personen met ernstig meervoudige beperkingen en voedingsproblemen krijgt 29% sondevoeding.  

 

Tabel 5.13 

Effect van voedingsproblemen en sondevoeding op kwaliteit van leven 

 Voedingsproblemen t(DF = 76)  Sondevoeding t(DF = 76)  

Totale score -2.57* -3.69*** 

Lichamelijk welbevinden -4.08*** -4.01*** 

Materieel welbevinden -1.77 -3.66*** 

Communicatie en invloed -1.62 -2.16* 

Sociaal welbevinden -2.17* -2.59* 

Ontwikkeling -1.34 -2.07* 

Activiteiten -0.98 -1.65 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

We stellen een significant negatief effect vast van voedingsproblemen op de totale score van 

kwaliteit van leven (t(76) = -2.57, p = 0.0122). De kwaliteit van leven daalt naarmate personen met 

ernstig meervoudige beperkingen meer voedingsproblemen ervaren. Een significant effect werd 

ook gevonden op de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ (t(76) = -4.08, p = 0.0001) en ‘sociaal 

welbevinden’ (t(76) = -2.17, p = 0.0328). Voor de hand liggend is dat het effect van 

voedingsproblemen op het lichamelijk welbevinden het grootst is. Ook gaan voedingsproblemen 

samen met een lager sociaal welbevinden. 

Sondevoeding heeft een duidelijk negatief effect op de kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Een sterk negatief effect wordt vastgesteld op de totale 

kwaliteit van leven (t(76) = -3.69, p = 0.0004), op het lichamelijk welbevinden (t(76) = -4.01, p = 

0.0001) en op het materieel welbevinden (t(76) = -3.66, p = 0.0005). Nog heeft sondevoeding een 

significante invloed op de subschalen ‘communicatie en invloed’ (t(76) = -2.16, p = 0.0340), 

‘sociaal welbevinden’ (t(76) = -2.59, p = 0.0115) en ‘ontwikkeling’ (t(76) = -2.07, p = 0.0421). 
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Enkel de invloed op activiteiten is niet significant, maar daar stellen we eveneens een negatieve 

trend vast. Personen met ernstig meervoudige beperkingen die sondevoeding krijgen, ervaren met 

andere woorden duidelijk een lagere levenskwaliteit.  

 

Tabel 5.14 

Effect van voedingsproblemen en sondevoeding op kwaliteit van ondersteuning 

 Voedingsproblemen t(DF = 76)  Sondevoeding t(DF = 76)  

Totale score -0.45 -1.58 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -1.33 -3.14** 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.01 -0.59 

Relaties, participatie 0.02 -0.63 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Voedingsproblemen hebben geen significante invloed op de kwaliteit van ondersteuning. We 

stellen wel een negatieve trend vast van de totale scores en de subschaalscores van kwaliteit van 

ondersteuning, met uitzondering van de scores van de subschaal ‘relaties, participaties’. De 

hoogste negatieve t-score wordt aangetekend op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’.  

Wat betreft sondevoeding stellen we eveneens een negatieve trend vast van de scores van 

kwaliteit van ondersteuning. Sondevoeding heeft enkel een significant negatief effect op de 

subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ (t(76) = -3.14, p = 0.0024). Daaruit volgt dat in de 

ondersteuning minder aandacht besteed wordt aan ontwikkelingsstimulering bij personen met 

ernstig meervoudige beperkingen die sondevoeding krijgen dan bij hen die geen sondevoeding 

krijgen.  

 

Algemeen kunnen we stellen dat voedingsproblemen en het krijgen van sondevoeding in het 

bijzonder een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van en op het aanbod van 

ontwikkelingsstimulering aan personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

2.1.7. Probleemgedrag 

 

Ongeveer de helft van de personen met ernstig meervoudige beperkingen in de onderzoeksgroep 

(53%) vertoont probleemgedrag. Binnen deze groep personen was zelfverwondend gedrag het 

meest frequent gestelde probleemgedrag (24%). Daarnaast zijn stereotiep (18%), teruggetrokken 

(11%) en agressief (11%) gedrag veel voorkomend. In mindere mate aanwezig zijn destructief 

(5%), seksueel (5%) en lichamelijk probleemgedrag zoals rumineren en smeren met ontlasting 

(3%). 
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Tabel 5.15 

Effect van probleemgedrag op kwaliteit van leven 

 Probleemgedrag 

t(DF = 76)  

Totale score 0.99 

Lichamelijk welbevinden -0.77 

Materieel welbevinden 0.41 

Communicatie en invloed 1.23 

Sociaal welbevinden -0.77 

Ontwikkeling 2.03* 

Activiteiten 0.84 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Naarmate meer probleemgedrag vertoond wordt, stellen we een positieve trend vast van de scores 

van kwaliteit van leven, met uitzondering van de scores van de subschalen ‘lichamelijk 

welbevinden’ en ‘sociaal welbevinden’. Een significant positief effect van probleemgedrag werd 

gevonden op de subschaal ‘ontwikkeling’ (t(82) = 2.03, p = 0.0458). Opvallend is daarnaast de 

positieve trend van de scores van de subschaal ‘communicatie en invloed’. 

 

Tabel 5.16 

Effect van probleemgedrag op kwaliteit van ondersteuning 

 
Probleemgedrag 

t(DF = 76)  

Totale score 0.28 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 0.27 

Invloed, keuzes en voorkeuren 0.69 

Relaties, participatie 0.34 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het stellen van probleemgedrag heeft geen significante invloed op de kwaliteit van ondersteuning. 

We zien evenwel een positieve trend van de scores van kwaliteit van de ondersteuning.  

 

Samenvattend stellen we vast dat probleemgedrag enkel een significante invloed heeft op de 

subschaal ‘ontwikkeling’ van kwaliteit van leven. Naarmate personen met ernstig meervoudige 

beperkingen meer probleemgedrag vertonen, slagen zij erin hun ontwikkelingsmogelijkheden 

beter te benutten en krijgen zij meer de kans om hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.  
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2.1.8. Stemming 

 

Tevredenheid wordt algemeen beschouwd als een belangrijke indicator van kwaliteit van leven. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat gedragsindicatoren van tevredenheid inzicht geven in de 

subjectieve ervaring van personen met ernstig meervoudige beperkingen (cf. hfst. 2, 2.5). We 

maken gebruik van de vragenlijst MIPQ (cf. hfst. 4, 4.2.4) om na te gaan of de stemming en 

interesse en plezierbeleving van de persoon een invloed hebben op de kwaliteit van leven van en 

de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. We 

gaan het effect na van de scores van de totale schaal en de subschalen van de vragenlijst MIPQ op 

de scores van de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van leven en kwaliteit van 

ondersteuning. 

 

Tabel 5.17 

Effect van stemming, interesse en plezier en de totale score op de MIPQ op kwaliteit van leven 

 
Stemming 

t(DF = 82) 

Interesse en plezier 

t(DF = 82)  

Totale score MIPQ 

t(DF = 82)  

Totale score 3.60*** 2.60* 3.41*** 

Lichamelijk welbevinden 3.07** 3.31** 3.70*** 

Materieel welbevinden 1.90 -0.29 0.42 

Communicatie en invloed 3.90*** 3.76*** 4.43*** 

Sociaal welbevinden 2.67** 2.02* 2.59* 

Ontwikkeling 1.41 1.02 1.33 

Activiteiten 1.22 1.15 1.33 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De totale score op de vragenlijst MIPQ heeft een significant positieve invloed op de totale score 

van kwaliteit van leven (t(82) = 3.41, p = 0.0010). Zowel stemming (t(82) = 3.60, p = 0.0006) als 

interesse en plezierbeleving (t(82) = 2.60, p = 0.0110) hebben een significant effect op de totale 

score van kwaliteit van leven. Een persoon met ernstig meervoudige beperkingen met een betere 

stemming en een grotere interesse en plezierbeleving heeft met andere woorden een hogere 

kwaliteit van leven. De totale score van MIPQ en de scores van de subschalen ‘stemming’ en 

‘interesse en plezierbeleving’ hebben ook een significante invloed op respectievelijk de 

subschalen ‘communicatie en invloed’, ‘lichamelijk welbevinden’ en ‘ sociaal welbevinden’.  
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Tabel 5.18 

Effect van stemming, interesse en de totale score MIPQ op kwaliteit van ondersteuning 

 
Stemming 

t(DF = 82)  

Interesse en 

plezier 

t(DF = 82)  

Totale score 

MIPQ 

t(DF = 82)  

Totale score 1.72 0.70 1.17 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 1.22 0.83 1.11 

Invloed, keuzes en voorkeuren 1.95 0.68 1.20 

Relaties, participatie 0.48 0.00 0.18 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Stemming, interesse en plezierbeleving en de totale score op de vragenlijst MIPQ hebben geen 

significant effect op de kwaliteit van ondersteuning. We observeren evenwel een positieve trend 

van de scores van kwaliteit van ondersteuning. Vermeldenswaardig is het randsignificant effect 

van stemming op de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ (t(98) = 1.95, p = 0.0541). Hoe 

meer positieve emoties personen met ernstig meervoudige beperkingen vertonen, hoe beter de 

beeldvorming en hoe meer er kan ingespeeld worden op hun behoeften, wensen en voorkeuren.  

 

Duidelijk is dat de subschalen ‘stemming’ en ‘interesse en plezier’ van de vragenlijst MIPQ 

waardevolle informatie geven over de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Een lagere stemming - droevige gezichtsuitdrukkingen, zelden lachen, veel huilen en 

zeuren - gaat samen met een lagere kwaliteit van leven. Ook het niet vertonen van duidelijke 

tekenen van plezier, de weigering van voorkeuractiviteiten en een verminderde sociale activiteit, 

wijzen op een lagere kwaliteit van leven. 

 

2.2. Ondersteuningskenmerken 

 

2.2.1. Soort voorziening 

 

In de onderzoeksgroep verblijven 16 personen met ernstig meervoudige beperkingen in een 

dagcentrum en 33 in een residentiële voorziening.  
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Tabel 5.19 

Beschrijvende gegevens van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning volgens soort voorziening  

Dagcentrum Residentiële voorziening 
 

Gem. Sd. Gem. Sd. 

Totale score KVL 64.39 14.57 62.36 15.07 

Lichamelijk welbevinden 10.42 4.50 10.32 3.94 

Materieel welbevinden 14.49 2.55 14.15 3.54 

Communicatie en invloed 12.10 4.91 11.40 5.01 

Sociaal welbevinden 11.81 3.97 10.47 4.39 

Ontwikkeling 13.06 4.53 13.24 4.70 

Activiteiten 14.98 3.39 14.86 3.46 

Totale score KVO 71.99 19.61 64.39 19.17 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 15.69 4.36 13.75 4.58 

Invloed, keuzes en voorkeuren 13.52 5.19 11.91 5.04 

Relaties, participatie 14.02 3.92 13.28 4.09 

 

Op de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van leven, met uitzondering van de subschaal 

‘ontwikkeling’ wordt gemiddeld hoger gescoord bij personen met ernstig meervoudige 

beperkingen die naar een dagcentrum gaan dan bij hen die in een residentiële voorziening 

verblijven.  

Ook op de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van ondersteuning wordt een hogere 

gemiddelde score gegeven aan personen met ernstig meervoudige beperkingen die naar een 

dagcentrum gaan dan aan hen die in een residentiële voorziening verblijven.  

 

Tabel 5.20 

Effect van soort voorziening op kwaliteit van leven 

 Soort voorziening t(DF = 98)  

Totale score 0.79 

Lichamelijk welbevinden 0.62 

Materieel welbevinden 0.39 

Communicatie en invloed 0.59 

Sociaal welbevinden 1.78 

Ontwikkeling -0.15 

Activiteiten 0.60 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Tabel 5.20 leert ons dat de verschillen in de kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen in beide soorten voorzieningen niet significant zijn. We stellen 

weliswaar een positieve trend vast van de totale scores en de subschaalscores van kwaliteit van 

leven, met uitzondering van de scores van de subschaal ‘ontwikkeling’. De hoogste positieve t-

score wordt genoteerd op de subschaal ‘sociaal welbevinden’, wat doet vermoeden dat personen 

met ernstig meervoudige beperkingen in een dagcentrum een groter sociaal netwerk hebben en 

meer deelnemen aan activiteiten in de samenleving dan zij die in een residentiële instelling 

verblijven.  

 

Tabel 5.21 

Effect van soort voorziening op kwaliteit van ondersteuning 

 Soort voorziening t(DF = 98) 

Totale score 1.76 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 2.09* 

Invloed, keuzes en voorkeuren 1.40 

Relaties, participatie 1.23 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

We stellen eveneens een positieve trend vast van de scores van kwaliteit van ondersteuning. Enkel 

de invloed van het soort voorziening op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ is 

significant (t(98) = 2.09, p = 0.0395). Dit betekent dat in een dagcentrum meer stimulerend en 

ontwikkelingsgericht wordt gewerkt en doet vermoeden dat in een dagcentrum meer rekening 

gehouden wordt met de invloed, keuzes en voorkeuren van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen en de hulpverleners meer alert zijn voor onderlinge relaties en meer aandacht hebben 

voor het sociale netwerk en participatie.  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat personen met ernstig meervoudige beperkingen in een 

dagcentrum een wat hogere kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning lijken te hebben en 

in elk geval meer ontwikkelingsstimulering aangeboden krijgen. 

 

2.2.2. Land 

 

In totaal namen 24 verschillende voorzieningen deel aan het onderzoek, waaronder 3 uit 

Nederland en 21 uit Vlaanderen. 
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Tabel 5.22 

Beschrijvende gegevens van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning volgens land  

Vlaanderen Nederland 
 

Gem. Sd. Gem. Sd. 

Totale score KVL 64.62 14.78 56.79 13.86 

Lichamelijk welbevinden 11.08 4.09 7.50 2.82 

Materieel welbevinden 14.09 3.31 14.93 2.97 

Communicatie en invloed 11.90 5.03 10.57 4.64 

Sociaal welbevinden 11.34 4.33 9.22 3.73 

Ontwikkeling 13.55 4.55 11.74 4.76 

Activiteiten 15.23 3.29 13.60 3.70 

Totale score KVO 68.32 19.50 63.10 19.42 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 14.60 4.54 13.56 4.76 

Invloed, keuzes en voorkeuren 13.74 4.03 12.67 4.00 

Relaties, participatie 12.64 5.08 11.63 5.32 

 

Gemiddeld genieten personen met ernstig meervoudige beperkingen in Vlaamse voorzieningen 

een hogere kwaliteit van leven dan hun lotgenoten in Nederlandse voorzieningen. Enkel op de 

subschaal ‘materieel welbevinden’ scoort Nederland hoger dan Vlaanderen. Ook de kwaliteit van 

ondersteuning ligt in Vlaanderen gemiddeld wat hoger dan in Nederland. 

 

Tabel 5.23 

Effect van land op de kwaliteit van leven 

 Land t(DF = 98)  

Totale score -1.89 

Lichamelijk welbevinden -3.04** 

Materieel welbevinden 0.18 

Communicatie en invloed -0.94 

Sociaal welbevinden -1.61 

Ontwikkeling -1.71 

Activiteiten -2.00* 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het land waar de voorziening is gevestigd, heeft een significant effect op de subschaal 

‘lichamelijk welbevinden’ (t(98) = -3.04, p = 0.0030) en op de subschaal ‘activiteiten’ (t(98) = -2.00, 

p = 0.0479). De lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van personen met ernstig 
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meervoudige beperkingen is beter in Vlaanderen dan in Nederland. De deelname en 

betrokkenheid in activiteiten van personen met ernstig meervoudige beperkingen is in Vlaanderen 

eveneens hoger dan in Nederland. Ook de negatieve trend van de scores van de subschalen 

‘ontwikkeling’ en ‘sociaal welbevinden’ is opmerkelijk, maar niet significant. 

 

Tabel 5.24 

Effect van land op kwaliteit van ondersteuning 

 Land t(DF = 98)  

Totale score -1.26 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -1.07 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.88 

Relaties, participatie -1.33 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het land heeft geen significant effect op de kwaliteit van ondersteuning. Wel merken we een 

negatieve trend van alle scores van kwaliteit van ondersteuning. De kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen lijkt in Nederland lager te zijn dan in 

Vlaanderen. 

 

De kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen lijken hoger te zijn in Vlaanderen dan in Nederland. De lichamelijke en 

geestelijke gezondheidstoestand van personen met ernstig meervoudige beperkingen en het 

activiteitenaanbod aan en de deelname en betrokkenheid in activiteiten van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zijn in Vlaanderen opmerkelijk hoger dan in Nederland. Kunnen we 

hieruit de conclusie trekken dat personen met ernstig meervoudige beperkingen in Vlaanderen een 

hogere levenskwaliteit hebben of zijn de Nederlanders bij het invullen van de vragenlijsten 

gewoon meer kritisch te werk gegaan? 

 

2.2.3. Grootte en ligging van de voorziening 

 

De deelnemende voorzieningen hebben een gemiddelde grootte van 155 cliënten (Sd. = 121,16) 

met een bereik van minimum 6 tot maximum 401 cliënten. De meeste voorzieningen zijn 

gelokaliseerd dichtbij of in een dorpskern (45%) en dichtbij of in een stadskern (41%). Slechts 

14% van de voorzieningen is meer dan 2 km van een stads- of dorpskern verwijderd.  
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Tabel 5.25 

Effect van de grootte en ligging van de voorziening op kwaliteit van leven 

 Grootte t(DF = 88) Ligging t(DF = 98) 

Totale score -0.13 -0.89 

Lichamelijk welbevinden 0.73 0.18 

Materieel welbevinden -0.34 -1.31 

Communicatie en invloed 0.27 0.23 

Sociaal welbevinden -0.31 -1.36 

Ontwikkeling -0.20 -1.13 

Activiteiten 0.24 0.32 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De invloed van de grootte van de voorziening op de kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen is erg klein, niet eenduidig en niet-significant. De hoogste positieve t-

score noteren we op de subschaal ‘lichamelijk welbevinden’.  

De invloed van de ligging van de voorziening op de kwaliteit van leven is evenmin eenduidig of 

significant. De kwaliteit van leven lijkt lager te zijn in voorzieningen binnen dan buiten een dorps- 

of stadskern. De grootste negatieve trend is merkbaar op de scores van de subschalen ‘sociaal 

welbevinden’ en ‘materieel welbevinden’. Voorzieningen binnen een dorps- of stadskern laten 

hier hogere negatieve waarden optekenen. 

 

Tabel 5.26 

Effect van grootte en ligging van de voorziening op kwaliteit van ondersteuning 

 Grootte t(DF = 88) Ligging t(DF = 98)  

Totale score 0.17 -1.63 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 0.38 -1.88 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.01 -1.34 

Relaties, participatie 0.29 -0.22 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De grootte van de voorziening heeft geen significante invloed op de kwaliteit van ondersteuning. 

De ligging van de voorziening heeft evenmin een significante invloed op de kwaliteit van 

ondersteuning, hoewel we hier hogere negatieve waarden zien dan bij de grootte van de 

voorziening. De hoogste t-score - alhoewel niet-significant - vinden we op de subschaal 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’.  
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De grootte en de ligging van de voorziening hebben dus geen invloed op de kwaliteit van leven en 

de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

2.2.4. Visie van de voorziening 

 

Uit de vragenlijst ZIP kwam naar voren dat 76% van de voorzieningen voor personen met ernstig 

meervoudige beperkingen een persoonsgerichte visie hanteert, terwijl in de overige 24% een 

relationele visie centraal staat. 

 

Tabel 5.27 

Effect van de visie van de voorziening op kwaliteit van leven 

 Visie t(DF = 82)   

Totale score 0.07 

Lichamelijk welbevinden -0.17 

Materieel welbevinden -0.28 

Communicatie en invloed 0.60 

Sociaal welbevinden -0.15 

Ontwikkeling -0.60 

Activiteiten 0.02 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De visie van de voorziening heeft geen significant effect op de kwaliteit van leven van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen. De grootste positieve en negatieve waarde laten zich 

optekenen op respectievelijk de subschalen ‘communicatie en invloed’ en ‘ontwikkeling’.  

 

Tabel 5.28 

Effect van de visie van de voorziening op kwaliteit van ondersteuning 

 Visie t(DF = 82)  

Totale score 0.62 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -0.18 

Invloed, keuzes en voorkeuren 1.70 

Relaties, participatie 0.18 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De visie van de voorziening heeft evenmin een significant effect op de kwaliteit van 

ondersteuning. Vermeldenswaardig is dat de hoogste t-score - alhoewel niet-significant - 

merkbaar is op de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’.  
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De visie van de voorziening heeft geen significante invloed op de kwaliteit van leven en de 

kwaliteit van ondersteuning. De enige t-score die wat boven de anderen uitsteekt, is opgetekend 

op de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’. Wellicht kan er aangenomen worden dat 

hulpverleners die een relationele visie hanteren een beter beeld verwerven van de behoeften, 

wensen en voorkeuren van de personen met ernstig meervoudige beperkingen, waardoor meer 

concrete maatregelen kunnen genomen worden om daaraan tegemoet te komen. 

 

2.2.5. Kwaliteit van het planmatig werken 

 

Om de kwaliteit van het planmatig werken te evalueren maken we gebruik van de vragenlijst ZIP 

(cf. hfst. 4, 4.2.3), die de kwaliteit van het ondersteuningsplan nagaat. We vermoeden dat een 

hogere kwaliteit van het ondersteuningsplan samengaat met een hogere kwaliteit van leven en 

kwaliteit van ondersteuning. Zoals de onderzoeksliteratuur aantoont (cf. hfst. 3, 2.2.2), voldoet 

ook in onze onderzoeksgroep slechts een zeer kleine minderheid van de ondersteuningsplannen 

aan de kwaliteitseisen: niet meer dan 7% van de ondersteuningsplannen wordt goed bevonden. De 

meerderheid van de ondersteuningsplannen krijgen als eindbeoordeling ‘slecht’ (44%) of matig 

(32%). 

 

Tabel 5.29 

Effect van planmatig werken op kwaliteit van leven 

 Planmatig werken t(DF = 94)  

Totale score -0.15 

Lichamelijk welbevinden 0.30 

Materieel welbevinden 0.80 

Communicatie en invloed -0.76 

Sociaal welbevinden -1.01 

Ontwikkeling 0.23 

Activiteiten -0.26 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De kwaliteit van het planmatig werken heeft geen significante invloed op de kwaliteit van leven 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen. De hoogste negatieve t-score wordt 

opgetekend op de subschaal ‘sociaal welbevinden’.  

 

 

 

 



  Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten 

 

     
133 

Tabel 5.30 

Effect van planmatig werken op kwaliteit van ondersteuning 

 Planmatig werken t(DF = 94)  

Totale score 0.47 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 1.14 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.01 

Relaties, participatie 0.41 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De kwaliteit van het planmatig werken heeft evenmin een significant effect op de kwaliteit van 

ondersteuning. De hoogste positieve t-score wordt opgetekend op de subschaal 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’.  

 

De kwaliteit van het planmatig werken heeft - in weerwil van onze verwachtingen - geen invloed 

op de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen.  

 

2.2.6. Gedifferentieerde beeldvorming 

 

Om het effect van de beeldvorming van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen na te 

gaan, maken we gebruik van het onderdeel ‘profiel’ van de vragenlijst ZIP (cf. hfst. 4, 4.2.3). Dit 

onderdeel geeft een samenvattende beschrijving van de huidige en de te verwachten 

mogelijkheden en beperkingen van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen. Profielen 

die zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen weergeven en een grotere diversiteit aan aspecten (psychisch functioneren, motorisch 

functioneren, algemene gezondheid,…) beschrijven, behalen op dit onderdeel van de ZIP-

vragenlijst een hogere score.  
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Tabel 5.31 

Effect van beeldvorming op kwaliteit van leven 

 Beeldvorming t(DF = 86) 

Totale score 1.72 

Lichamelijk welbevinden 1.73 

Materieel welbevinden 2.96** 

Communicatie en invloed 0.10 

Sociaal welbevinden -0.48 

Ontwikkeling 2.15** 

Activiteiten 1.11 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Een meer gedifferentieerde beeldvorming van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen 

heeft een positief effect op de subschaal ‘materieel welbevinden’ (t(86) = 2.96, p = 0.0040) en op 

de subschaal ‘ontwikkeling’ (t(86) = 2.15, p = 0.0347). Een meer gedifferentieerde beeldvorming 

leidt dus tot meer aangepaste hulpmiddelen en een betere aanpassing van de omgeving aan de 

mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren van de persoon. Tevens geeft een meer 

gedifferentieerde beeldvorming aanleiding tot het optimaal benutten van de ontwikkelings-

mogelijkheden van de persoon. Verder stellen we een positieve trend vast van de totale scores van 

kwaliteit van leven en van de scores van de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ en 

‘activiteiten’. 

 

Tabel 5.32 

Effect van beeldvorming op kwaliteit van ondersteuning 

 Beeldvorming t(DF = 86)  

Totale score 1.44 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht 1.61 

Invloed, keuzes en voorkeuren 1.15 

Relaties, participatie 1.12 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Een meer volledige en meer gedifferentieerde beeldvorming heeft geen significante invloed op de 

kwaliteit van ondersteuning. We stellen weliswaar een positieve trend vast van de totale scores en 

de subschaalscores van kwaliteit van ondersteuning. Wij hopen dat dit kan betekenen dat de 

kwaliteit van de ondersteuning stijgt naarmate hulpverleners een beter beeld hebben van de 

mogelijkheden en beperkingen van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen. De hoogste 

t-score zien we op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’. 
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Algemeen kunnen we stellen dat een meer gedifferentieerde beeldvorming leidt tot meer 

aangepaste hulpmiddelen en een betere aanpassing van de omgeving aan de mogelijkheden, 

beperkingen en voorkeuren van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen en tot het 

optimaal benutten van zijn ontwikkelingsmogelijkheden. We stellen een positieve trend vast over 

quasi de hele lijn van de scores van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning. Dat 

dergelijke beeldvorming de mogelijkheid biedt om de ondersteuning beter af te stemmen op de 

noden en behoeften van de persoon met ernstig meervoudige beperkingen, zal daar wel niet 

vreemd aan zijn.  

 

2.2.7. Samenstelling van de groep 

 

De overgrote meerderheid van de onderzoekgroep (84%) bevindt zich in een - naar verstandelijke 

mogelijkheden - homogeen samengestelde groep, terwijl 16% behoort tot een heterogeen 

samengestelde groep. 

 

Tabel 5.33 

Effect van groepssamenstelling op kwaliteit van leven 

 Groepssamenstelling t(DF = 90) 

Totale score -0.43 

Lichamelijk welbevinden -1.30 

Materieel welbevinden -0.51 

Communicatie en invloed -0.31 

Sociaal welbevinden 1.67 

Ontwikkeling -0.34 

Activiteiten -1.64 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De groepssamenstelling heeft geen significant effect op de kwaliteit van leven. We zien weliswaar 

een negatieve trend van de totale scores en de subschaalscores van kwaliteit van leven, met 

uitzondering van de scores van de subschaal ‘sociaal welbevinden’. Het verblijven in een 

heterogeen samengestelde groep lijkt dus enkel een positieve invloed te hebben op het sociaal 

welbevinden. Dit is meteen ook de hoogste - alhoewel niet-significante - t-score.  
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Tabel 5.34 

Effect van groepssamenstelling op kwaliteit van ondersteuning 

 Groepssamenstelling t(DF = 90)  

Totale score -0.50 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -0.75 

Invloed, keuzes en voorkeuren -0.34 

Relaties, participatie -0.36 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De groepssamenstelling heeft eveneens geen significante invloed op de kwaliteit van 

ondersteuning. We zien wel een negatieve trend van de totale scores en de subschaalscores van 

kwaliteit van ondersteuning.  

 

De samenstelling van de groep heeft geen invloed op zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit 

van ondersteuning. Vermeldenswaardig is dat het verblijven in een heterogeen samengestelde 

groep positief lijkt bij te dragen tot het sociaal welbevinden van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Uit de literatuurstudie blijkt dat dit kan verklaard worden door de 

hogere interactie met groepsgenoten met minder ernstig verstandelijke beperkingen (cf. hfst. 3, 

2.1).  

 

2.2.8. Groepsgrootte 

 

De groepen waarin de personen uit de onderzoeksgroep ondersteuning genieten bestaan 

gemiddeld uit 8 personen. De kleinste groep bestaat uit 4 en de grootste groep uit 12 personen.  

 

Tabel 5.35 

Effect van groepsgrootte op kwaliteit van leven 

 Groepsgrootte t(DF = 88)  

Totale score -0.76 

Lichamelijk welbevinden -0.90 

Materieel welbevinden -0.83 

Communicatie en invloed 0.43 

Sociaal welbevinden 0.64 

Ontwikkeling -0.74 

Activiteiten -1.83 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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De groepsgrootte heeft geen significant effect op de kwaliteit van leven. Vermeldenswaardig is 

dat de hoogste negatieve t-score genoteerd wordt op de subschaal ‘activiteiten’. Naarmate de 

groep groter wordt, lijkt het activiteitenaanbod van en de deelname en betrokkenheid in deze 

activiteiten te dalen.  

 

Tabel 5.36 

Effect van groepsgrootte op kwaliteit van ondersteuning 

 Groepsgrootte t(DF = 88) 

Totale score -1.58 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -1.63 

Invloed, keuzes en voorkeuren -1.56 

Relaties, participatie -1.09 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

De groepsgrootte heeft op de kwaliteit van ondersteuning evenmin een significant effect. We zien 

wel een negatieve trend van de scores naarmate de groepen groter worden. De hoogste negatieve 

t-score wordt genoteerd op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’.  

 

Tøssebro (1995) toonde aan dat de groepsgrootte een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van 

ondersteuning. Hij stelde dat er in een kleine groep meer aandacht is voor individuele wensen en 

dat er beter gereageerd kan worden op individuele signalen (cf. hfst. 3, 2.1). Dit wordt hier 

evenwel niet bevestigd maar de negatieve trend van zowel de scores van de subschaal 

‘activiteiten’ van kwaliteit van leven als van alle scores van kwaliteit van ondersteuning wijzen 

wel in de richting van deze stelling. 

 

2.2.9. Frequentie personeelswissels 

 

In het jongste half jaar hebben er zich gemiddeld 1,6 (min. 0 en max. 10) personeelswissels 

voorgedaan in de ondersteuningsgroepen van onze onderzoekspersonen.  
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Tabel 5.37 

Effect van personeelswissels op kwaliteit van leven 

 Personeelswissels t(DF = 74) 

Totale score -0.60 

Lichamelijk welbevinden -1.39 

Materieel welbevinden 0.00 

Communicatie en invloed -0.81 

Sociaal welbevinden -0.70 

Ontwikkeling -0.37 

Activiteiten -0.44 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Het aantal personeelswissels heeft geen significante invloed op de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. We merken evenwel een negatieve trend van de 

scores van kwaliteit van leven. De hoogste negatieve t-score zien we op de subschaal ‘lichamelijk 

welbevinden’. 

 

Tabel 5.38 

Effect van personeelswissels op kwaliteit van ondersteuning 

 Personeelswissels t(DF = 74)  

Totale score -0.85 

Stimulerend/ontwikkelingsgericht -2.57* 

Invloed, keuzes en voorkeuren 0.19 

Relaties, participatie -0.56 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

We vonden een significant effect van personeelswissels op de subschaal 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ (t(74) = -2.57, p = 0.0122). Dit laat ons toe te besluiten dat hoe 

meer personeelswissels plaatsvinden, hoe minder hulpverleners werken aan ontwikkelings-

stimulering van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Verder zien we een negatieve 

trend van de totale scores van kwaliteit van ondersteuning en de scores van de subschaal ‘relaties, 

participatie’.  

 

Personeelswissels lijken samen te gaan met een lagere kwaliteit van leven en een lagere kwaliteit 

van ondersteuning. Een hogere frequentie van personeelswissels heeft echter enkel een 

significante invloed op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’, waaruit we concluderen 
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dat de continuïteit van begeleiding in elk geval een positieve invloed uitoefent op het aanbod van 

ontwikkelingsstimulering. 

 

3. Relatie tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning 

 

Uit de literatuur (cf. hfst. 4, 2. en 3.2.2) komt naar voren dat de kwaliteit van leven van personen 

met ernstig meervoudige beperkingen sterk bepaald wordt door de aard, hoeveelheid en kwaliteit 

van ondersteuning en daar dan ook quasi mee samenvalt. In deze paragraaf gaan we na of er een 

verband bestaat tussen de kwaliteit van ondersteuning en de kwaliteit van leven en geven we dus 

een antwoord op onze laatste onderzoeksvraag: ‘Bestaat er een relatie tussen de kwaliteit van 

leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen?’. Om deze relatie na te gaan, hebben we de correlaties berekend tussen de totale 

scores en de scores op de diverse subschalen van kwaliteit van leven en kwaliteit van 

ondersteuning. Voor we ons verdiepen in de mogelijke samenhang tussen kwaliteit van leven en 

kwaliteit van ondersteuning, bekijken we eerst de samenhang tussen de totale score en de 

subschalen van kwaliteit van leven en van kwaliteit van ondersteuning afzonderlijk. 

 

Tabel 5.39 

Pearson correlatiecoëfficiënten tussen de totale score en de subschaalscores van kwaliteit van leven 
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Materieel 

welbevinden 
0.30***      

Communicatie en 

invloed 
0.36*** 0.37***     

Sociaal 

welbevinden 
0.37*** 0.42*** 0.54***    

Ontwikkeling 0.29*** 0.37*** 0.57*** 0.33***   

Activiteiten 0.42*** 0.57*** 0.40*** 0.39*** 0.55***  

Totale score 

kwaliteit van leven 
0.61*** 0.66*** 0.80*** 0.72*** 0.75*** 0.75*** 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Tabel 5.39 toont de correlaties tussen de subschalen en de totale score van kwaliteit van leven. 

Alle subschalen correleren positief met de totale score en met elkaar. De samenhang tussen de 

subschalen onderling en tussen de subschalen en de totale score is over de hele lijn statistisch 

significant (p<0.001).  

Alle subschalen correleren sterk met de totale schaal van kwaliteit van leven. De hoogste 

correlatie zien we tussen de totale schaal en de subschaal ‘communicatie en invloed’ (r = 0.80), de 

laagste score tussen de totale schaal en de subschaal ‘lichamelijk welbevinden’ (r = 0.61).  

Tussen de subschalen onderling zijn er sterke tot matige correlaties. We merken een sterke 

samenhang tussen ‘materieel welbevinden’ en ‘activiteiten’ (r = 0.57), tussen ‘communicatie en 

invloed’ en ‘ontwikkeling’ (r = 0.57), tussen ‘ontwikkeling’ en ‘activiteiten’ (r = 0.55) en ten 

slotte tussen ‘sociaal welbevinden’ en ‘communicatie en invloed’ (r = 0.54). De laagste 

samenhang wordt vastgesteld tussen de subschalen ‘materieel welbevinden’ en ‘lichamelijk 

welbevinden’ (r = 0.30). 

 

Tabel 5.40 

Pearson correlatiecoëfficiënten tussen de totale score en de subschaalscores van kwaliteit van 

ondersteuning  

 
Stimulerend/ 

ontwikkelingsgericht 

Invloed, keuzes en 

voorkeuren 
Relaties, participaties 

Invloed, keuzes en 

voorkeuren 
0.60***   

Relaties, participaties 0.52*** 0.66***  

Totale score kwaliteit 

van ondersteuning 
0.82*** 0.89*** 0.84*** 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

Tabel 5.40 geeft de correlaties weer tussen de subschalen en de totale score van kwaliteit van 

ondersteuning. Alle subschalen correleren positief met de totale score en met elkaar. De 

samenhang tussen de subschalen onderling en tussen de subschalen en de totale score van 

kwaliteit van ondersteuning is over de hele lijn statistisch significant (p<0.001). 

Alle subschalen correleren zeer sterk met de totale score van kwaliteit van ondersteuning. Tussen 

de subschalen onderling merken we ook sterke correlaties. De hoogste correlatie situeert zich 

tussen de subschalen ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ en ‘relaties, participatie’ (r = 0.66). 
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Tabel 5.41 

Pearson correlatiecoëfficiënten tussen enerzijds de totale score en de scores van de subschalen van kwaliteit van 

leven en anderzijds de totale score en de scores van de subschalen van kwaliteit van ondersteuning 

 

Totale score 

kwaliteit van 

ondersteuning 

Stimulerend/ 

ontwikkelingsgericht 

Invloed, keuzes 

en voorkeuren 

Relaties, 

participaties 

Totale score 

kwaliteit van leven 
0.71*** 0.57*** 0.67*** 0.56*** 

Lichamelijk 

welbevinden 
0.34*** 0.28*** 0.35*** 0.24** 

Materieel 

welbevinden 
0.49*** 0.38*** 0.42*** 0.46*** 

Communicatie en 

invloed 
0.54*** 0.43*** 0.56*** 0.38*** 

Sociaal 

welbevinden 
0.48*** 0.26** 0.49*** 0.48*** 

Ontwikkeling 0.60*** 0.58*** 0.55*** 0.41*** 

Activiteiten 0.58*** 0.51*** 0.49*** 0.47*** 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

Tabel 5.41 toont de correlaties tussen enerzijds de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van 

leven en anderzijds de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van ondersteuning. De totale 

schaal en alle subschalen van kwaliteit van leven correleren positief met de totale schaal en alle 

subschalen van kwaliteit van ondersteuning. Alle correlaties zijn statistisch significant op het 

0.001-significantieniveau, met uitzondering van de correlaties tussen ‘sociaal welbevinden’ en 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en tussen ‘lichamelijk welbevinden’ en ‘relaties, participatie’. 

Deze twee correlaties zijn ook statistisch significant, maar dit slechts op het 0.01-

significantieniveau. 

Een hogere totale score op kwaliteit van leven hangt sterk samen met een hogere totale score op 

kwaliteit van ondersteuning (r = 0.71). De totale score van kwaliteit van leven correleert het 

sterkst met de subschaal ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ (r = 0.67). De totale score van kwaliteit 

van leven correleert ook sterk met de subschalen ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘relaties, 

participatie’. De totale score van kwaliteit van ondersteuning correleert het sterkst met de 

subschaal ‘ontwikkeling’ (r = 0.60). De totale score van kwaliteit van ondersteuning correleert 

ook sterk met de subschalen ‘activiteiten’ (r = 0.58) en ‘communicatie en invloed’ (r = 0.54). De 
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subschalen onderling correleren sterk tot matig. De sterkste correlatie zien we tussen 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘ontwikkeling’ (r = 0.58) en tussen ‘invloed, keuzes en 

voorkeuren’ en ‘communicatie en invloed’ (r = 0.56). Dit is niet zo verwonderlijk aangezien beide 

subschalen een gelijkaardig construct meten. Als hulpverleners aandacht besteden en werken aan 

stimulering van verschillende ontwikkelingsaspecten, krijgt de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen inderdaad meer de kans om zijn ontwikkelingsmogelijkheden te benutten. 

Hulpverleners zullen ook een beter beeld hebben van de behoeften, wensen en voorkeuren van de 

persoon met ernstig meervoudige beperkingen en meer concrete maatregelen kunnen nemen voor 

het bevorderen van invloed en keuzes wanneer de persoon zijn voor- en afkeer kan duidelijk 

maken, begrijpt wat er om zich heen gebeurt en dus invloed uitoefent op de omgeving. Sterke 

correlaties zien we ook tussen ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘activiteiten’ (r = 0.51) en 

tussen ‘invloed, keuzes en voorkeuren’ en ‘ontwikkeling’(r = 0.55). De laagste samenhang 

situeert zich tussen ‘relaties, participatie’ en ‘lichamelijk welbevinden’ (r = 0.24) en tussen 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ en ‘sociaal welbevinden’ (r = 0.26).  

 
Uit de onderzoeksresultaten concluderen we dat er een sterke samenhang is tussen de kwaliteit 

van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Dit betekent dat een hoge levenskwaliteit vaak gepaard gaat met een hoge kwaliteit 

van ondersteuning en omgekeerd dat we ons met behulp van de kwaliteit van ondersteuning een 

goed beeld kunnen vormen van hoe de kwaliteit van leven eruitziet. 

 

4. Besluit 

 

Daar waar geen enkel kenmerk een significante invloed heeft op de totale score van kwaliteit van 

ondersteuning, stellen we wel significante effecten vast op de totale score van kwaliteit van leven 

van de kenmerken ‘medische problemen’, ‘voedingsproblemen en sondevoeding’ en ‘stemming 

en interesse en plezierbeleving’. Ook op diverse subschalen van kwaliteit van leven worden 

significante effecten vastgesteld. Wat betreft de kwaliteit van ondersteuning worden significante 

effecten enkel vastgesteld op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’. 

Verder geven de onderzoeksresultaten een sterke samenhang weer tussen de scores van kwaliteit 

van leven en de scores van kwaliteit van ondersteuning. Samen met het feit dat familie, 

groepsleiding en orthopedagogen/therapeuten zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van 

ondersteuning als ‘genuanceerd’ beoordelen, doet dit ons besluiten dat de kwaliteit van leven van 

en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen 

nog voor verbetering vatbaar zijn.  
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Hoofdstuk 6: Besluit en kritische reflectie 

 

 

In dit laatste hoofdstuk blikken we eerst terug op de probleemstelling van deze verhandeling (1), 

waarna we de onderzoeksopzet en de belangrijkste onderzoeksresultaten bespreken (2) en daarbij 

een aantal kritische reflecties formuleren. Met deze verhandeling beoogden we een evaluatie van 

de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Daarom schetsen we vervolgens - op basis van het literatuuronderzoek 

en het empirisch onderzoek - een beeld van de kwaliteit van leven (3.1) van en de kwaliteit van 

ondersteuning (3.2) geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen en formuleren 

we enkele suggesties voor verder onderzoek (4). Ten slotte trachten we - met de nodige 

omzichtigheid en het nodige voorbehoud - voor de orthopedagogische praktijk een aantal 

implicaties van ons onderzoek mee te geven. 

 

1. De probleemstelling 

 

De concepten ‘kwaliteit van leven’ en ‘kwaliteit van ondersteuning’ zijn niet meer weg te denken 

uit de zorg- en dienstverlening aan personen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. 

De overheid heeft hierin een grote rol gespeeld door het uitvaardigen van het kwaliteitsdecreet. 

Het decreet inzake de kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen legt de welzijnsvoorzieningen op 

om door middel van een integraal kwaliteitsbeleid op een continue en systematische wijze de 

kwaliteit van de aangeboden hulp- en dienstverlening te evalueren, te optimaliseren en te bewaken 

(Maes, Geeraert & Van den Bruel, 1999). Dit leidde tot de ontwikkeling van tal van 

kwaliteitsmodellen en -methodieken die de kwaliteitsgedachte concreter maakten of die als 

kapstok werden gebruikt voor de implementatie van kwaliteit in de voorzieningen (Brandt & 

Slembrouck, 2000). Het ondersteuningsparadigma zorgde voor een evolutie van evaluaties gericht 

op de structuur en het proces van de ondersteuning naar de evaluatie van ‘person-referenced 

outcomes’, waarin indicatoren van kwaliteit van leven als een belangrijke groep van uitkomsten 

van die ondersteuning worden opgevat (Felce & Perry, 1995; Maes, Geeraert & Van Den Bruel, 

1999; Maes & Petry, 2000; Vreeke & Janssen, 1994). Binnen wetenschappelijk onderzoek zijn tal 

van instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van leven van personen met verstandelijke 

beperkingen te meten. Deze instrumenten van kwaliteit van leven worden steeds vaker gebruikt 

om de kwaliteit van de geboden ondersteuning te evalueren en te verbeteren (Petry, 2004; 

Vlaskamp, 2000). 
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Mensen met ernstig meervoudige beperkingen vormen in onze samenleving een bijzonder 

kwetsbare groep wat betreft hun kwaliteit van leven. Onderzoek heeft aangetoond dat kwaliteit 

van leven hoog correleert met het individueel niveau van functioneren van personen (McIntyre et 

al., 2004). Personen met een lager verstandelijk niveau van functioneren en meer ernstige 

bijkomende beperkingen en/of beperkte communicatieve mogelijkheden, scoren lager op 

vragenlijsten en meetinstrumenten van kwaliteit van leven. Daarnaast wordt - door hun hoge 

ondersteuningsnood omwille van hun zeer specifieke en complexe hulpvragen - hun kwaliteit van 

leven zeer sterk beïnvloed door de kwaliteit van de specialistische en dagelijkse ondersteuning die 

zij ontvangen (Douma et al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 1997).  

 

Tot nog toe is er in internationaal onderzoek weinig aandacht geschonken aan de groep personen 

met ernstig meervoudige beperkingen (Petry, 2004). Na het literatuuronderzoek blijft het moeilijk 

om een duidelijk beeld te geven van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Onderzoekers benadrukken dat er 

op dit terrein meer vragen dan antwoorden bestaan. Inzicht in de aspecten die noodzakelijk zijn 

om personen met ernstig meervoudige beperkingen een optimale bestaanskwaliteit te bieden, zijn 

nog onvoldoende aanwezig (Zijlstra, 2003). De beperkte communicatieve vaardigheden en 

verstandelijke mogelijkheden van personen met ernstig meervoudige beperkingen leiden tot 

problemen in het meten van hun kwaliteit van leven. Uit de literatuur klinkt de roep naar een 

gestandaardiseerde meetmethode voor het meten van de kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen (McIntyre et al., 2004). Katja Petry ontwikkelde daarom in het 

kader van haar doctoraatsproject ‘een procedure voor de evaluatie van de kwaliteit van leven van 

en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstige meervoudige beperkingen’ 

(Petry, 2006).  

 

Met deze verhandeling wilden we - met behulp van dit meetinstrument - de kwaliteit van leven 

van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen in kaart brengen. Meer specifiek beoogden we inzicht te krijgen in kenmerken die 

van invloed zijn op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning. Deze kennis kan ons 

richtlijnen geven voor het optimaliseren van de kwaliteit van ondersteuning en de verhoging van 

de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  
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2. Het empirisch onderzoek 

 

2.1. Onderzoeksopzet 

 

Met dit onderzoek beoogden we een drieledige bijdrage aan het vraagstuk rond de kwaliteit van 

leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. (1) Een overzicht van de onderzoeksliteratuur liet ons niet toe ons een duidelijk 

beeld te vormen van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen. Daarom luidde de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat is de kwaliteit 

van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen volgens familie, groepsleiding en therapeuten/orthopedagogen?’ Bedoeling was een 

algemeen beeld te verwerven van sterke en zwakke punten in de kwaliteit van leven en de 

kwaliteit van ondersteuning. (2) In een tweede onderzoeksvraag wilden we meer specifiek nagaan 

welke kenmerken van invloed zijn op de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. We gingen twee 

soorten categorieën van kenmerken na, namelijk de kenmerken van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen zelf en kenmerken van de ondersteuning die hen geboden wordt. Uit de 

literatuurstudie (cf. hfst. 2) kwam de sterke heterogeniteit van deze doelgroep naar voren 

waardoor we vermoedden dat diverse persoonskenmerken de levenskwaliteit van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen sterk beïnvloeden. Ook is uit diverse onderzoeken (cf. hfst. 3) 

gebleken dat zowel structureel-organisatorische als procesgerichte aspecten van de ondersteuning 

een invloed hebben op de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. De tweede onderzoeksvraag luidde bijgevolg als 

volgt: ‘Welke persoons- en ondersteuningskenmerken hebben een invloed op de kwaliteit van 

leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen?’ (3) In de literatuur wordt meermaals gewezen op het feit dat de kwaliteit van leven 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen sterk bepaald wordt door de aard, hoeveelheid 

en kwaliteit van de ondersteuning die hen geboden wordt. Daarom wilden we in ons onderzoek 

nagaan of er een verband bestaat tussen de kwaliteit van ondersteuning en de kwaliteit van leven. 

Onze laatste onderzoeksvraag luidde dan ook als volgt: ‘Bestaat er een relatie tussen de kwaliteit 

van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen?’. 
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Als methodologische benadering om deze onderzoeksvragen te beantwoorden verkozen we het 

gebruik van vragenlijsten ingevuld door drie ‘proxies’, namelijk (1) een persoon die niet-

professioneel zeer nauw betrokken is bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen 

(bijvoorbeeld een ouder, een broer of zus, een vriend), (2) een persoon die professioneel zeer 

nauw betrokken is bij de persoon met ernstig meervoudige beperkingen (een directe begeleider) 

en (3) een persoon die professioneel op een indirecte manier bij de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen betrokken is (een orthopedagoog/psycholoog of therapeut). Om de 

kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning in kaart te brengen en de relatie tussen beide 

na te gaan, maakten we gebruik van de vragenlijsten QOL-PMD (Petry, 2006) en QOS-PMD 

(Petry, Maes & Vlaskamp, in voorbereiding). Voor het identificeren van de persoons- en 

ondersteuningskenmerken die een invloed hebben op de levenskwaliteit, maakten we gebruik van 

volgende drie vragenlijsten: (1) de ZIP (Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidingsPlannen) 

(Schippers et al., 1996), (2) de Mood, Interest & Pleasure Questionnaire (Ross & Oliver, 2003b) 

en (3) een aanvullende vragenlijst i.v.m. cliëntgegevens en gegevens over de betreffende 

voorziening.  

 

Onze onderzoeksgroep bestond uit 49 personen met ernstig meervoudige beperkingen, waarvan 

39 uit Vlaanderen en 10 uit Nederland. Zij gaan dagelijks naar een dagcentrum of verblijven in 

een residentiële voorziening. Aan het onderzoek namen 18 kinderen (≤ 18 jaar) en 31 

volwassenen (> 18 jaar) deel. De jongste was 5 en de oudste 57 jaar.  

 

2.2. Analyse van de data 

 

We kozen voor het gebruik van multiniveau-analyses (Hox, 2002; Pustjens et al., 2004) om de 

data te analyseren, omdat we zo rekening konden houden met de hiërarchisch georganiseerde 

structuur van onze data en zo de variabelen die op verschillende niveaus gemeten zijn in één 

statistisch model konden opnemen. In onze analyses hielden we rekening met een model 

bestaande uit vier niveaus, namelijk de informant op het eerste niveau, de persoon met ernstig 

meervoudige beperkingen op het tweede niveau, de soort voorziening op het derde niveau en het 

land van herkomst op het vierde niveau. Voor de analyses maakten we gebruik van de procedure 

SAS PROC MIXED van de statistische software SAS (Singer, 1998; Van den Noortgate, Pustjens 

& Onghena, 2004). Teneinde de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, werden de 

subschaalscores vergelijkbaar gemaakt op eenzelfde schaal. Meervoudige t-toetsen op verschillen 

van de kleinste gemiddelde kwadratensommen (least square means) met Tukey-
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Krameraanpassing werden uitgevoerd om significante verschillen (α = 0,05) tussen subschalen te 

detecteren. Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden gingen we de invloed na van diverse 

kenmerken op de totale scores van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning en op de 

scores van de diverse subschalen afzonderlijk. Bij het schatten van de data gebruikten we de 

standaardmethode van SAS, namelijk de beperkte maximale aannemelijkheidsmethode 

(Restricted Maximum Likelihood). Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden berekenden 

we de correlaties tussen de totale schaal van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning en 

tussen de subschalen onderling. 

 

2.3. Bespreking van de belangrijkste onderzoeksresultaten 

 

2.3.1. Een algemeen beeld van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning  

 

Familie, groepsleiding en orthopedagogen/therapeuten beoordelen de kwaliteit van leven van en 

de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen als 

‘genuanceerd’. Voor wat de kwaliteit van leven betreft, krijgt de subschaal ‘activiteiten’ de 

hoogste score toegewezen, gevolgd in dalende orde door de subschalen ‘materieel welbevinden’, 

‘ontwikkeling’, ‘communicatie’, ‘sociaal welbevinden’ en ‘lichamelijk welbevinden’. Voor wat 

de kwaliteit van ondersteuning betreft, krijgt de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ de 

hoogste score toegewezen, gevolgd in dalende orde door de subschalen ‘relaties, participatie’ en 

‘invloed, keuzes en voorkeuren’. Wegens het ontbreken van studies die een algemeen, 

multidimensioneel beeld geven van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen, is het niet mogelijk deze resultaten 

te vergelijken met ander onderzoek. 

 

2.3.2. Kenmerken van invloed op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning 

 

2.3.2.1. Persoonskenmerken 

 

We gingen de invloed na van een achttal persoonskenmerken op de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen, 

namelijk (1) leeftijd, (2) medische problemen en epilepsie, (3) gebruik van medicatie, (4) 

lichamelijke beperkingen, (5) zintuiglijke beperkingen, (6) voedingsproblemen en sondevoeding, 

(7) probleemgedrag en (8) stemming. Lichamelijke beperkingen en zintuiglijke beperkingen 
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blijken beide geen significant effect te hebben op de kwaliteit van leven of de kwaliteit van 

ondersteuning. 

 

- Leeftijd 

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de leeftijd van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen geen significant effect heeft op de kwaliteit van leven. We vonden wel 

een significant negatief effect van leeftijd op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ van 

kwaliteit van ondersteuning. Er wordt - met andere woorden - meer ontwikkelingsstimulering 

aangeboden aan jongere dan aan oudere personen met ernstig meervoudige beperkingen. Ook in 

ander onderzoek komt naar voren dat het aantal uren en de variatie van de aangeboden activiteiten 

aan personen met diep verstandelijke beperkingen daalt met de leeftijd (Koedoot, 1999; Zijlstra & 

Vlaskamp, 2005). Daarnaast wijzen Wiersma et al. (2002) erop dat begeleiders vaak meer 

ontwikkelingsmogelijkheden zien bij kinderen en jongvolwassenen dan bij oudere personen en dat 

zij voor kinderen en jongvolwassenen ook meer en betere activiteiten bedenken.  

 

- Medische problemen en epilepsie 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat medische problemen gepaard gaan met een lagere totale 

kwaliteit van leven en meer specifiek met een lager lichamelijk welbevinden en een lager 

materieel welbevinden. De invloed van medische problemen op het lichamelijk welbevinden lijkt 

ons logisch en wordt ook in de literatuur erkend. Het zich lichamelijk goed voelen is voor 

personen met ernstig meervoudige beperkingen immers geen vanzelfsprekendheid (Petry & Maes, 

2005). Dat het aantal medische problemen eveneens een negatief effect heeft op het materieel 

welbevinden verbaast en verontrust ons. Een toename van medische problemen veronderstelt 

immers ook een toename van materiële en omgevingsaanpassingen teneinde dezelfde 

levenskwaliteit te blijven handhaven. We vonden geen onderzoek die hier een mogelijke 

verklaring kan voor geven.  

Omdat epilepsie een veel voorkomend medisch probleem is, bestudeerden we de invloed van 

medische problemen buiten epilepsie en van epilepsie op zich. Medische problemen buiten 

epilepsie hebben eveneens een negatief effect op de totale kwaliteit van leven, op het lichamelijk 

welbevinden en op het materieel welbevinden. Daarnaast hebben medische problemen buiten 

epilepsie ook een negatief effect op het sociaal welbevinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

de verhoogde kwetsbaarheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen die meer 

medische problemen hebben. Door de grote medische zorg die zij nodig hebben, brengen zij veel 

tijd door binnenshuis of in ziekenhuizen. Uit de literatuur blijkt dat epilepsie een invloed heeft op 
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het lichamelijk welbevinden. Epilepsie wordt namelijk frequent vermeld als risicofactor voor 

medische problemen, zintuiglijke beperkingen, slaapstoornissen en geestelijke gezondheids-

problemen (cf. hfst. 2). In ons onderzoek vonden we daarentegen geen effect van epilepsie op de 

kwaliteit van leven. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat epilepsie voor deze doelgroep 

een bekend medisch probleem is, waar begeleiders voldoende aandacht voor hebben en waar een 

aangepaste medische behandeling voor bestaat.  

Naarmate personen met ernstig meervoudige beperkingen meer medische problemen hebben, 

worden ook minder ontwikkelingsgerichte en stimulerende activiteiten aangeboden. Het effect op 

de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ van kwaliteit van ondersteuning verdween 

wanneer we epilepsie en medische problemen buiten epilepsie afzonderlijk bekeken. Een voor de 

hand liggende oorzaak hiervan is dat bij de groep mensen met meer medische problemen in 

combinatie met een zwaardere vorm van epilepsie, waarschijnlijk de klemtoon gelegd wordt op 

het verminderen van pijn en ongemak, eerder dan op het stimuleren van de ontwikkeling. 

Onderzoek van Zijlstra en Vlaskamp (2004) sluit hierbij aan. Zij stelden vast dat 

gezondheidsproblemen een grote impact hebben op de realisatie van de geplande activiteiten en 

therapieën.  

 

- Gebruik van medicatie 

Het gebruik van verscheidene soorten medicatie gaat gepaard met een lager lichamelijk 

welbevinden, een lager materieel welbevinden en een lager sociaal welbevinden. Deze resultaten 

liggen in de lijn van de invloed van medische problemen op de kwaliteit van leven. Dit is niet 

verwonderlijk gezien het medicatiegebruik stijgt naarmate personen meer medische problemen 

hebben. Het gebruik van medicatie heeft geen effect op de kwaliteit van ondersteuning.  

 

- Voedingsproblemen en sondevoeding 

Voedingsproblemen hebben een negatief effect op de totale kwaliteit van leven en meer specifiek 

op het lichamelijk en het sociaal welbevinden. Deze bevindingen liggen in lijn met ander 

onderzoek. Voedingsproblemen leiden onder meer tot ondervoeding en ondergewicht en tot een 

verhoogd risico op medische problemen (Beange et al., 1995; Stewart, 2003). Daarnaast 

beschouwen ouders het eten geven als een belangrijk contactmoment met een belangrijke sociale 

functie. Maaltijden nemen veel tijd in beslag en zijn een gelegenheid tot stimulatie en intimiteit 

met hun kind (Brotherson et al., 1995; Rouse et al., 2002). Voedingsproblemen kunnen echter 

leiden tot chronische voedselweigering en verstoorde eetsituaties wat niet bijdraagt tot een 

positieve interactie met de persoon met ernstig meervoudige beperkingen. De verstoorde interactie 
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tijdens maaltijdsituaties kan een daling in het sociaal welbevinden verklaren. Voedingsproblemen 

hebben geen effect op de kwaliteit van ondersteuning. 

Ons onderzoek bevestigt geenszins dat, zoals blijkt uit de literatuurstudie (Kennedy et al., 1997), 

sondevoeding zou gepaard gaan met een opmerkelijke stijging van de kwaliteit van leven. 

Integendeel doet het ons besluiten dat sondevoeding een uitgesproken negatief effect heeft op de 

totale kwaliteit van leven en op alle subschalen ervan, met als enige uitzondering de subschaal 

‘activiteiten’. Vanuit de vaststelling dat sondevoeding doorgaans het ultieme antwoord is op een 

zware medische problematiek, kan een mogelijke verklaring van deze schrille tegenstelling zijn 

dat de uit de literatuur blijkende positieve impact van sondevoeding teniet wordt gedaan door het 

significant negatieve effect van medische problemen (cf. hfst. 5, 2.1.2). Voor het significant 

negatief effect dat gevonden werd op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ van de 

kwaliteit van ondersteuning geldt dezelfde redenering als bij het effect van medische problemen. 

Personen die sondevoeding krijgen, zijn vaak de personen met de zwakste gezondheid waarbij de 

klemtoon in de ondersteuning naar alle waarschijnlijkheid eerder ligt op het verminderen van pijn 

en ongemak, dan op het aanbieden van ontwikkelingsstimulering. 

 

- Probleemgedrag 

De aanwezigheid van probleemgedrag heeft een positief effect op de subschaal ‘ontwikkeling’ 

van kwaliteit van leven. Deze vaststelling kan te maken hebben met de verstandelijke 

mogelijkheden van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Uit de literatuur blijkt immers 

dat personen met meer ernstige verstandelijke beperkingen meer internaliserend probleemgedrag 

stellen, terwijl personen met minder ernstige verstandelijke beperkingen meer externaliserend 

probleemgedrag vertonen (cf. hfst. 2, 2.5.2). Vandaar de hypothese dat personen met ernstig 

meervoudige beperkingen die meer en verscheidene soorten probleemgedrag vertonen, de 

personen zijn met hogere verstandelijke mogelijkheden die bijgevolg ook hun 

ontwikkelingsmogelijkheden beter kunnen benutten. De aanwezigheid van probleemgedrag heeft 

geen effect op de kwaliteit van de ondersteuning. 

 

- Stemming 

De stemming en de interesse en plezierbeleving hebben een significant positief effect op de totale 

kwaliteit van leven en meer specifiek op de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’, ‘communicatie 

en invloed’ en ‘sociaal welbevinden’. In de literatuur wordt tevredenheid beschouwd als een 

belangrijke indicator van kwaliteit van leven. Via observatie van en onderzoek naar 

gedragsindicatoren van tevredenheid kan inzicht verworven worden in de subjectieve ervaring van 
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personen met ernstig meervoudige beperkingen (Green & Reid, 1999a, 1999b). Uit de 

literatuurstudie blijkt dat heel wat onderzoek gebruik maakt van deze gedragsindicatoren om na te 

gaan of interventies bijdragen aan de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Ons onderzoek bevestigt de relevantie van gedragsindicatoren van tevredenheid in 

onderzoek naar de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Meer 

positieve gevoelens en meer tekenen van interesse en plezier gaan immers gepaard met een hogere 

kwaliteit van leven. De stemming en de interesse en plezierbeleving hebben geen effect op de 

kwaliteit van ondersteuning. 

 

2.1.2.2. Ondersteuningskenmerken 

 

We gingen de invloed na van een negental ondersteuningskenmerken op de kwaliteit van leven 

van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen, namelijk (1) soort voorziening, (2) land, (3) grootte en ligging van de voorziening, 

(4) visie van de voorziening, (5) planmatig werken, (6) beeldvorming, (7) samenstelling van de 

groep, (8) groepsgrootte en (9) personeelswissels. Grootte en ligging van de voorziening, visie 

van de voorziening, planmatig werken, samenstelling van de groep en de groepsgrootte zijn de 

kenmerken die noch op de kwaliteit van leven, noch op de kwaliteit van ondersteuning een 

significant effect hebben.  

 

- Soort voorziening 

Het soort voorziening - residentiële voorziening of dagcentrum - heeft geen effect op de kwaliteit 

van leven. Wel stelden we een significant effect vast op de subschaal 

‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ van kwaliteit van ondersteuning. Personen met ernstig 

meervoudige beperkingen krijgen meer ontwikkelingsstimulering aangeboden in een dagcentrum 

dan in een residentiële voorziening. Deze bevinding wordt ondersteund door onderzoek van 

Griffiths (2004 in Zijlstra & Penning, 2004): in een dagcentrum (19,6%) wordt veel meer tijd 

besteed aan zinvol gedrag (gericht op personen en materialen en objecten) dan in residentiële 

voorzieningen (0,3%).  

 

- Land 

Wanneer we de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen in 

Vlaamse en Nederlandse voorzieningen met elkaar vergeleken, vonden we een significant effect 

op de subschalen ‘lichamelijk welbevinden’ en ‘activiteiten’ van kwaliteit van leven. Dit betekent 
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dat de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen en de deelname aan en betrokkenheid in activiteiten van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen, in Vlaanderen beduidend hoger is dan in Nederland. Dat er effectief 

een verschil bestaat tussen beide landen kan, gezien het beperkte aantal Nederlandse deelnemers 

aan het onderzoek, een voorbarige conclusie zijn. Het land waar de voorziening gelegen is, heeft 

in elk geval geen invloed op de kwaliteit van de ondersteuning. 

 

- Beeldvorming 

Een meer gedifferentieerde en volledige beeldvorming heeft een significant positief effect op de 

subschalen ‘materieel welbevinden’ en ‘ontwikkeling’ van kwaliteit van leven. Vlaskamp et al. 

(2005) stellen dat een adequaat beeld van de mogelijkheden en beperkingen van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen, belangrijk is voor het bieden van begeleiding of ondersteuning 

die afgestemd is op hun mogelijkheden en wensen. Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat een 

meer gedifferentieerde en volledige beeldvorming leidt tot meer aangepaste hulpmiddelen en een 

betere aanpassing van de omgeving op de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met 

ernstig meervoudige beperkingen. Ook leidt een beter inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen tot meer kansen om deze mogelijkheden 

verder te ontwikkelen. Bevestiging voor deze bevinding vinden we in het onderzoek van Granlund 

et al. (1990), welke aantoont dat een betere beeldvorming van de communicatieve en motorische 

mogelijkheden, kinderen met ernstig meervoudige beperkingen de kans geeft om hun bestaande 

vaardigheden meer en beter te gebruiken. We vonden geen effect van beeldvorming op de 

kwaliteit van ondersteuning.  

 

- Personeelswissels 

Het personeelsverloop heeft geen effect op de kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. We stelden evenwel een significant negatief effect vast van het aantal 

personeelswissels op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’ van de kwaliteit van 

ondersteuning. Niettegenstaande uit het onderzoek van Zijlstra, Vlaskamp en Buntinx (2000) 

blijkt dat bewoners steeds kunnen rekenen op de aanwezigheid van zorgverleners die de kans 

hebben gekregen om de persoon in kwestie met zijn noden en wensen te leren kennen, blijkt uit 

onze onderzoeksresultaten dat er minder ontwikkelingsstimulering aangeboden wordt naarmate 

het aantal personeelswissels stijgt. We suggereren hiervoor met behulp van de literatuur twee 

mogelijke verklaringen. (1) Zijlstra, Vlaskamp en Buntinx (2000) stellen dat interacties over een 

lange tijd noodzakelijk zijn om personen met ernstig meervoudige beperkingen en hun noden, 
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wensen en voorkeuren te leren kennen. Verder menen zij dat “a breakdown in communication … 

may lead to a situation in which an individual with profound multiple disabilities is only 

physically cared for, causing social isolation and impeding the development of functional 

potential” (Zijlstra, Vlaskamp & Buntinx, 2000, p.40). (2) Daarnaast hebben begeleiders 

specialistische kennis en vaardigheden nodig om hun handelen adequaat te kunnen afstemmen op 

de ondersteuningsbehoeften van personen met ernstig meervoudige beperkingen (Petry & Maes, 

2005). Verscheidene vormingsprogramma’s (cf. hfst. 3, 2.2.3) zijn er op gericht om begeleiders 

een meer stimulerende omgeving te leren aanbieden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Deze kennis en vaardigheden kunnen tijdelijk deels verloren gaan met het vertrek 

van personeel. 

 

2.3.3. Relatie tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning 

 

De totale schaal en de subschalen van kwaliteit van leven correleren allen significant positief met 

de totale schaal en de subschalen van kwaliteit van ondersteuning. Daarnaast tonen de 

onderzoeksresultaten een sterke positieve samenhang aan tussen de totale scores van kwaliteit van 

leven en de totale scores van kwaliteit van ondersteuning. Dit positief verband sluit aan bij de 

verwachting dat een hogere kwaliteit van ondersteuning gepaard gaat met een hogere 

levenskwaliteit. Personen met ernstig meervoudige beperkingen worden immers gekenmerkt door 

een hoge graad van afhankelijkheid. In alles wat zij doen hebben zij nood aan ondersteuning. Hun 

kwaliteit van leven zal dus sterk bepaald worden door de hoeveelheid en kwaliteit van 

ondersteuning die zij krijgen (Douma et al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 1997). 

 

2.4. Kritische reflectie op de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten 

 

Met dit onderzoek wilden we een bijdrage leveren aan de kennis omtrent de kwaliteit van leven 

van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. We maakten hiervoor gebruik van een - in het kader van een doctoraatsproject - 

ontwikkelde vragenlijst voor de evaluatie van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstige meervoudige beperkingen (Petry, 2006). We 

kregen de kans om dit nieuwe instrument uit te testen en een aanzet te geven tot een beter begrip 

van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met 

ernstig meervoudige beperkingen.  
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Een tweetal beperkingen van onze onderzoeksopzet dwingen ons tot omzichtigheid bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten. (1) Ten eerste zijn onze resultaten gebaseerd op een 

eerder kleine onderzoeksgroep (n = 49), waarvan slechts een minderheid in Nederlandse 

voorzieningen verblijft (n = 10). Gezien de beperktheid van de onderzoeksgroep willen we zeker 

vermijden om verregaande of definitieve conclusies te trekken. Dit onderzoek geeft vooral 

aanwijzingen in een bepaalde richting. (2) Ten tweede werden de gegevens verzameld aan de 

hand van proxy-respondenten. We vermeldden reeds (cf. hfst. 4, 4.1) dat er onzekerheid bestaat 

over de validiteit van de antwoorden van ‘proxies’. Onderzoek naar de overeenstemming tussen 

de meningen van personen met verstandelijke beperkingen en de meningen van ‘proxies’ geeft 

immers tegenstrijdige resultaten weer. We moeten rekening houden met het feit dat ‘proxies’ niet 

hetzelfde perspectief hebben als degene waarvoor ze spreken en hun antwoorden eerder 

beschouwen als een alternatief perspectief ter aanvulling op en niet ter vervanging van het 

perspectief van de persoon met verstandelijke beperkingen zelf (Maes & Petry, 2000). Er werd 

toch geopteerd voor het gebruik van vragenlijstonderzoek ingevuld door ‘proxies’, omdat dit een 

meer accuraat en volledig beeld van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning 

weergeeft dan het gedragspatroon van personen met ernstig meervoudige beperkingen, wat kan 

variëren naargelang de situatie, setting en context. We willen niettemin het belang van directe 

observaties benadrukken. Uit de literatuur (cf. hfst. 3, 4) komt immers de centrale rol van de 

opvoeder en zijn gedrag naar voren voor de kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Daarom menen we dat ook observaties door onafhankelijke personen 

noodzakelijk zijn. In verder onderzoek verdient het aanbeveling om de bevindingen van dit 

onderzoek te vergelijken met deze van directe observaties van de kwaliteit van leven van en de 

kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Vermeldenswaardig in dit kader is het instrument - genaamd ‘The Life Satisfaction Matrix’ - 

ontwikkeld door Lyons (2005) voor het meten van veranderingen in de subjectieve kwaliteit van 

leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen. Lyons (2005) maakt hierbij gebruik 

van directe observaties door een onafhankelijke onderzoeker van gedragsindicatoren van 

tevredenheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen.  

 

Omdat er nog maar heel weinig onderzoek bestaat op dit domein en dus weinig literatuur 

voorhanden is om op terug te vallen, moet ons onderzoek voornamelijk bekeken worden vanuit 

een verkennend, exploratief oogpunt en als basis voor bijkomend, meer diepgaand onderzoek. 

Met dit onderzoek beoogden we - naast het schetsen van een algemeen beeld van de kwaliteit van 

leven en de kwaliteit van ondersteuning - een eerste verkenning van de invloed van een aantal 
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persoons- en ondersteuningskenmerken op de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. We zijn ons ervan 

bewust dat deze lijst van kenmerken geenszins exhaustief is. Er zijn ongetwijfeld nog andere 

persoons- en ondersteuningskenmerken die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven 

en de kwaliteit van ondersteuning. Wat betreft de onderzoeksresultaten willen we nog opmerken 

dat diverse persoons- en ondersteuningskenmerken geen significante invloed hebben op de 

kwaliteit van leven en/of de kwaliteit van ondersteuning, terwijl uit de literatuur blijkt dat eerder 

onderzoek hiervoor wel aanwijzingen geeft. Verder onderzoek is dus zeker noodzakelijk. 

 

3. Evaluatie van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen: een algemeen 

besluit 

 

Verscheidene auteurs poneren dat wanneer bewoners van voorzieningen meer afhankelijk zijn van 

specialistische en dagelijkse ondersteuning, hun kwaliteit van leven meer en meer zal samenvallen 

met de kwaliteit van die ondersteuning (Douma et al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 

1997). In de literatuur wordt kwaliteit van leven dan ook opgevoerd als bij uitstek geschikt om de 

kwaliteit van ondersteuning aan af te meten (Vreeke & Janssen, 1994). Uit ons onderzoek komt 

enerzijds inderdaad een sterke relatie naar voren tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van 

ondersteuning, maar anderzijds zien we dat de persoons- en ondersteuningskenmerken geen 

eenduidige invloed hebben op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning. Dit 

impliceert dat het niet volstaat om de kwaliteit van leven te meten wanneer we inzicht willen 

verwerven in de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

We concluderen dus dat ‘kwaliteit van leven’ en ‘kwaliteit van ondersteuning’ twee 

samenhangende maar toch van elkaar onderscheiden concepten zijn die beide belangrijk zijn om 

te evalueren.  

 

Zoals blijkt uit de titel beoogden we met deze verhandeling een evaluatie van de kwaliteit van 

leven van en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. Daarom schetsen we als besluit - op basis van het literatuuronderzoek en het 

empirisch onderzoek - een algemeen beeld van de kwaliteit van leven (3.1) van en de kwaliteit 

van ondersteuning (3.2) geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 
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3.1. De kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

 

Uit de literatuur komt naar voren dat de kwaliteit van leven sterk correleert met het individueel 

niveau van functioneren en dat personen met ernstig meervoudige beperkingen bijgevolg een zeer 

beperkte kwaliteit van leven hebben (McIntyre et al., 2004; Petry, 2004; Singh et al. 2003). 

McIntyre et al. (2004) stellen dat deze bevindingen gedeeltelijk kunnen verklaard worden door de 

wijze waarop kwaliteit van leven geëvalueerd wordt en dat gestandaardiseerde meetmethoden van 

kwaliteit van leven geen rekening houden met de specifieke noden van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Daarom gebruikten wij voor het evalueren van hun kwaliteit van leven 

een meetinstrument dat specifiek ontwikkeld werd voor deze doelgroep (Petry, 2006).  

 

We stelden vast dat familie, groepsleiding en therapeuten/orthopedagogen de kwaliteit van leven 

van personen met ernstig meervoudige beperkingen als ‘genuanceerd’ beoordelen. Omdat de 

groep personen met ernstig meervoudige beperkingen gekenmerkt wordt door een sterke 

heterogeniteit vermoedden we dat de kwaliteit van leven sterk van persoon tot persoon zou 

verschillen. Uit de onderzoeksliteratuur komt inderdaad naar voren dat personen met ernstig 

meervoudige beperkingen ieder voor zich in staat zijn om op allerlei domeinen van kwaliteit van 

leven een persoonlijke stempel te drukken (cf. hfst. 2). We gingen de invloed na van diverse 

persoonskenmerken op de kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

en kwamen tot de vaststelling dat voornamelijk kenmerken met betrekking tot de lichamelijke 

gezondheidstoestand en de stemming en interesse en plezierbeleving een invloed hebben op hun 

kwaliteit van leven. 

 

De lichamelijke gezondheidstoestand is een bepalende factor voor de kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. Niet alleen zien we dat familie, groepsleiding en 

orthopedagogen/therapeuten dit domein als het minst kwaliteitsvol beoordelen, maar tevens gaan 

kenmerken van de lichamelijke gezondheidstoestand (medische problemen, medicatie, 

voedingsproblemen en sondevoeding) gepaard met een lagere totale kwaliteit van leven. Ook uit 

onderzoek blijkt dat het lichamelijk welbevinden één van de belangrijkste pijlers is van kwaliteit 

van leven (Petry, Maes & Demuynck, 2004) en dat personen met ernstig meervoudige 

beperkingen veel nadelen ondervinden van hun gezondheidsproblemen (cf. hfst. 2, 2.1). Het 

verontrust ons dan ook te moeten vaststellen dat wetenschappelijk onderzoek naar de prevalenties 

en risicofactoren van gezondheidsproblemen bij deze doelgroep schaars is en het verontwaardigt 

ons zelfs dat sommige gezondheidsproblemen onnodig blijven bestaan door het niet onderkennen 
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ervan of door het niet toepassen van doeltreffende behandelingen. Ons onderzoek maakt duidelijk 

dat naast aandacht voor het lichamelijk welbevinden, ook specifieke aandacht vereist is voor het 

materieel en sociaal welbevinden van personen met ernstig meervoudige beperkingen met een 

zeer zwakke gezondheidstoestand. We stelden ook vast dat personen met ernstig meervoudige 

beperkingen die sondevoeding krijgen het meest kwetsbaar zijn, wanneer het hun kwaliteit van 

leven aangaat. 

 

Personen met ernstig meervoudige beperkingen met een positieve stemming en duidelijke tekenen 

van interesse en plezierbeleving, hebben een hogere kwaliteit van leven. Meer bepaald hebben zij 

een hoger lichamelijk en sociaal welbevinden en zijn zij beter in staat hun voor- en afkeer 

duidelijk te maken en op deze manier invloed uit te oefenen op de omgeving. Green en Reid 

(1999a) stelden reeds dat de mate waarin personen met ernstig meervoudige beperkingen 

tevredenheid ervaren tijdens de dagelijkse routine een bepalende invloed heeft op hun kwaliteit 

van leven. Ook in onderzoek is overigens al heel wat aandacht besteed aan het identificeren van 

gedragskenmerken van tevredenheid van personen met ernstig meervoudige beperkingen en veel 

onderzoeken maken gebruik deze gedragsindicatoren om na te gaan of de interventie effectief 

bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen 

(cf. hfst. 2, 2.5.1). We kunnen dus besluiten dat de belevenis van tevredenheid (positieve 

stemming en interesse en plezierbeleving) bijdraagt tot een hogere kwaliteit van leven van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Omdat volgens de literatuur (Douma et al., 2001; Resnick et al., 1997; Van Wijck, 1997) de 

kwaliteit van leven van personen met ernstig meervoudige beperkingen sterk wordt bepaald door 

de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen, vermoedden we dat diverse 

ondersteuningskenmerken een invloed zouden hebben op de kwaliteit van leven. Ondersteunings-

kenmerken hebben echter geen invloed op de totale kwaliteit van leven van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Enkel een meer gedifferentieerde en volledige beeldvorming van de 

persoon met ernstig meervoudige beperkingen draagt bij tot een hoger materieel welbevinden en 

tot het beter inspelen op de ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon en heeft zo dus een 

invloed op de kwaliteit van leven.  

 

Met behulp van onderhavig onderzoek kunnen we van de kwaliteit van leven van personen met 

ernstig meervoudige beperkingen, al bij al een optimistischer beeld schetsen dan het beeld dat 

door de onderzoeksliteratuur geboden wordt. Niettemin kan er nog heel wat aan verbeterd 
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worden. Ten slotte willen we benadrukken dat, alhoewel het lichamelijk welbevinden van 

personen met ernstig meervoudige beperkingen als het meest kwetsbaar naar voren komt, 

aandacht voor alle domeinen van kwaliteit van leven evenzeer belangrijk is.  

 

3.2. De kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige 

beperkingen 

 

Omdat personen met ernstig meervoudige beperkingen sterk afhankelijk zijn van de dagelijkse 

specialistische ondersteuning die zij ontvangen, is het belangrijk om ook de kwaliteit van 

ondersteuning te evalueren. Uit de onderzoeksliteratuur concludeerden we dat de kwaliteit van de 

aangeboden interacties belangrijker is voor de kwaliteit van de ondersteuning, dan het soort en de 

hoeveelheid therapieën/activiteiten en dan de setting waarvan gebruik wordt gemaakt (cf. hfst. 3, 

4). Onderzoek van De Waele en Van Hove (2005) en Seys et al. (1998) schetst echter een zeer 

pessimistisch beeld van de kwaliteit van de interacties en bijgevolg van de kwaliteit van de 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. Daar staat tegenover 

dat we in de onderzoeksliteratuur toch een groeiende aandacht vaststellen voor de verbetering van 

de kwaliteit van de interacties en de communicatie tussen opvoeders en personen met ernstig 

meervoudige beperkingen (cf. hfst. 3, 2.2.3) en voor de kwantiteit en de kwaliteit van de 

dagbesteding van personen met ernstig meervoudige beperkingen (cf. hfst. 3, 2.2.1).  

 

Familie, groepsleiding en therapeuten/orthopedagogen beoordelen de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen eerder ‘genuanceerd’, waaruit blijkt 

dat naast de kwaliteit van leven ook de kwaliteit van ondersteuning nog voor verbetering vatbaar 

is. Geen van de door ons onderzochte persoons- en ondersteuningskenmerken hebben evenwel 

een significante invloed op de totale kwaliteit van ondersteuning. We vermoeden dan ook dat de 

kwaliteit van de interacties inderdaad bepalend zijn voor de kwaliteit van ondersteuning geboden 

aan personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Ontwikkelingsstimulering wordt in de literatuur aanzien als de ultieme uitdaging in de 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen (Ivancic & Bailey, 

1996; Logan & Gast, 2001). We stelden vast dat het aanbod ervan door familie, groepsleiding en 

orthopedagogen/therapeuten als het meest kwaliteitsvolle aspect van de ondersteuning beschouwd 

wordt. Toch constateerden we dat enkele van de onderzochte persoons- en 

ondersteuningskenmerken een effect hebben op de subschaal ‘stimulerend/ontwikkelingsgericht’. 
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Ontwikkelingsgerichte activiteiten worden namelijk vaker aangeboden aan jongere dan aan 

oudere personen en ook de lichamelijke gezondheidstoestand van personen met ernstig 

meervoudige beperkingen (medische problemen en sondevoeding) is een bepalende factor voor 

het aanbod van ontwikkelingsstimulering. Daarnaast stelden we vast dat in dagcentra meer 

ontwikkelingsstimulering aangeboden wordt dan in residentiële voorzieningen en dat ook het 

aantal personeelswissels een invloed heeft op het aanbieden van ontwikkelingsgerichte 

activiteiten. Uit het onderzoek komt met andere woorden naar voren dat voor de kwaliteit van 

ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen, het aanbod van 

ontwikkelingsstimulering een aandachtspunt blijft.  

 

4. Suggesties voor verder onderzoek 

 

Met dit onderzoek beoogden we een eerste implementatie van een specifiek meetinstrument 

ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen (Petry, 2006). Omdat het hier bij ons 

weten gaat om een eerste beschrijvend en vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van leven van 

en de kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen, 

strekt herhaling van dit pionierswerk zeker tot aanbeveling. Zo kan de vragenlijst opnieuw 

afgenomen worden bij een zo groot mogelijke onderzoeksgroep op zoek naar bevestiging van de 

onderzoeksresultaten. De vragenlijst kan ons inziens ook zijn nut bewijzen bij het evalueren en 

beoordelen van de mate waarin nieuw ontwikkelde methoden en werkwijzen in de praktijk een 

bijdrage leveren aan een hogere kwaliteit van leven en een betere kwaliteit van ondersteuning. 

 

Tijdens het onderzoek werden we geconfronteerd met de complexiteit van de concepten ‘kwaliteit 

van leven’ en ‘kwaliteit van ondersteuning’ en met de vele variabelen die hier een invloed op 

kunnen hebben. De invloed van de diverse persoons- en ondersteuningskenmerken op de kwaliteit 

van leven en de kwaliteit van ondersteuning, roepen nieuwe, meer specifieke onderzoeksvragen 

op die in verder onderzoek kunnen getoetst worden. Het lijkt ons in elk geval nuttig om 

bijvoorbeeld de invloed van de lichamelijke gezondheidstoestand op het materieel welbevinden 

nader te onderzoeken. Verder menen we dat uitbreiding en verdieping van het onderzoek op alle 

domeinen van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning noodzakelijk zijn om meer 

inzicht te krijgen in de invloed van deze kenmerken. Dit kan dan meer concrete aanwijzingen 

opleveren voor de optimalisering van de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van ondersteuning 

geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen.  



Hoofdstuk 6: Besluit en kritische reflectie 
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5. Implicaties voor de orthopedagogische praktijk  

 

Omdat personen met ernstig meervoudige beperkingen zelf communicatief niet in staat zijn om 

hun genoegen of ongenoegen te uiten over de kwaliteit van de verstrekte ondersteuning en over 

hun eigen levenskwaliteit, is het belangrijk dat voorzieningen op geregelde tijdstippen gericht 

onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening geboden aan hun cliënten. De vragenlijsten QOL-PMD (Petry, 2006) en QOS-

PMD (Petry, Maes & Vlaskamp, in voorbereiding) zijn hiertoe nuttige instrumenten.  

 

Tot slot formuleren wij - met de nodige omzichtigheid en het nodige voorbehoud - nog enkele 

aandachtspunten voor de orthopedagogische praktijk.  

(1) Het is in de dagelijkse praktijk ons inziens belangrijk dat begeleiders er zich van bewust zijn 

dat personen met ernstig meervoudige beperkingen en meer medische problemen zeer kwetsbaar 

zijn wat betreft hun kwaliteit van leven. Specifieke aandacht is vereist voor deze groep mensen en 

niet in het minst voor personen met medische problemen die ook sondevoeding krijgen. 

Zorgverleners moeten naast de overigens zeer belangrijke aandacht voor het lichamelijk 

welbevinden van deze personen evenzeer aandacht blijven hebben voor andere domeinen van 

kwaliteit van leven. (2) Daarnaast willen we aangeven dat de stemming en interesse en 

plezierbeleving van personen met ernstig meervoudige beperkingen voor zorgverleners in de 

dagelijkse ondersteuning als leidraad kunnen dienen om na te gaan of personen met ernstig 

meervoudige beperkingen een kwaliteitsvol leven ervaren. Tekenen van tevredenheid gaan 

immers gepaard met een hogere kwaliteit van leven. (3) In ons onderzoek kwam ook tot uiting dat 

een goede en meer gedifferentieerde beeldvorming van de persoon met ernstig meervoudige 

beperkingen bijdraagt tot een hogere kwaliteit van leven. Een adequaat beeld van de 

mogelijkheden en beperkingen van personen met ernstig meervoudige beperkingen is belangrijk 

voor het kunnen bieden van ondersteuning die afgestemd is op hun behoeften en mogelijkheden. 

(4) Vervolgens is extra aandacht vereist voor het aanbod van ontwikkelingsstimulering bij oudere 

personen, personen met een zwakke gezondheidstoestand, personen die sondevoeding krijgen en 

personen die in een residentiële voorziening verblijven. (5) Ten slotte willen we erop wijzen dat 

het aantal personeelswissels eveneens een negatieve invloed heeft op het aanbod van 

ontwikkelingsstimulering. Het personeelsbeleid moet dus in de mate van het mogelijke rekening 

houden met de nood aan continuïteit in de begeleiding van personen met ernstig meervoudige 

beperkingen. 
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