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Samenvatting
In deze masterproef wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoek rond de samenhang tussen
factoren in het gezin en de bredere context en het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een
ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging. Er is nog maar weinig geweten over het
verloop van de ontwikkeling bij deze kinderen en over de samenhang van de kindontwikkeling met
contextfactoren. Desalniettemin is kennis hierover nodig om deze kinderen adequaat op te volgen en
te stimuleren. De onderzoeksresultaten kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan het tot nog
toe beperkte kennisdomein.
Meer bepaald werd de samenhang tussen factoren in het gezin en de bredere context en het niveau
van de ontwikkeling van jonge kinderen met een groot risico op een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsvertraging onderzocht. Vier onderzoeksvragen gaven richting aan het onderzoek: (1a) Is
er een positieve samenhang tussen het krijgen van ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van
de ouders? (1b) Is er een positief verband tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het
niveau van de algemene ontwikkeling van deze kinderen? (2) Wordt het niveau van de algemene
ontwikkeling van deze kinderen bevorderd door ontwikkelingsstimulerende activiteiten? (3) Is er een
verband tussen het verblijf van deze kinderen en het niveau van de algemene ontwikkeling van het
kind? (4a) Bevordert het verstrekken van meer hulpverlening of therapie aan deze kinderen het niveau
van hun algemene ontwikkeling? (4b) Is er een verband tussen het aantal soorten hulpverlening of
therapie dat deze kinderen krijgen en het niveau van hun algemene ontwikkeling? De onderzoeksgroep
bestond uit veertien kinderen met een groot risico op een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand en hun ouders (bij twee kinderen waren het de begeleiders uit de
voorziening waar de kinderen verblijven die deelnamen aan het onderzoek). De data werden
verzameld in het kader van het doctoraatsonderzoek van Stephy Colla en Ines Van keer. Dit gebeurde
aan de hand van een schriftelijke bevraging met betrekking tot gezins- en bredere
omgevingskenmerken, video-observaties van de interacties tussen ouder en kind die gescoord werden
op de mate van sensitieve responsiviteit bij de ouder aan de hand van de Maternal Behavior Rating
Scale Revised, en de afname van het Gedrags Taxatie Instrument. Op basis van een kwantitatieve
analyse van de scores werden de onderzoeksvragen beantwoord.
Op basis van de statistische analyse blijkt dat er een significant verband is tussen het aantal uren
hulpverlening/therapie dat een kind wekelijks krijgt en het niveau van de algemene ontwikkeling van
de kinderen. De andere geformuleerde hypothesen werden niet bevestigd. Om tot meer betrouwbare
resultaten te komen over de samenhang tussen factoren in het gezin en de bredere context en het
niveau van de kindontwikkeling, is er nood aan een grotere onderzoeksgroep.
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feedback op de laatste versie van mijn masterproef.
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Inleiding
In deze masterproef wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoek rond de samenhang
tussen factoren in het gezin en de bredere context en het niveau van de ontwikkeling van kinderen
met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging. Dit sluit aan bij het internationaal
longitudinaal onderzoek van de KU Leuven en de RU Groningen naar de ontwikkeling van jonge
kinderen met een ernstige ontwikkelingsvertraging. De centrale doelstelling van dit onderzoek is om
zowel de globale kindontwikkeling als de motorische, communicatieve, sociaal-emotionele
ontwikkeling en ontwikkeling van zelfredzaamheidsvaardigheden van jonge kinderen met een groot
risico op blijvende en zeer ernstige cognitieve en motorische beperkingen op te volgen, en de invloed
van omgevingsfactoren op de kindontwikkeling in kaart te brengen. Er is nog maar weinig geweten
over het verloop van de ontwikkeling bij deze kinderen en de samenhang tussen contextfactoren en
kenmerken van de kindontwikkeling. Desalniettemin is kennis hierover nodig om deze kinderen
adequaat op te volgen en te stimuleren. De onderzoeksresultaten kunnen daarom een grote bijdrage
leveren aan het tot nog toe beperkte kennisdomein.
De doelstelling van deze masterproef is om via een cross-sectioneel onderzoek inzicht te
verwerven in de samenhang tussen factoren in het gezin en de bredere context en het niveau van de
ontwikkeling van jonge kinderen met een groot risico op een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsvertraging. Vier onderzoeksvragen gaven richting aan het onderzoek: (1a) Is er een
positieve samenhang tussen het krijgen van ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van ouders
van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging? (1b) Is er een
positief verband tussen de sensitieve responsiviteit van ouders en het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging? (2)
Wordt het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsvertraging bevorderd door ontwikkelingsstimulerende activiteiten? (3) Is er
een verband tussen het verblijf van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsvertraging en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind? (4a) Bevordert het
verstrekken van meer hulpverlening of therapie aan kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsvertraging het niveau van hun algemene ontwikkeling? (4b) Is er een
verband tussen het aantal soorten hulpverlening of therapie dat kinderen met een ernstige cognitieve
en motorische ontwikkelingsvertraging krijgen en het niveau van hun algemene ontwikkeling?
In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoek gesitueerd door eerst en vooral de doelgroep af
te bakenen en vervolgens enkele theoretische modellen weer te geven over de samenhang tussen
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gezins- en contextfactoren en het niveau van de ontwikkeling bij kinderen met een ernstige cognitieve
en motorische ontwikkelingsachterstand.
In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de antwoorden die gevonden
werden in wetenschappelijke tijdschriften en boeken op onze onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk
wordt met andere woorden de literatuurstudie uitgewerkt.
In het derde hoofdstuk wordt de opzet van het empirisch onderzoek besproken. Het hoofdstuk
bestaat uit vijf delen. Eerst en vooral volgt een algemene situering van het onderzoek en wordt de
probleemstelling besproken van waaruit dit onderzoek werd opgesteld. Vervolgens worden de
onderzoeksvragen toegelicht. In het derde deel worden de revelante gegevens met betrekking tot de
doelgroep besproken. In het vierde deel wordt de keuze voor het onderzoeksdesign verantwoord.
Vervolgens volgt een bespreking van de instrumenten die gebruikt werden om informatie te
verzamelen over de gezins- en bredere omgevingskenmerken, en over het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand.
Tenslotte wordt er in het laatste deel toegelicht welke statistische analyses werden uitgevoerd om de
hypothesen te toetsen.
In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van de statistische analyses besproken. Het
hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel volgt een bespreking van de resultaten van de
descriptieve analyse en in het tweede deel worden de resultaten van de analyse van de
onderzoeksvragen besproken. De variabelen die in dit onderzoek werden opgenomen zijn: algemene
ontwikkeling, sensitieve responsiviteit van de ouder, steun, ontwikkelingsstimulerende activiteiten,
verblijf van het kind en hulpverlening/therapie.
In het vijfde hoofdstuk worden de conclusies van en reflecties op de onderzoeksresultaten
besproken. Eerst en vooral volgt een kritische bespreking van de onderzoeksresultaten, waarna de
beperkingen van de onderzoeksopzet worden toegelicht. Tenslotte worden suggesties voor
toekomstig onderzoek geformuleerd en worden de implicaties van het onderzoek voor de praktijk
besproken.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Met deze masterproef wil ik een beeld schetsen van de samenhang tussen factoren in het
gezin en de bredere context en het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige
cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging. Er is nog maar weinig geweten over het verloop
van de ontwikkeling bij deze kinderen waardoor de onderzoeksresultaten een grote bijdrage kunnen
leveren aan het tot nog toe beperkte kennisdomein.
In deze inleiding situeren we ons onderzoek door eerst en vooral de doelgroep af te bakenen
(1.1.) en vervolgens enkele theoretische modellen weer te geven over de samenhang tussen gezinsen contextfactoren en het niveau van de ontwikkeling bij kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand (1.2.).

1.1.

Personen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand
Dit onderzoek richt zich op kinderen met een ernstige cognitieve en motorische

ontwikkelingsachterstand. Deze groep wordt meestal aangeduid met de term ‘ernstig meervoudige
beperkingen’ (EMB). In deze paragraaf wordt de doelgroep van personen met EMB uitvoerig
besproken.
Personen met EMB horen tot de grotere groep van mensen met meervoudige beperkingen
(Nakken, 2011). Ondanks het gegeven dat personen met EMB onderling sterk van elkaar verschillen,
kan deze doelgroep beschreven worden aan de hand van vier dimensies: diepe verstandelijke
beperking, zeer ernstige bewegingsrestrictie, sensorische beperkingen en gezondheidsproblemen
(Nakken, 2011). De eerste twee dimensies, namelijk diepe verstandelijke beperking en zeer ernstige
bewegingsrestrictie zijn ‘sleutelkarakteristieken’ wat inhoudt dat zij zeker aanwezig moeten zijn om
van EMB te kunnen spreken. De overige twee dimensies zijn geen sleutelkarakteristieken maar komen
doorgaans wel voor bij personen met EMB (Nakken, 2011).
Er worden in de praktijk vaak regels gehanteerd omtrent het IQ van personen met EMB. Deze
personen behalen een IQ dat beduidend lager ligt dan 35 à 40 (Maes, Penne, & De Maeyer, 2009;
Maes, Penne, De Maeyer, & Vandevorst, 2008). Het niveau van cognitief functioneren van deze
doelgroep is dus zeer laag. De ontwikkelingsleeftijd wordt eveneens als indicatie gehanteerd en zou
bij personen met EMB lager zijn dan 24 maanden (Ware, 1994). Een grote bedenking hierbij is dat het
bij personen met EMB omwille van hun diepe verstandelijke beperking niet of nauwelijks mogelijk is
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om gestandaardiseerde tests af te nemen om hun verstandelijke capaciteiten te meten (Nakken, 1997;
Nakken, 2011; Nakken & Vlaskamp, 2002; Nakken & Vlaskamp, 2007;). Ondanks hun lage cognitieve
niveau vinden er basale leerprocessen plaats bij kinderen met EMB zoals habituatie, associatief leren
en operante conditionering (Petry & Maes, 2005; Remington, 1996). Hierdoor kunnen de kinderen een
invloed uitoefenen op bepaalde situaties en anticiperen op bepaalde gebeurtenissen. Deze kinderen
kunnen wel degelijk een invloed uitoefenen op hun omgeving en hierbij is aangepaste ondersteuning
van groot belang. Het is belangrijk dat de omgeving van kinderen met EMB hen stimuleert en kansen
creëert om nieuwe zaken te leren (Petry & Maes, 2005).
Naast de diepe verstandelijke beperking is er bij deze doelgroep vaak ook sprake van een zeer
ernstige bewegingsbeperking. Veel personen met EMB kunnen zonder ondersteuning niet zelfstandig
zitten, staan of zich verplaatsen. Velen kunnen niet of slechts in beperkte mate hun ledematen
gebruiken, bijvoorbeeld om te drinken of te eten (Nakken & Vlaskamp, 2002). Het gevolg van deze
verstandelijke en motorische beperkingen is dat personen met EMB niet of nauwelijks de gesproken
taal begrijpen, ondersteuning en zorg nodig hebben in alle domeinen van het dagelijkse leven en zo
goed als geen zelfredzaamheidsvaardigheden hebben (Nakken, 2011; Nakken & Vlaskamp, 2002;
Nakken & Vlaskamp, 2007).
Doorgaans

hebben

personen

met

EMB

visuele

of

auditieve

beperkingen

en

gezondheidsproblemen, zoals epilepsie, slikstoornissen, obstipatie, etc. (Zijlstra & Vlaskamp, 2005).
Omwille van deze gezondheidsproblemen is het gebruik van medicijnen vaak noodzakelijk, wat hun
functioneren negatief kan beïnvloeden (Nakken, 2011). Medicatie kan bijvoorbeeld leiden tot
verminderde alertheid, gewenning en resistentie (Petry & Maes, 2005). Naast de sensorische
beperkingen of gezondheidsproblemen kunnen er zich bijkomend ook nog geestelijke
gezondheidsproblemen voordoen, zoals bijvoorbeeld zelfverwondend gedrag (Nakken, 2011).
De specifieke opvoeding van en zorg voor personen met EMB worden gekenmerkt door een
volledige afhankelijkheid (Nakken, 2011). Personen met EMB hebben voor bijna elk aspect van het
dagelijkse leven ondersteuning nodig (Nakken & Vlaskamp, 2002; Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005). De
hoge mate van afhankelijkheid wordt versterkt door de problemen die ze ondervinden bij de
communicatie over wanneer en hoe de ondersteuning moet gegeven worden. Hun beperkt
functioneren, complexe en specifieke noden en hoge mate van afhankelijkheid leiden ertoe dat hun
dagelijkse leven sterk verschilt van dat van personen met milde of geen beperkingen (Petry et al.,
2005). Er moet met betrekking tot de opvoeding, behandeling, communicatie en activiteiten voor
worden opgepast om personen met EMB als één groep te beschouwen. Het gaat hier namelijk om een
heterogene groep waarvan de diepe verstandelijke beperking, motorische beperkingen, eventuele
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sensorische beperkingen en gezondheidsproblemen per persoon kunnen variëren. Bovendien kan de
oorzaak van deze beperkingen ook verschillend zijn wat samen met de variatie in ernst een rol speelt
in het omgaan met deze personen (Nakken, 2011).

1.2.

Samenhang tussen contextfactoren en het niveau van de kindontwikkeling

1.2.1. Inleiding
Vroeger werd er voornamelijk een biologisch model gehanteerd om de ontwikkeling te
bestuderen (Birkel, Lerner, & Smyer, 1989). Dit model beklemtoont ‘stabiliteit’ wat betekent dat
individuen die hoog of laag scoren voor een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld verbale mogelijkheden)
dat zullen blijven doen op latere leeftijd. De aanhangers van dit model benadrukken met andere
woorden de erfelijke mogelijkheden en de levenslange impact die vroege ervaringen kunnen hebben
(Berk, 2010). Nu wordt de ontwikkeling echter gezien als ‘dynamisch’, namelijk als een proces dat altijd
verder gaat van de bevruchting tot de dood en beïnvloed wordt door biologische, psychologische en
sociale factoren (Lerner, Theokas, & Bobek, 2005). Vele onderzoekers stellen dat er zowel universele
kenmerken van de ontwikkeling bestaan als kenmerken die uniek zijn voor elk individu en diens
omgeving. Er bestaat een trend om minder te focussen op individuele psychologische variabelen, maar
meer te kijken naar de samenhang tussen de erfelijkheid en de context. Men bestudeert meer en meer
de context rondom een individu en de invloed ervan op de ontwikkeling (Berk, 2010; Birkel, Lerner, &
Smyer, 1989).
Twee modellen die de invloed van contextfactoren op de ontwikkeling/het functioneren van
kinderen met EMB in kaart brengen zijn (1) ‘het AAMR-model’ (Buntinx, 2003) en (2) ‘the
developmental systems approach’ van Guralnick (2011). Het AAMR-model is een breed model dat de
samenhang weergeeft tussen verscheidene variabelen en het niveau van functioneren van personen
met beperkingen. Vervolgens hanteren we een model (Guralnick, 2011) dat specifieker ingaat op de
samenhang tussen gezinsfactoren en het niveau van de kindontwikkeling. In de volgende twee
paragrafen worden deze twee modellen verder toegelicht.
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1.2.2. AAMR-ondersteuningsmodel
Het multidimensioneel model van de American Association for Mental Retardation (AAMR1)
benadrukt een sociaal-ecologische benadering (Claes, Vandevelde, & van Loon, 2011) en is een
functioneel en multidimensioneel ondersteuningsmodel (Buntinx, 2003). Het stelt het functioneren
van mensen centraal en niet hun defect, aandoening of intelligentietekort (Buntinx, 2003; Claes et al.,
2011). Het gaat er verder vanuit dat dit functioneren zich bevindt in een spanningsveld tussen
enerzijds de competenties van de persoon en anderzijds de verwachtingen en eisen van de omgeving.
Tenslotte benadrukt dit model dat iemands functioneren positief beïnvloed kan worden door
ondersteuning (Buntinx, 2003). Door zijn multidimensionaliteit benadrukt dit model dat het
functioneren van een persoon met een verstandelijke beperking bepaald wordt door de interactie van
factoren op vijf dimensies: (1) verstandelijke mogelijkheden, (2) adaptief gedrag, (3) participatie,
interactie en sociale rollen, (4) gezondheid en (5) context (Buntinx, 2003) (zie Figuur 1). We bespreken
in onderstaande paragraaf de derde dimensie (participatie, interactie en sociale rollen) en de vijfde
dimensie (context) toegepast op de doelgroep van kinderen met EMB, aangezien deze de samenhang
tussen de directe en bredere context en het functioneren/de ontwikkeling behandelen.

Figuur 1. Ondersteuningsmodel AAMR 2002 (Buntinx, 2003, p. 10)

1

Nu: AAIDD
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1.2.2.1.

Participatie, interactie en sociale rollen
Een eerste dimensie die het individueel functioneren van een persoon beïnvloedt, is

‘participatie, interactie en sociale rollen’. In deze dimensie wordt er nagegaan “in welke mate een
persoon participeert aan situaties typisch voor diens leeftijd en cultuur (geen gesegregeerde of
stigmatiserende situaties) en toegang heeft tot publieke diensten” (Buntinx, 2003, p. 11). Buntinx
(2003, p. 11) stelt dat mensen functioneren binnen verschillende settings. Voorbeelden hiervan zijn
thuis, het gezin, de school, werk, etc. Mensen verwerven door het functioneren in een sociale setting
een sociale positie en het biedt ook mogelijkheden tot ontwikkeling en het krijgen van waardering. Hij
geeft bijvoorbeeld aan dat het school lopen in een speciale school leidt tot andere verwachtingen en
kansen voor groei en ontwikkeling dan school lopen in een gewone school.
Deze dimensie is van groot belang bij kinderen met EMB omdat zij zeer weinig mogelijkheden
hebben tot sociale participatie: ze hebben weinig keuzemogelijkheden, kunnen slechts in beperkte
mate participeren aan betekenisvolle activiteiten (Maes, Lambrechts, Hostyn, & Petry, 2007), er is een
gebrek aan toegankelijkheid van openbare gebouwen en aangepaste faciliteiten (Mansell, 1995) en ze
hebben een beperkte toegang tot vrijetijdsactiviteiten (Zijlstra & Vlaskamp, 2005). Het is echter ook
voor kinderen met EMB belangrijk om te kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten omdat dit
bijdraagt aan hun zelfontplooiing (Petry & Maes, 2005). Het is wel belangrijk dat deze activiteiten
aangepast worden aan de interesses, mogelijkheden en beperkingen van het kind met EMB. Kinderen
met EMB hebben een voornamelijk lichaamsgebonden beleving van de wereld waardoor
bewegingservaringen en zintuiglijke waarnemingen erg belangrijk zijn in activiteiten voor deze
kinderen. Het is daarnaast van belang dat het kind actief kan participeren aan activiteiten, wat inhoudt
dat men het kind moet stimuleren om materialen zelf te exploreren en te manipuleren. Door het kind
actief te betrekken bij activiteiten kan het bepaalde kennis en inzichten opdoen en zo zijn
gedragsrepertoire uitbreiden (Petry & Maes, 2005).

1.2.2.2.

Context
De context is de totale omgeving waarin de persoon functioneert. Deze laatste dimensie hangt

samen met de andere dimensies en er is sprake van een continue wisselwerking hiertussen. De context
bestaat volgens Buntinx (2003) uit drie ecologische niveaus. Eerst en vooral de ‘directe omgeving’
zoals bijvoorbeeld het gezin, de woongroep, de klas, de werksituatie, etc. Het tweede ecologische
niveau is de ‘brede omgeving’ waarin de directe settings zijn ingebed. Het gaat hier bijvoorbeeld om
de buurt, de familie als geheel, organisaties die ondersteuning bieden, etc. Het derde ecologische
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niveau betreft de patronen van een cultuur, het sociaal-politiek klimaat, de brede samenleving, de
wetten en regels van een land. Dit derde niveau heeft een belangrijke invloed op de vorige twee
ecologische niveaus. Een omgeving kan al dan niet kansen bieden en beïnvloedt zo het functioneren
en de ontwikkeling van een persoon (Buntinx, 2003, p. 12).
In wat volgt worden voor de drie ecologische niveaus enkele voorbeelden gegeven, toegepast
op de doelgroep van kinderen met EMB.
Eerste ecologische niveau
-

Responsieve opvoeders: het is belangrijk dat de direct betrokkenen van de persoon met EMB
sensitief responsief reageren op de signalen van de persoon met EMB. Dit houdt in dat zij de
communicatieve signalen van de persoon met EMB kunnen onderkennen, adequaat leren
interpreteren en er consistent op kunnen reageren (Maes, 2011, p. 53). Verder is een veilige
gehechtheidsrelatie met de opvoeders essentieel voor het welbevinden van kinderen met
EMB. De opvoeder dient het kind een gevoel van veiligheid te geven door beschikbaar te zijn
voor het kind en responsief te reageren op de signalen van het kind (Petry & Maes, 2005).
Tenslotte is het belangrijk dat de ouders met hun kind in dialoog treden om zo de eigen
inbreng van het kind te bevorderen en ervoor te zorgen dat het handelen wordt afgestemd
op de noden en wensen van het kind (Petry & Maes, 2005).

-

Mogelijkheden creëren tot eigen inbreng en keuzes: het is belangrijk dat de voorkeuren en
interesses van personen met EMB achterhaald worden en er nagegaan wordt hoe men hier
beter op kan inspelen in het aanbod van activiteiten. Eigen inbreng en zelf keuzes kunnen
maken, bevordert namelijk het welbevinden en de actieve betrokkenheid van de persoon met
EMB bij zijn omgeving (Maes, 2011).

-

Stimulerende sociaal-communicatieve leeromgeving: dit houdt in dat er sprake moet zijn van
opvoeders die geloven in de mogelijkheden van het kind, kwaliteitsvolle interacties met het
kind kunnen aangaan, hun communicatiestijl (bv. tempo, positie) aanpassen aan de
mogelijkheden van het kind, etc. (Nijland, 2011).

-

Aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod: de directe omgeving kan door het
aanbieden van aangepaste en stimulerende materialen en activiteiten de persoonlijke groei
en ontwikkeling van kinderen met EMB bevorderen. Het kind dient hierbij actief betrokken te
worden en moet er actief aan kunnen participeren (Maes, 2011). Er moet voor worden opgelet
dat het activiteitenaanbod van personen met EMB niet uitsluitend bestaat uit
lichaamsgebonden en passieve activiteiten (bijvoorbeeld snoezelactiviteiten) (Penne, 2011).
Op deze manier spreken we namelijk niet alle mogelijkheden van personen met EMB aan en
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het is ook mogelijk dat bepaalde personen met EMB een voorkeur hebben voor meer
activerende activiteiten (Penne, 2011).
Tweede ecologische niveau
-

Samenwerking tussen professionelen en ouders van kinderen met EMB: in de zorg en
opvoeding van kinderen met EMB zijn verschillende mensen betrokken waardoor het van
belang is dat zij op een adequate manier met elkaar samenwerken (Petry et al., 2005). Ouders
en professionelen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de zorg voor het kind met
EMB en zijn gelijkwaardige partners ten opzichte van elkaar. Het is belangrijk dat de
ervaringsdeskundigheid van de ouders in de zorg voor hun kind erkend wordt door hen mee
de doelstellingen voor hun kind te laten bepalen. De ouders moeten hun ervaringen delen
met de opvoeders en ook omgekeerd dienen de opvoeders informatie te geven aan de ouders
(Petry & Maes, 2005). Deze wederzijdse communicatie tussen ouders en professionelen is
belangrijk om de verschillende contexten (gezin, school, dagcentrum, etc.) op elkaar af te
stemmen zodanig dat er continuïteit is in de opvoeding (Owen, Ware, & Barfoot, 2000).
Personen met EMB hebben namelijk nood aan een stabiele en veilige omgeving (Petry &
Maes, 2005).

-

Organisatie van de dagbesteding: voldoende personeel en middelen ter beschikking hebben,
gemiddelde groepsgrootte mag niet te hoog zijn, etc. (Penne, 2011).

Derde ecologische niveau
-

Sociale inclusie: het gaat hier bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van openbare gebouwen
en aangepaste faciliteiten (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van aangepaste toiletten,
zwembaden, etc.), geïntegreerde woonvormen (Claes et al., 2011), toegang tot
vrijetijdsactiviteiten (Zijlsta & Vlaskamp, 2005), etc.

-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: dit is gericht op de sociale inclusie
van personen met een handicap binnen de samenleving (United Nations, 2006). Dit verdrag
legt een grote verantwoordelijkheid bij de omgeving om personen met EMB trachten te
begrijpen en sensitief te zijn voor hun interesses en voorkeuren. De omgeving moet
geïnformeerde keuzes bevorderen, indien nodig gebruik maken van ondersteunende
communicatie en is verplicht om inspanningen te leveren ten aanzien van participatie (Ward
& Stewart, 2008).
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1.2.3. Samenhang tussen gezinsfactoren en het niveau van de kindontwikkeling
In het zoeken naar een antwoord op de vraag in welke mate de gezinsfactoren samenhangen
met het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsvertraging baseren we ons op het kader van Guralnick, namelijk ‘The developmental
systems approach’. Guralnick probeert via dit kader inzicht te verwerven in de mechanismen die de
ontwikkeling van kwetsbare kinderen en hun gezin bevorderen. Dit kader stelt dat de ontwikkeling
van een kind beïnvloed wordt door zowel biologische als omgevingsfactoren en dat deze laatste twee
met elkaar interageren (Guralnick, 2011).
Het kader bestaat uit drie onderling samenhangende niveaus, namelijk: (1) de
kindontwikkeling (‘level of child development’); (2) interactiepatronen binnen het gezin (‘level of
family patterns of interaction’) en (3) hulpbronnen (‘family resources’) (zie Figuur 2). Deze drie niveaus
beïnvloeden elkaar wederzijds, en zijn dus bidirectioneel verbonden met elkaar (Guralnick, 2011).

Figuur 2. The Developmental Systems Approach (DSA) (Guralnick, 2011, p. 24)

De kindontwikkeling (op niveau 1 in het model) wordt volgens Guralnick (2011) beïnvloed door
de omgeving. Het tweede niveau, namelijk de omgevingsinvloeden, gaat over familiepatronen en –
interacties die de ontwikkeling van het kind bevorderen. Guralnick (2011) geeft aan dat er drie soorten
familiepatronen en –interacties zijn die de sociale en cognitieve competenties van het kind
bevorderen: (1) ouder-kind relatie, (2) creëren van ervaringen voor het kind door de ouders en (3)
verantwoordelijkheid van de ouders voor de gezondheid en veiligheid van het kind. De eerste is de
ouder-kind relatie waarin drie componenten van belang zijn. Eerst en vooral is het belangrijk dat er
een complex en zich voortdurend ontwikkelend sociaal communicatief proces plaatsvindt tussen
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ouder en kind (Fiese & Spagnola, 2007). Tussen ouder en kind moeten met andere woorden heel wat
conversaties plaatsvinden via dewelke het kind informatie verwerft die nodig is voor het bevredigen
van zijn interesses en zijn doelgericht gedrag bevordert (Guralnick, 2011). De tweede component van
de ouder-kind relatie houdt in dat er ook een educatieve relatie moet zijn tussen ouder en kind waarbij
de ouders allerlei leerrijke activiteiten met het kind doen om diens kennis en vaardigheden te
bevorderen (Vygotsky, 1978). Tenslotte is het in de ouder-kind relatie van belang dat ouder en kind
sociaal-emotioneel met elkaar verbonden zijn. De ouders dienen sensitieve, responsieve en warme
interacties met hun kind aan te gaan (Guralnick, 2011) en zeker sensitief en responsief te reageren op
signalen van stress bij het kind (Leerkes, Blankson, & O’Brien, 2009).
Tot de omgevingsinvloeden behoort ook het gegeven dat ouders heel wat ervaringen voor
hun kind creëren, waaronder het kind introduceren in hun eigen sociaal netwerk, hen helpen een
netwerk van vrienden uit te bouwen, het kind betrekken bij allerlei activiteiten (vakanties, excursies,
e.d.), etc. (Guralnick, 2011). Tot slot stelt Guralnick dat ouders verantwoordelijk zijn voor de
gezondheid en veiligheid van het kind wat uiteraard ook weer een invloed uitoefent op de
ontwikkeling van het kind (Guralnick, 2011).
Naast de interactiepatronen binnen het gezin, haalt Guralnick (2011) een derde niveau in zijn
model aan, namelijk de hulpbronnen in het gezin. Dit bestaat uit twee types namelijk persoonlijke en
andere hulpbronnen. Tot de persoonlijke hulpbronnen behoort de mentale en psychische gezondheid
van de ouder, alsook diens intellectuele mogelijkheden. Verder gaat het hier bijvoorbeeld ook om de
attitude van de ouders ten aanzien van de opvoeding van hun kind en hun bereidheid om het kind op
te voeden. Tot de andere hulpbronnen behoort sociale ondersteuning (emotioneel begrip, advies over
opvoeding, opvang, etc.) en allerlei financiële bronnen. Deze hulpbronnen hebben invloed op de
familiepatronen en – interacties en kunnen deze bevorderen (Guralnick, 2011).
Het model van Guralnick helpt ons om de wederzijdse invloed van (de ontwikkeling van) een
kind met een beperking en (interactiepatronen binnen en kenmerken van) het gezin te begrijpen.
Wanneer mensen een kind hebben met (een risico op) een beperking geraken de familiepatronen en
–interacties mogelijk overspannen en kunnen ze ook verstoord worden. De aanpassingen van het
gezin aan de kenmerken van een kind met (een risico op) een beperking om diens ontwikkeling te
bevorderen, vinden namelijk vaak niet plaats of zijn onvoldoende. De stress die gepaard gaat met het
hebben van een kind met (een risico op) een beperking heeft een negatief effect op de relaties en
patronen binnen dat gezin (Guralnick, 2011). Niet alle gezinnen ervaren problemen met het zich
aanpassen aan de ontwikkeling en de gedragspatronen van het kind. Sommige passen de
dagdagelijkse activiteiten goed aan hun kind aan waardoor het zich op de meest optimaal mogelijke
manier kan ontwikkelen (Guralnick, Neville, Hammond, & Connor, 2008). De aanpassing van het gezin
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aan de kenmerken van het kind wordt bevorderd door de aanwezigheid van adequate hulpbronnen
(Guralnick, 2011).
De invloed van niet optimale familiepatronen en –interacties op de kindontwikkeling wordt
gemodereerd door de veerkracht van het kind (Propper, Moore, Mills-Koonce, Halpern, HillSoderlund, Calkins, & Cox, 2008). Bepaalde genetische factoren kunnen het kind beschermen tegen
schadelijke ouder-kind interacties (Bernier & Meins, 2008). Kinderen met een biologisch risico of een
bepaalde beperking zijn minder veerkrachtig voor minder optimale familiepatronen en –interacties
wat hun ontwikkeling negatief kan beïnvloeden (Guralnick, 2011). De taalontwikkeling van kinderen
die reeds op jonge leeftijd hersenbeschadiging hebben, wordt bijvoorbeeld sterk negatief beïnvloed
door het ontbreken van kwaliteitsvolle conversaties tussen ouders en kind. Dit in tegenstelling tot
kinderen zonder deze kwetsbaarheid die veerkrachtiger zijn voor deze minder optimale
familiepatronen en –interacties (Rowe, Levine, Fisher, & Goldin-Meadow,2009). Het probleem dat
deze kinderen minder veerkrachtig zijn, wordt mogelijk verergerd door het feit dat de ouders van deze
kinderen meer problemen ervaren bij het zich aanpassen aan de kenmerken van hun kind. Wanneer
de kinderen vervolgens moeilijk sociale en cognitieve competenties verwerven, wordt het voor de
ouders nog moeilijker om zich aan te passen aan het kind (Guralnick, 2011).

1.2.4. Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat zowel ‘the developmental systems approach’ van Guralnick
(2011) als ‘het AAMR-model’ (Buntinx, 2003) het belang benadrukken van de context en de manier
waarop deze invloed uitoefent op de kindontwikkeling.
Het AAMR-model beschouwt de directe en bredere omgevingsfactoren als relevante factoren die het
niveau van functioneren en de ontwikkeling van personen met beperkingen beïnvloeden. De sterkte
van dit model is de focus op de invloed van de verschillende factoren op het individueel functioneren.
De wederkerige invloed tussen de verschillende factoren ontbreekt echter en de invloed van de
interactie met het kind is weinig uitgewerkt.
Het model van Guralnick (2011) gaat specifiek in op de samenhang tussen gezinsfactoren en het
niveau van de kindontwikkeling. Het benadrukt het belang van familie en van de relaties, en de manier
waarop ze invloed uitoefenen op de kindontwikkeling. Guralnick (2011) hanteert een systemische visie
en toont aan de hand van zijn model aan dat de relatie tussen kind en omgeving bidirectioneel is. Zo
oefent de omgeving namelijk invloed uit op de ontwikkeling van het kind, maar het kind op zijn beurt
beïnvloedt ook de omgeving (Guralnick, 2011). Een andere sterkte van het model van Guralnick (2011)
is de focus op de nabije omgeving en de risico- en protectieve factoren van de kindontwikkeling. Het
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model gaat echter niet in op andere omgevingsinvloeden dan het gezin (bijvoorbeeld school,
voorziening, etc.). Er werd daarom gekozen om beide modellen complementair te gebruiken in mijn
thesis waarbij het AAMR-model (Buntinx, 2003) focust op de dichte en brede omgeving en het model
van Guralnick (2011) specifiek ingaat op de gezinscontext.
In hoofdstuk 2 ga ik na in welke mate de contextfactoren uit deze theoretische modellen
onderzocht zijn en werk ik een review uit.
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Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek naar de context van en de samenhang
tussen de context en ontwikkelingskenmerken van kinderen met EMB

2.1.

Inleiding

Er werd een literatuursearch gedaan naar de samenhang tussen het gezin en de bredere
context en het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand. We gaan na of er onderzoek is gedaan en/of welke antwoorden daaruit
gehaald kunnen worden.

2.2.

Methode

2.2.1. Zoektocht naar de literatuur
Er werd een systematische search uitgevoerd aan de hand van vier databanken: Cinahl,
Pubmed, Web of Science en Eric.
Er werd via deze databanken op zoek gegaan naar wetenschappelijke literatuur waarin er
gerapporteerd wordt over het gezin en de bredere context en (de mogelijke invloed ervan op de
ontwikkelingskenmerken van) kinderen met EMB. De trefwoorden die voor het zoeken naar de
literatuur gebruikt werden, zijn opgenomen in Bijlage A. Deze trefwoorden werden opgedeeld in
thematermen en persoonstermen. Binnen de themakolom en persoonskolom werden de termen met
OR gecombineerd, tussen de themakolom en de persoonskolom werd er een AND gezet. Voor de vier
databanken werd er een tijdsafbakening gehanteerd van januari 1975 tot december 2013. De
additionele gebruikte filters voor Pubmed waren ‘humans’, ‘complementary medicine’ en ‘systematic
reviews’. Voor Web of Science gebruikten we de volgende filters: ‘research domains’ (social sciences);
‘document types’ (article or review); ‘research areas’ (psychology, educational research, psychiatry,
rehabilitation, pediatrics, biomedical social science, audiology speech language pathology, nursing,
behavioral sciences, or communication). Op deze manier verkregen we per databank een aantal
artikels, boeken, online publicaties, etc. Op basis van titel, abstract en indien nodig de volledige tekst
werd er nagegaan of deze al dan niet voldeden aan de opgestelde inclusiecriteria.
2.2.2. Inclusie- en exclusiecriteria
Om geïncludeerd te worden, moesten de artikels voldoen aan vier criteria. De criteria zijn: (1)
handelen over personen met EMB (de beschrijving die men in de artikels geeft over deze doelgroep

15

moest overeenkomen met de door ons gebruikte omschrijving van personen met EMB als een groep
van mensen met ernstige cognitieve (IQ <40) en motorische beperkingen), (2) empirische data
rapporteren (opiniestukken, editor pieces, ouderverhalen, etc. werden geëxcludeerd), (3) personen
binnen de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar bestuderen (aparte data voor deze leeftijdsgroep was
noodzakelijk) en (4) handelen over het domein van de context (eventueel de invloed ervan op de
ontwikkeling). Deze vier inclusiecriteria gingen we telkens hiërarchisch na bij de verschillende artikels.
Het is namelijk mogelijk dat verschillende exclusiecriteria van toepassing zijn op één artikel. Wanneer
een artikel bijvoorbeeld niet voldeed aan het eerste criterium (handelen over personen met EMB)
gingen we de andere criteria niet meer na. Een artikel dat zowel geen empirische data (tweede
criterium) heeft als niet de juiste leeftijden (derde criterium) heeft, werd geëxcludeerd omdat het
geen empirische data bevat.

2.2.3. Literatuur selectieproces
Aan de hand van de systematische search over de vier verschillende databanken kwamen we
tot 6944 artikels. In Tabel 1 wordt een overzicht van dit selectieproces per databank weergegeven. In
de linker kolom worden de exclusiecriteria hiërarchisch opgesomd, in de bovenste rij de
geraadpleegde databanken en in de vakjes het aantal teksten die per databank uitgesloten werden
omwille van het criterium.
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Tabel 1
Overzicht van het Selectieproces per Databank
Eric

Cinahl

Pubmed

Web of

Totaal

Science
Aantal

675

741

34

5494

6944

Geen EMB

636

717

24

5473

6850

Geen

/

1

10

/

11

21

10

/

16

47

/

3

/

1

4

15

3

/

/

18

/

1

/

/

1

3

6

0

4

13

gevonden

empirische
data
Leeftijd boven
18 jaar
Behoort niet
tot domein
‘context’
Bron niet
gevonden
Volledige tekst
niet
beschikbaar
Aantal
weerhouden

Een groot aantal van de artikels, namelijk 6850, kon onmiddellijk geëxcludeerd worden omdat
ze niet handelen over personen met EMB. Zo onderzoeken deze geëxcludeerde artikels bijvoorbeeld
multiple sclerose, alzheimer, autisme, depressie of kanker. Verder werden elf artikels niet
weerhouden omdat ze geen empirische data bevatten, 47 werden niet weerhouden omdat de leeftijd
van de participanten boven de 18 jaar lag en vier werden niet weerhouden omdat ze niet tot het
domein van context behoren. Voor 18 artikels werd er geen bron gevonden waardoor deze niet
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konden geïncludeerd worden. Tenslotte werd één artikel geëxcludeerd omdat de volledige tekst niet
beschikbaar was.
Uit deze systematische research van databanken werden zeven artikels, gepubliceerd tussen
1993 en 2013, geselecteerd.

2.2.4. Analyse van de literatuur
Het analyseren van de geïncludeerde artikels gebeurde volgens drie stappen. Eerst en vooral
werd de geselecteerde literatuur overzichtelijk samengevat (zie Tabel 2). Hierin worden de
belangrijkste kenmerken van de studies weergegeven, namelijk het onderzoeksopzet, het doel, de
methode, participanten, etc. om zo een goed inzicht te verwerven in deze literatuur. Ten tweede werd
de literatuur grondig gelezen, waarbij er gefocust werd op het onderzoeksonderwerp waarin ik
geïnteresseerd ben, namelijk de context van en de samenhang tussen het gezin en de bredere context
en het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand. Vervolgens werd er in de literatuur gezocht naar overkoepelende thema’s
en werd er tot slot nagaan hoe de verschillende studies zich verhouden ten opzichte van elkaar.

2.3.

Resultaten

Tabel 2 geeft een overzicht van de zeven geïncludeerde artikels. Drie artikels hanteren een
kwantitatief onderzoeksdesign, twee andere artikels een kwalitatief onderzoeksdesign en twee
artikels hanteren de combinatie van een kwalitatief en kwantitatief onderzoeksdesign. De groep van
participanten uit de verschillende artikels varieert van 1 tot 133 deelnemers.
Van de zeven artikels gaan er drie in op de samenhang tussen de gezinscontext en het niveau
van de ontwikkeling van de kinderen en vier artikels onderzoeken de samenhang tussen bredere
omgevingsinvloeden buiten de gezinscontext en het niveau van de ontwikkeling van de kinderen.
In wat volgt worden eerst de artikels behandelt die ingaan op de samenhang tussen bredere
omgevingsinvloeden dan gezin en het niveau van de kindontwikkeling (2.3.1.) waarna vervolgens de
artikels worden besproken die ingaan op de samenhang tussen gezinsfactoren en het niveau van de
kindontwikkeling (2.3.2.).
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Tabel 2
Overzicht van de Geïncludeerde Artikels
Studie

Doel

Onderzoeksdesign

Axelsson, Granlund, & Wilder,
2013a

Onderzoeken van de betrokkenheid van
twee groepen kinderen bij
familieactiviteiten, namelijk kinderen
met EMB en kinderen met een normale,
typische ontwikkeling. Verder verband
tussen betrokkenheid kind bij
familieactiviteiten en gezinskenmerken
en kindkenmerken onderzocht.

Kwantitatief

Bowden & Thorburn, 1993

Literatuuroverzicht geven van de
doorstroming van kinderen met EMB in
het gewone onderwijs. Beschrijven van
een interventie waarbij men een
vijfjarig kind met EMB uit NieuwZeeland tracht te integreren in het
gewone onderwijs.

Fonteine, Zijlstra, & Vlaskamp,
2008

Jansen, van der Putten, &
Vlaskamp 2012

Participanten

Methode

Belangrijkste resultaten

60 families met een kind met
EMB met een leeftijd tussen 5 en
20 jaar.
107 families met een kind met
een normale, typische
ontwikkeling met een leeftijd
tussen 5 en 10 jaar.

Beschrijvende studie gebruik
makend van vragenlijsten,
ingevuld door de ouders of
personen die dicht bij het kind
met EMB staan.

Kinderen met EMB zijn minder
betrokken bij familieactiviteiten dan
kinderen met een gewone
ontwikkeling.
Families met een kind met EMB
investeren meer tijd in het aanpassen
van de familiepatronen in het gezin
aan het functioneren van het kind.

Kwalitatief onderzoek

Vijf jaar oud meisje met EMB,
Jessica.
Facilitator, klasgenoten zonder
beperkingen, leerkracht, ouders
en zus van Jessica.

Observaties:
veldnotities, foto’s en
opgenomen interviews met
ouders, studenten en staf

Met specifieke training, aanmoediging
en aanleren van vaardigheden aan de
klasgenoten en leerkrachten van het
kind met EMB kan deze laatste
geïncludeerd worden in het gewone
onderwijs

Onderzoeken wat de functie en inhoud
van logboeken zijn en onderzoeken of
het gebruik ervan, met als doel om
communicatie tussen ouders en
leerkrachten uit buitengewoon
onderwijs te bevorderen, effectief en
efficiënt is.

Combinatie van kwantitatief en
kwalitatief onderzoek

Tekstuele analyse van de
logboeken via codeerschema’s

Resultaten tonen aan dat logboeken
niet effectief of efficiënt zijn in het
bevorderen van de communicatie
tussen ouders van kinderen met EMB
en leerkrachten uit het buitengewoon
onderwijs.

Onderzoeken wat ouders van kinderen
met EMB belangrijk vinden in de
ondersteuning van hun kind. Verder zijn
ze nagegaan welke ouder- en
kindkenmerken de mening van de
ouders beïnvloeden.

Kwantitatief

Twee scholen uit het
buitengewoononderwijs (‘special
educational centres’), beiden
gespecialiseerd in de
ondersteuning van kinderen met
EMB. Uit deze scholen werden 12
kinderen met EMB geselecteerd
(leeftijd tussen 3 en 18 jaar) die
thuis verbleven.
100 ouders van kinderen met
EMB (ontwikkelingsleeftijd tot 24
maanden en motorische
beperkingen die zorgen dat ze op
vlak van mobiliteit afhankelijk
zijn) die zorg ontvangen van
professionele dienstverleningen.

MPOC-NL-PIMD. Deze
vragenlijst wordt ingevuld door
de ouders en is ontwikkeld om
de ervaringen van de ouders en
hun perceptie van de zorg,
gegeven door professionele
hulpverleners, te meten.

Ouders van kinderen met EMB vinden
de principes van ‘family-centered care’
in de ondersteuning van hun kind
belangrijk en een
samenwerkingsrelatie tussen ouders
van kinderen met EMB en de
hulpverleners is essentieel is om het
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Moir, 2010

Onderzoeken of een multisensoriële
omgeving een goede methode is om
kinderen met EMB te leren werken met
schakelaars (‘Switching skills’). Er werd
verder onderzocht welke invloed het
leren van deze ‘switching skills’ door
kinderen met EMB heeft op hun gedrag
en ontwikkeling.

Combinatie van kwantitatief en
kwalitatief onderzoek

3 kinderen met EMB met leeftijd
tussen 1 jaar en 10 maanden, en
5 jaar. Bij twee van de drie
kinderen werden de ‘switching
skills’ aangeleerd in een
multisensoriële omgeving. Bij het
derde kind in diens natuurlijke
omgeving omwille van praktische
redenen.

Kwalitatieve interviews met de
ouders van de drie kinderen die
participeerden aan het
onderzoek en observaties
(a.d.h.v. observatieschema).

Tadema & Vlaskamp 2009

Onderzoeken welke zorgtaken ouders
van kinderen met EMB op zich moeten
nemen en hoeveel tijd dit van hen
vergt. Relatie zorgtaak en zorglast
ervaren door ouders onderzoeken, en
verband met leeftijd van het kind
nagaan. Onderzoek heeft als doel om
na te gaan hoe hulpverleners de ouders
hierbij kunnen helpen.

Kwantitatief

133 families met kinderen van 0
tot 18 jaar met EMB (IQ < 20 en
motorische beperkingen).

Vragenlijst ontwikkeld om
informatie te verzamelen over
de zorgtaken en de perceptie
van de ouders omtrent de
zorglast. Hiermee verwerft
men ook informatie over het
gebruiken van speciale hulp of
hulpmiddelen door de ouders,
en over de mate dat ze
ondersteuning krijgen van
vrienden, familie, of speciale
diensten.

Withers & Bennett 2003

Beschrijven, naast een overzicht van
bestaande literatuur over de impact van
de zorg voor een zwaar beperkt kind op
het gezin, een interventie met een
familie met een kind met EMB dat erop
gericht is om het schuldgevoel van de
ouders t.a.v. hun dochter net zoals de
huwelijksproblemen te reduceren.

Kwalitatief

Vijf jaar oud meisje, Amy, met
EMB. Ouders en zussen van Amy.

Interviews

kind de ondersteuning te geven die
het nodig heeft. De meerderheid van
de ouders is tevreden met de geboden
ondersteuning aan hun kind, terwijl
een minderheid (ongeveer 20 %) dat
niet is.
Significante veranderingen in gedrag
van de participanten. Doordat ze
‘Switching Skills’ ontwikkelden, werd
de ontwikkeling van psychosociale
vaardigheden versterkt. Het
ontwikkelen van ‘switching skills’ heeft
ook een significante impact op het
gezinsleven.
Niet duidelijk wat de meest effectieve
methode is om deze ‘switching skills’
aan te leren
Kinderen met EMB zijn erg afhankelijk
van hun ouders en dat zal zo blijven,
ook al worden ze ouder. De zorgtaken
stellen hoge eisen aan deze ouders en
professionele hulp hierbij is zeer
belangrijk voor hen. Ze vinden het
belangrijker dan informele hulp.
Tenslotte is gebleken dat ouders die
zich meer ondersteund voelen door
het buitengewoon onderwijs waar hun
kind school loopt, minder last ervaren
op verschillende domeinen van het
dagelijkse leven.
De uitgevoerde interventie had een
positieve invloed op het huwelijk van
de ouders van het kind met EMB.
Verder gaven de ouders aan dat ze
zich na de interventie meer
ontspannen voelden bij de zorg van
hun kind met EMB en rapporteren
met andere woorden minder
ouderlijke stress. Ze beschouwden
hun dochter met EMB na de
interventie ook meer als een
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familielid. Ouders blijven de fysieke
zorg voor Amy zwaar vinden en
hebben hierdoor ook minder tijd voor
hun andere dochters. Ze zijn tenslotte
onzeker over de toekomst van Amy.
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2.3.1. Samenhang tussen bredere omgevingsinvloeden dan gezin en het niveau van de
kindontwikkeling

2.3.1.1.

Inleiding

Vier van de zeven geïncludeerde artikels onderzoeken de samenhang tussen bredere
omgevingsinvloeden buiten de gezinscontext en het niveau van de ontwikkeling van kinderen met een
ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging. Het gaat over de volgende artikels: Moir
(2010); Bowden & Thorburn (1993); Fonteine, Zijlstra, & Vlaskamp (2008) en Jansen, van der Putten,
& Vlaskamp (2012). In wat volgt wordt er eerst een kort overzicht gegeven van de inhoud van de
desbetreffende artikels waarna er nagegaan wordt in welke mate deze artikels in verhouding staan
met de theoretische inzichten uit het AAMR-model (Buntinx, 2003).
Moir (2010) stelt dat uit de literatuur gebleken is dat kinderen met EMB kunnen leren werken
met schakelaars (zogenaamde ‘switching skills’) maar dat er weinig geweten is over wat de meest
effectieve methoden zijn om het kind deze vaardigheden aan te leren. Daarom is Moir (2010) in zijn
onderzoek nagegaan of een multisensoriële omgeving een goede methode is om kinderen met EMB
te leren werken met ‘schakelaars’. Er werd verder onderzocht welke invloed het leren van deze
‘switching skills’ door kinderen met EMB heeft op hun gedrag en ontwikkeling.
Bowden en Thorburn (1993) geven in hun artikel een overzicht van de bestaande literatuur
over het doorstromen van kinderen met EMB naar het gewone onderwijs. Ze beschrijven verder ook
een programma waarbij een vijfjarig meisje met EMB in haar buurtschool te Auckland in NieuwZeeland in het gewone onderwijs les volgt.
Fonteine et al. (2008) stellen dat er in Nederland veel gebruik gemaakt wordt van logboeken
in het buitengewoon onderwijs. Zij onderzochten wat de functie (een vraag, een verzoek, een ervaring
delen, etc.) en inhoud (gezondheid van het kind met EMB, activiteiten, praktische zaken, etc.) van deze
logboeken zijn. Fonteine et al. (2008) onderzochten eveneens de effectiviteit en efficiëntie ervan
omdat hier nog maar weinig onderzoek naar werd gedaan.
Jansen et al. (2012) gingen aan de hand van een verkennend onderzoek na wat ouders van
kinderen met EMB belangrijk vinden in de ondersteuning van hun kind. Deze onderzoekers gingen
verder na welke ouder- (geslacht, scholingsgraad, betrokkenheid bij ondersteuning) en kindkenmerken
(geslacht, leeftijd, type en aantal beperkingen, type hulpverlening en duur van de geboden
hulpverlening) de mening van de ouders beïnvloeden.
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In wat volgt worden de bevindingen van deze vier artikels toegepast op twee dimensies uit het
AAMR-model (Buntinx, 2003). Eerst en vooral wordt er ingegaan op de dimensie ‘participatie,
interactie en sociale rollen’ (2.3.1.2.) en vervolgens op de dimensie ‘context’ (2.3.1.3.).

2.3.1.2.

Participatie, interactie en sociale rollen

Het AAMR-model erkent dat het belangrijk is dat een persoon participeert aan situaties typisch
voor diens leeftijd en cultuur (geen gesegregeerde of stigmatiserende situaties) en toegang heeft tot
publieke diensten (Buntinx, 2003). Het is ook voor kinderen met EMB belangrijk om te kunnen
deelnemen aan allerlei activiteiten omdat dit bijdraagt aan hun zelfontplooiing (Petry & Maes, 2005).
Uit het onderzoek van Bowden en Thorburn (1993) bleek dat met specifieke training, aanmoediging
en aanleren van vaardigheden aan de klasgenoten en leerkrachten van het kind met EMB deze laatste
geïncludeerd kan worden in het gewone onderwijs (Bowden & Thorburn, 1993). Dit wordt verder
toegelicht in paragraaf 2.3.1.3.

2.3.1.3.

Context

De context bestaat volgens Buntinx (2003) uit drie ecologische niveaus: (1) directe omgeving,
(2) brede omgeving en (3) patronen van de cultuur, sociaal-politiek klimaat, brede samenleving, etc.
Een omgeving kan al dan niet kansen bieden en beïnvloedt zo het functioneren en de ontwikkeling van
een persoon (Buntinx, 2003, p. 12).
In wat volgt wordt er nagegaan in welke mate de geïncludeerde artikels in verhouding staan
tot de theoretische inzichten uit het AAMR-model (Buntinx, 2003) toegepast op de doelgroep van
kinderen met EMB. Het artikel van Moir (2010) gaat in op het eerste ecologische niveau, Fonteine et
al. (2008) en Jansen et al. (2012) behandelen het tweede ecologische niveau en Bowden en Thorburn
(1993) gaan in op het derde ecologische niveau van de context van kinderen met EMB.

Eerste ecologische niveau
Het eerste ecologische niveau bevat de ‘directe omgeving’ zoals bijvoorbeeld het gezin, de
woongroep, de klas, de werksituatie, etc.
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Moir (2010) toont aan hoe aangepast en stimulerend materiaal de persoonlijke groei en
ontwikkeling van kinderen met EMB kan bevorderen. Moir (2010) benadrukt dat aangepaste
ondersteuning, namelijk gebruik maken van schakelaars door kinderen met EMB ervoor kan zorgen
dat het kind inzicht verwerft in oorzaak-gevolg relaties. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt voor
het kind om beslissingen te nemen en het kind ook gemotiveerd wordt tot het exploreren van de
omgeving (Moir, 2010). De bevindingen van het onderzoek van Moir (2010) tonen aan dat het aanleren
van ‘switching skills’ aan een kind met EMB diens mogelijkheid bevordert om te kunnen participeren
aan functionele activiteiten thuis, in de gemeenschap of op school. Het kind met EMB wordt zo een
actieve participant in de verschillende contexten (Moir, 2010). Moir (2010) erkent net zoals het AAMRmodel (Buntinx, 2003) het belang van participatie aan situaties door het kind te stimuleren om
materialen zelf te exploreren en te manipuleren. Uit de toepassing van het AAMR-model (Buntinx,
2003) op de doelgroep van kinderen met EMB bleek bovendien dat eigen inbreng en zelf keuzes
kunnen maken, het welbevinden en actieve betrokkenheid van de persoon met EMB bij zijn omgeving
bevordert (Maes, 2011).
Uit het onderzoek van Moir (2010) bleek dat de ‘switching skills’ bij alle participanten steeg
maar de effecten hiervan op lange termijn enkel optraden bij de participanten waarbij de ‘switching
skills’ werden aangeleerd in een multisensoriële omgeving. Het effect zou dus gerelateerd zijn aan de
kenmerken van de setting. Er trad bij de participanten eveneens een stijging op in de ontwikkeling van
allerlei motorische en sociale vaardigheden. Verder bleek dat het aanleren van ‘switching skills’ een
invloed had op hun gedrag en emoties. Deze kinderen hadden na de interventie minder stress,
frustraties, stelden minder maladaptief gedrag, weenden minder, waren beter handelbaar, etc. Ze
vertoonden meer interesse in hun omgeving, waren meer alert en exploreerden de omgeving meer
dan ervoren. De resultaten tonen aan dat het aanleren van ‘switching skills’, al dan niet in een
multisensoriële omgeving, allerlei gewenste gedragingen bevordert en ongewenste gedragingen
reduceert bij twee van de drie participanten. We kunnen uit het onderzoek van Moir (2010)
concluderen dat door het aanleren van ‘switching skills’, de ontwikkeling van psychosociale
vaardigheden wordt versterkt. Het ontwikkelen van ‘switching skills’ heeft bovendien ook een
significante impact op het gezinsleven. Het aanleren van ‘switching skills’ reduceerde bij een
participant bijvoorbeeld de stress bij het kind met EMB wat er voor zorgde dat de ouderlijke stress
eveneens verminderde waardoor het impact had op het hele gezin (Moir, 2010). Het is aan de hand
van het onderzoek echter niet duidelijk wat de meest effectieve methode is om deze ‘switching skills’
aan te leren (Moir, 2010).
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Tweede ecologische niveau
Het tweede ecologische niveau is de ‘brede omgeving’ waarin de directe settings zijn ingebed.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de buurt, de familie als geheel, organisaties die ondersteuning bieden,
etc.
Fonteine et al. (2008) stellen dat het door de complexe problemen die kinderen met EMB
ondervinden noodzakelijk is dat er communicatie is tussen de ouders en leerkrachten uit het
buitengewoon onderwijs. Een van de manieren om de communicatie tussen ouders van kinderen met
EMB en leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs te bevorderen, is het gebruik van logboeken
(Fonteine et al., 2008). Ze geven vervolgens aan dat uit vorige onderzoeken gebleken is dat de kwaliteit
van leven van kinderen bevorderd kan worden wanneer hun voorkeuren door diegenen die dicht bij
hen staan, gekend zijn (Newton, Ard, & Horner, 1993). Het is daarom belangrijk dat de voorkeuren uit
de ene setting (bijvoorbeeld de gezinscontext) gekend zijn door de andere setting (bijvoorbeeld de
leerkrachten). Op deze manier kan de begeleiding namelijk afgestemd worden op de voorkeuren en
interesses van kinderen met EMB. Deze kinderen zijn voor de herkenning van hun interesses en noden
afhankelijk van de kennis en opmerkzaamheid van hun ouders en leerkrachten, en van de uitwisseling
van informatie tussen deze laatsten (Fonteine et al., 2008). Uit het onderzoek bleek dat logboeken niet
effectief en efficiënt zijn in het bevorderen van de communicatie tussen ouders van kinderen met EMB
en leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs om zo de gezamenlijke zorg van het kind te
bevorderen. Het is inefficiënt omdat leerkrachten en ouders schrijven over zaken uit het ‘hier en nu’
zonder het te integreren in reeds gekende belangrijke informatie, het handelingsplan en
vooropgestelde doelen. Bovendien vergt het veel tijd en energie van de leerkrachten om de logboeken
in te vullen. Het gebruik van logboeken is niet effectief omdat de rijke kennis die ouders en
leerkrachten over het kind hebben hiermee onvoldoende wordt doorgegeven. Hierdoor wordt de
kennis die personen uit de ene setting over het kind hebben verworven niet getransfereerd naar een
andere setting wat de kwaliteit van leven van het kind kan beïnvloeden (Fonteine et al., 2008). We
kunnen hieruit concluderen dat Fonteine et al. (2008) net zoals Buntinx (2003) aantonen dat de
omgeving van een kind met EMB al dan niet kansen kan bieden en zo het functioneren en de
ontwikkeling van het kind beïnvloedt.
Jansen et al. (2012) stellen dat het belang van een samenwerkingsrelatie tussen professionele
hulpverleners en de ouders van kinderen met beperkingen wereldwijd erkend is en een van de
belangrijke elementen van de ‘family-centered care’ is. Er is echter weinig geweten over de mate
waarin de principes van de ‘family-centered care’ ook worden toegepast in de ondersteuning van
personen met EMB. Wanneer organisaties een samenwerking met ouders willen opbouwen, is het
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nochtans belangrijk te achterhalen wat ouders belangrijk vinden in de ondersteuning van hun kind
(Jansen et al., 2012). Uit het onderzoek van Jansen et al. (2012) bleek dat 80% van de onderzochte
ouders gemiddeld tevreden zijn met de geboden zorg aan hun kinderen en dat een bepaald deel
(ongeveer 20%) niet tevreden is. Er werd slechts één significante relatie gevonden tussen de mening
van de ouders over de geboden hulpverlening en de kind- en ouderkenmerken, namelijk de relatie
tussen de leeftijd van het kind en de scores die de ouders geven op de schaal ‘verstrekken van
specifieke informatie over het kind’. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ouders van jonge kinderen
(6 tot 12 jarigen) nog maar weinig ervaring hebben met de dienstverlening omdat hun kinderen nog
jong zijn. Hierdoor hebben ze slechts enkele negatieve ervaringen met de geboden dienstverlening en
is hun score hoger dan deze van ouders met kinderen ouder dan 17 jaar. Uit het onderzoek blijkt
eveneens dat de ouders de volgende zaken belangrijk vinden in de zorg van hun kind: een
samenwerkingsrelatie met de hulpverleners, verkrijgen van specifieke informatie over het kind,
gecoördineerde en uitgebreide zorg, zorg voor het kind en voor de familie, en respectvolle en
ondersteunende zorg (Jansen et al., 2012). We kunnen hieruit concluderen dat ouders van kinderen
met EMB de principes van de ‘familie-centered care’ in de ondersteuning van hun kinderen belangrijk
vinden en dat een samenwerkingsrelatie tussen ouders van kinderen met EMB en de hulpverleners
essentieel is om het kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft (Jansen et al., 2012).

Derde ecologische niveau
Het derde ecologische niveau betreft de patronen van een cultuur, het sociaal-politiek klimaat,
de brede samenleving, de wetten en regels van een land. Dit derde niveau heeft een belangrijke
invloed op de vorige twee ecologische niveaus.
Bowden en Thorburn (1993) geven aan dat er een opkomende visie is waarbij men er van uit
gaat dat personen met EMB school moeten kunnen lopen in het gewone onderwijs. Bowden en
Thorburn (1993) stellen verder dat het belangrijk is dat ouders en opvoedkundigen het belang van
peerinteracties niet onderschatten. Ze beschrijven een programma waarbij aan de hand van een aantal
strategieën werd getracht om de inclusie van een vijfjarig meisje met EMB, genaamd Jessica, in het
gewone onderwijs mogelijk te maken. Men wil op die manier een model ontwikkelen dat een
hulpmiddel kan zijn voor leerkrachten die kinderen met EMB willen includeren in hun klas op een
zodanige manier dat zowel het kind met EMB als diens klasgenoten allerlei sociale en educatieve
ervaringen opdoen (Bowden & Thorburn, 1993).
In het begin van het programma stelden Bowden en Thorburn (1993) vast dat de klasgenoten
van Jessica wel in interactie wilden treden met haar, maar hier moeilijkheden mee ondervonden
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omwille van haar beperking. De klasgenoten van Jessica hadden ook onvoldoende kennis van haar
beperkingen en van de mogelijke activiteiten waaraan Jessica kan deelnemen. Het includeren van dit
kind met EMB in het regulier onderwijs leidde met andere woorden niet automatisch tot waardevolle
interacties. Men besloot daarom allerlei strategieën te hanteren om zo betekenisvolle interacties en
relaties tussen het kind met EMB en diens medeleerlingen te bevorderen. Volgende strategieën
werden gebruikt: het in de eerste fase functioneren van de leerkracht als rolmodel, samen met de
kinderen nadenken over mogelijke activiteiten waaraan Jessica kan participeren, het geven van
psychosociale educatie aan de kinderen door de moeder van Jessica (uitleg geven over de beperkingen
van haar dochter en over de mogelijke activiteiten die ze samen met haar kunnen doen), wekelijks
enkele kinderen aanstellen die samen met Jessica spelen en werken voor school, etc. (Bowden &
Thorburn, 1993). Uit het onderzoek van Bowden en Thorburn (1993) bleek dat er nood is aan
ondersteuning van het kind met EMB door een leerkracht om de inclusie succesvol te maken. Dankzij
allerlei strategieën waarvan er hier boven enkele werden toegelicht, ontstonden er waardevolle
interacties en relaties tussen het kind met EMB en diens klasgenoten. De mogelijkheden van de
klasgenoten om betekenisvolle activiteiten met Jessica te doen, waren dankzij dit programma
gestegen. Door de kinderen informatie te geven over de beperking van Jessica accepteerden ze haar
en begrepen ze beter haar noden en beperkingen. Op het einde van het programma werd er
bijvoorbeeld op school geobserveerd dat de klasgenoten van Jessica haar vasthouden en met haar
praten. De moeder van Jessica rapporteerde dat Jessica sinds het programma gelukkiger leek thuis.
We kunnen hieruit concluderen dat met specifieke training, aanmoediging en aanleren van
vaardigheden aan de klasgenoten en leerkrachten van het kind met EMB deze laatste geïncludeerd
kan worden in het gewone onderwijs (Bowden & Thorburn, 1993). Bowden en Thorburn (1993) tonen
aan hoe een omgeving kansen kan bieden voor een kind met EMB en zo diens functioneren en
ontwikkeling kan beïnvloeden.

2.3.2. Samenhang tussen gezinsfactoren en het niveau van de kindontwikkeling

2.3.2.1.

Inleiding

Zoals reeds aangegeven, handelen drie van de geïncludeerde artikels over de gezinscontext.
Het gaat over de volgende artikels: Axelsson, Granlund, & Wilder (2013a); Tadema & Vlaskamp (2009)
en Withers & Bennett (2003). In wat volgt wordt er eerst een kort overzicht gegeven van de inhoud
van de desbetreffende artikels waarna er nagegaan wordt in welke mate deze geïncludeerde artikels
in verhouding staan met de theoretische inzichten van Guralnick (2011).
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Axelsson et al. (2013a) gingen na of kinderen met EMB evenveel betrokken zijn bij
familieactiviteiten als kinderen met een typische, normale ontwikkeling. Onder betrokkenheid van het
kind bij familieactiviteiten verstaat men onder andere de mate waarin het kind er aan deelneemt,
aandachtig en enthousiast is tijdens deze activiteiten. Axelsson et al. (2013a) gingen ook na of er een
verband is tussen de betrokkenheid van het kind bij familieactiviteiten en bepaalde familiekenmerken,
namelijk materiële hulpbronnen en intellectuele mogelijkheden van de ouders. Ze wilden met andere
woorden de invloed van hulpbronnen op familiepatronen nagaan door te onderzoeken of de
scholingsgraad van de ouders en het totale gezinsinkomen een invloed hebben op de betrokkenheid
van het kind bij allerlei activiteiten (Axelsson et al., 2013a).
Withers en Bennett (2003) beschrijven, naast een overzicht van de bestaande literatuur over
de impact van de zorg voor een zwaar beperkt kind op het gezin, een interventie met een familie met
een kind met EMB dat erop gericht is om het schuldgevoel van de ouders t.a.v. hun dochter net zoals
de huwelijksproblemen te reduceren.
Tadema en Vlaskamp (2009) zijn via hun onderzoek nagegaan welke zorgtaken ouders van
kinderen met EMB op zich moeten nemen en hoeveel tijd dit van hen vergt. Verder werd er onderzocht
welke last deze ouders hierbij ervaren en in welke mate ze hulp krijgen van vrienden, familie of
professionals. Het al dan niet gebruiken van allerlei hulpmiddelen werd eveneens bevraagd. Tenslotte
wilden ze achterhalen of hulpverleners kunnen helpen om het leven van deze ouders gemakkelijker te
maken (Tadema & Vlaskamp, 2009).
In wat volgt worden de bevindingen van deze drie artikels toegepast op de onderling
samenhangende levels uit het model van Guralnick (2011). Eerst en vooral wordt er ingegaan op de
interactiepatronen binnen het gezin (2.3.2.2.), vervolgens op de hulpbronnen (2.3.2.3.) en tenslotte
op de invloed van kindkenmerken (2.3.2.4.). Vanuit een systemische visie kan een kind namelijk invloed
uitoefenen op de context.

2.3.2.2.

Interactiepatronen binnen het gezin

Guralnick (2011) geeft aan dat er drie soorten familiepatronen en –interacties zijn die de
sociale en cognitieve competenties van het kind bevorderen: (1) ouder-kind relatie, (2) creëren van
ervaringen voor het kind door de ouders en (3) verantwoordelijkheid van de ouders voor de
gezondheid en veiligheid van het kind.
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Ouder-kind relatie
Ondanks het feit dat Withers en Bennett (2003) via hun literatuuronderzoek het belang van
een goede ouder-kind relatie aantonen, werd dit in geen van de artikels expliciet onderzocht.
Creëren van ervaringen
Axelsson et al. (2013a) stellen dat het participeren aan familieactiviteiten voor alle kinderen
van groot belang is voor hun ontwikkeling en welzijn. Onder familieactiviteiten verstaan deze auteurs
activiteiten die een familie samen doet in het dagelijkse leven en waaraan verschillende familieleden
deelnemen. De directe context van het kind, namelijk de familie, moet dagdagelijkse routines in het
gezinsleven inbouwen waaraan allerlei activiteiten verbonden zijn waarin het kind participeert en
waarbij het betrokken wordt. Het is belangrijk dat de ouders de participatie van het kind in allerlei
activiteiten bevorderen omdat het een positieve invloed heeft op de kindontwikkeling. De invloed op
de ontwikkeling van het kind is het grootst wanneer het kind participeert aan dagelijkse activiteiten op
een regelmatige basis en over een langere periode (Axelsson et al., 2013a). Uit het onderzoek van
Axelsson et al. (2013a) bleek dat kinderen met EMB minder betrokken zijn bij de verschillende
familieactiviteiten dan kinderen met een normale, typische ontwikkeling.
Withers en Bennett (2003) concluderen uit hun onderzoek dat het onderzochte gezin
problemen ervaart bij het betrekken van hun kind bij familieactiviteiten. De bevindingen tonen
namelijk aan hoe moeilijk de ouders het vinden om in interactie te gaan en tijd door te brengen met
hun dochter die hier slechts beperkt op reageert. De moeder van het kind met EMB interpreteert het
gebrek aan reacties bij haar dochter als een vorm van afwijzing als moeder. Daarom stelden de
onderzoekers aan het gezin voor om allerlei spelen te organiseren aangepast aan de mogelijkheden
van het kind met EMB waaraan het hele gezin deelneemt (Whiters & Bennett, 2003).
Er kan geconcludeerd worden dat er enkel bevindingen werden gevonden omtrent het creëren
van ervaringen voor het kind. Over de domeinen van de ouder-kind relatie en de gezondheid en de
veiligheid van het kind werd geen informatie gevonden in de geïncludeerde artikels. In wat volgt wordt
er ingegaan op het tweede niveau binnen het model van Guralnick (2011).

2.3.2.3.

Hulpbronnen

Guralnick stelt dat er twee soorten hulpbronnen zijn in een gezin, namelijk persoonlijke
(mentale en psychische gezondheid, intellectuele mogelijkheden van de ouders, attitude t.a.v. en
bereidheid tot opvoeden) en andere hulpbronnen (sociale ondersteuning en financiële bronnen). Deze
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hulpbronnen hebben een invloed op de familiepatronen en -interacties en kunnen deze bevorderen
(Guralnick, 2011).
Axelsson et al. (2013a) onderzochten of er een samenhang is tussen familiekenmerken en de
betrokkenheid van het kind bij familieactiviteiten. Uit de bevindingen kan er geconcludeerd worden
dat er verschillende patronen zijn bij kinderen met een beperking in vergelijking met kinderen zonder
beperking. Uit hun onderzoek bleek dat voor kinderen met EMB een hoger totaal gezinsinkomen en
een hogere scholingsgraad van de ouders niet geassocieerd is met een hogere betrokkenheid van het
kind bij familieactiviteiten (Axelsson et al., 2013a). Axelsson et al. (2013a) geven aan dat uit onderzoek
gebleken is dat de participatie van een kind aan familieactiviteiten beïnvloed wordt door deze
hulpbronnen (socio-economische status) (Gallimore, Weisner, Kaufman, & Bernheimer, 1989) , maar
dat dit patroon bij gezinnen met een kind met EMB onderdrukt wordt doordat het gezinssysteem
‘kindgestuurd’ (‘child-driven’) wordt (Axelsson et al., 2013a). In gezinnen met een kind met EMB vergt
het tegemoet komen aan het dagelijkse familieleven zodanig veel tijd en energie van de ouders dat de
invloed van socio-economische variabelen minder uitgesproken wordt (Axelsson et al., 2013a).
Withers en Bennett (2003) tonen aan dat ouderlijke stress en huwelijksproblemen niet enkel
ontstaan door de aanwezigheid van een kind met zware beperkingen, maar eveneens samenhangen
met de mate waarin de ouders externe ondersteuning krijgen. De uitgevoerde interventie had namelijk
een positieve invloed op het huwelijk van de ouders van het kind met EMB. Verder gaven de ouders
aan dat ze zich na de interventie meer ontspannen voelden bij de zorg voor hun kind met EMB en
rapporteerden ze minder ouderlijke stress. Ze beschouwden hun dochter met EMB na de interventie
ook meer als een familielid.
Uit de bevindingen van Tadema en Vlaskamp (2009) bleek dat professionele ondersteuning
voor de ouders zeer belangrijk is. Het zorg dragen voor een kind met EMB stelt hoge eisen aan de
ouders. Het krijgen van professionele ondersteuning verlicht de zorglast van deze ouders en is daarom
heel belangrijk (Tadema & Vlaskamp, 2009). De ouders die deelnamen aan het onderzoek van Tadema
en Vlaskamp (2009) vonden formele hulp meer ondersteunend dan informele hulp. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat formele hulp meer gestructureerd en gepland is dan de hulp van vrienden en
familie. Bovendien sluit gespecialiseerde ondersteuning beter aan bij de complexiteit van de
problemen bij kinderen met EMB (Tadema & Vlaskamp, 2009). Verder is uit hun onderzoek gebleken
dat ouders die zich meer ondersteund voelen door het buitengewoon onderwijs (‘centres for special
education’) waar hun kind school loopt, minder last ervaren op verschillende domeinen van het
dagelijkse leven.
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Er kan geconcludeerd worden dat zowel Withers en Bennett (2003) als Tadema en Vlaskamp
(2009) aantonen dat ondersteuning de familiepatronen en –interacties bepaalt en deze kan
bevorderen. Axelsson et al. (2013a) stellen vast dat bepaalde persoonlijke hulpbronnen (intellectuele
mogelijkheden van de ouders) en andere hulpbronnen (financiële bronnen) geen rol spelen bij de
familiepatronen en –interacties omdat het gezin ‘kindgestuurd’ wordt. Er werd in de geïncludeerde
artikels geen evidentie gevonden voor de rol van de intellectuele mogelijkheden van de ouders, de
mentale en psychische gezondheid van de ouders, attitude t.a.v. en bereidheid van de ouders tot
opvoeden, financiële bronnen in het bepalen en mogelijks bevorderen van de familiepatronen en –
interacties.

2.3.2.4.

Invloed van kindkenmerken

Guralnick (2011) stelt dat wanneer mensen een kind hebben met (een risico op) een beperking,
de familiepatronen en –interacties mogelijk overspannen geraken en ze ook verstoord kunnen
worden. In wat volgt wordt er nagegaan in welke mate de drie geïncludeerde artikels aantonen hoe
het kind met EMB een impact kan hebben op de familiepatronen- en interacties. Zowel Withers en
Bennett (2003), Tadema en Vlaskamp (2009), als Axelsson et al. (2013a) tonen aan dat een kind met
EMB een impact kan hebben op het gezin. In wat volgt worden deze drie artikels besproken.
Withers en Bennett (2003) tonen aan de hand van de uitgevoerde interventie bij een gezin met
EMB aan dat het hebben van een kind met een zware beperking ervoor kan zorgen dat de
familiepatronen en –interacties overspannen geraken of verstoord kunnen worden. Er is in dit gezin
namelijk spraken van (1) stress, (2) zelfverwijt, depressieve- en schuldgevoelens en (3)
huwelijksproblemen dewelke hieronder verder worden toegelicht. In de familie die participeerde aan
de interventie van Withers en Bennett (2003) was er eerst en vooral heel wat stress aanwezig. De
moeder neemt de zorg van het kind met EMB alleen op zich omdat de vader dit emotioneel niet aan
kan. Dit leidt ertoe dat zij heel wat stress ervaart door deze zware zorglast. Niet enkel de moeder, maar
het hele gezin ervaart stress bij de moeilijkheden in het zorg dragen voor het kind met EMB. De oudste
dochter wil bijvoorbeeld niet meer naar school omdat ze haar moeder wil kunnen helpen bij de zorg
voor het kind met EMB zodat zij minder gestrest is (Withers & Bennett, 2003). Uit het onderzoek van
Withers en Bennett (2003) is eveneens gebleken dat deze ouders heel wat zelfverwijt, depressieve- en
schuldgevoelens hebben ten aanzien van hun dochter. De moeder voelt zich bijvoorbeeld schuldig
omdat haar dochter met EMB een paar nachten per week ’s nachts in een voorziening verblijft en
daardoor uitgesloten wordt van het gezin. De vader verwijt het zichzelf en zijn vrouw dat de ernstige
beperking van hun dochter waarschijnlijk door henzelf veroorzaakt is. Hij voelt zich ook schuldig ten
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aanzien van zijn dochter omdat hij vaak wenst dat ze dood is (Withers & Bennett, 2003). Ten derde
kunnen we uit de bevindingen van Withers en Bennett (2003) concluderen dat het kind met EMB een
invloed heeft op de huwelijksrelatie. Beide ouders verwerken de beperking van hun dochter op een
andere manier. De moeder toont enkel haar positieve emoties aan de gezinsleden, terwijl de vader het
niet aankan om zorg te dragen voor zijn dochter en er niet in slaagt om haar als een gezinslid te zien.
De moeder neemt het de vader kwalijk dat hij niet betrokken is bij de zorg van hun kind met EMB. De
moeder voelt zich schuldig dat haar dochter met EMB drie nachten per week in een voorziening
verblijft, maar geeft aan dat haar huwelijk het anders niet zou overleven omdat de zorg voor dit kind
zo zwaar is. Ze sluit haar dochter met EMB uit van het gezin in de hoop dat haar man de situatie zo
gemakkelijker zal kunnen accepteren en hoopt dat dit een positieve invloed heeft op hun huwelijk
(Withers & Bennett, 2003).
Tenslotte geven Withers en Bennett (2003) aan dat de ouders die deelnamen aan de
interventie problemen ondervonden met het interageren en tijd doorbrengen met hun dochter omdat
zij weinig reageert op hun communicatieve signalen. Deze ouders ervaren met andere woorden
moeilijkheden bij het zich aanpassen aan de kenmerken van hun kind.
Tadema en Vlaskamp (2009) stellen dat er reeds heel wat onderzoek verricht is dat aantoont
dat het niet gemakkelijk is voor ouders om te zorgen voor een kind met EMB. De zorgtaken zijn zeer
intensief en langdurend, het opvoeden is zeer moeilijk en gaat gepaard met ouderlijke stress (Ellis,
Luiselli, Amirault, Byrne, O’Malley-Cannon, Taras, Wolongeviez, & Sisson, 2002). Tadema en Vlaskamp
(2009) geven aan dat er weinig geweten is over de basiszorgtaken die deze ouders op zich moeten
nemen, in termen van tijd en type taken. Inzicht hierin kan nochtans leiden tot een beter inzicht in de
problemen die ouders ervaren bij het opvoeden van hun kind met EMB. Op die manier achterhalen we
hun ondersteuningsnoden en kunnen we meer adequate ondersteuning bieden aan deze ouders
(Tadema & Vlaskamp, 2009). Uit hun onderzoek bleek dat alle kinderen afhankelijk zijn van hun ouders
om zich aan te kleden, bijna alle kinderen in ruime mate geholpen moeten worden bij eten en drinken
en ruim driekwart van de ouders ’s nachts moeten opstaan om te zorgen voor hun kind. Verder is
gebleken dat het aankleden de ouders elke ochtend een halfuur tot een uur kost. De meeste kinderen
hebben bovendien meerdere gezondheidsproblemen (reflux, constipatie, orgaanstoornissen, etc.) wat
samen met bepaalde activiteiten (’s nachts opstaan, aankleden van het kind, etc.) gerelateerd is aan
de last die de ouders ervaren. Vele zorgaspecten worden door de ouders als belastend en zwaar
ervaren en het opvoeden van een kind met EMB gaat vaak gepaard met ouderlijke stress (Tadema &
Vlaskamp, 2009). Ouders van jonge kinderen ervaren significant meer last bij het uitvoeren van de
zorgtaken dan ouders van oudere kinderen met EMB. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij de
handicap van hun kind mogelijks nog aan het verwerken zijn en het formele ondersteuningsnetwerk
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nog onvoldoende kennen (Tadema & Vlaskamp, 2009). Uit de bevindingen van het onderzoek van
Tadema en Vlaskamp (2009) kunnen we concluderen dat het instaan voor de basiszorgen van kinderen
met EMB veel tijd en moeite in beslag neemt en een grote impact heeft op de familie. De meeste
kinderen met EMB hebben ondersteuning en zorg nodig in alle domeinen van het dagelijkse leven. Het
is tenslotte belangrijk om te benadrukken dat de tijd die nodig is om dagelijkse activiteiten te
verrichten voor het kind met EMB en de hoeveelheid zorg dat het kind nodig heeft niet per definitie
een negatieve invloed heeft op hoe de ouders de zorglast van het kind ervaren. De objectieve zorglast
om te zorgen voor het kind met EMB is met andere woorden geen indicator van de subjectieve zorglast
die deze ouders ervaren. Sommige families passen zich goed aan om het kind met EMB te kunnen
opvoeden ongeacht de ernst van de beperking van het kind (Tadema & Vlaskamp, 2009).
Axelsson et al. (2013a) stellen dat er een verband is tussen bepaalde kindkenmerken bij
kinderen met EMB en hun betrokkenheid bij familieactiviteiten. Uit hun onderzoek bleek dat er een
positieve correlatie is tussen de cognitie van het kind en diens betrokkenheid bij familieactiviteiten.
Een mogelijke verklaring voor de lagere betrokkenheid van kinderen met EMB bij familieactiviteiten is
dat zij moeilijkheden hebben met het reguleren van hun slaap-waakritme en vaker in een minder alerte
status verkeren (Axelsson et al., 2013a). Ook gezondheid, communicatie, mogelijkheid om keuzes te
maken en mobiliteit bleken positief te correleren met de betrokkenheid van het kind met EMB bij
familieactiviteiten (Axelsson et al., 2013a). Families met een kind met EMB investeren meer tijd in het
aanpassen van de patronen in het gezin aan het functioneren van het kind (Axelsson et al., 2013a).
Guralnick (2011) stelt eveneens dat het betrekken van het kind bij allerlei activiteiten omwille van
diens beperking moeilijk kan zijn omdat het vinden van speelkameraadjes moeizaam verloopt, de
ouders moeilijkheden ondervinden om activiteiten te vinden waar zowel het kind als de ouders zich
welkom voelen, etc.
We kunnen concluderen dat de drie geïncludeerde artikels net zoals Guralnick (2011) aantonen
dat het hebben van een kind met een zware beperking ervoor kan zorgen dat de familiepatronen en –
interacties overspannen geraken of verstoord kunnen worden. Volgende factoren hebben hiermee te
maken: stress, zelfverwijt, depressieve- en schuldgevoelens, huwelijksproblemen, moeilijkheden bij
het aanpassen van de ouders aan de kenmerken van het kind, het als belastend ervaren van de vele
zorgaspecten door de ouders, etc.
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Hoofdstuk 3: Opzet van het empirisch onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirisch onderzoek besproken. Het hoofdstuk
bestaat uit vijf delen. Eerst en vooral volgt een algemene situering van het onderzoek en wordt de
probleemstelling besproken van waaruit dit onderzoek werd opgesteld. Vervolgens worden de
onderzoeksvragen toegelicht. In het derde deel worden de revelante gegevens met betrekking tot de
doelgroep besproken. In het vierde deel wordt de keuze voor het onderzoeksdesign verantwoord.
Vervolgens volgt een bespreking van de instrumenten die gebruikt werden om informatie te
verzamelen over de gezins- en bredere omgevingskenmerken en over het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand.
Tenslotte wordt er in het laatste deel toegelicht welke statistische analyses werden uitgevoerd om de
hypothesen te toetsen.

3.1.

Probleemstelling

Het onderzoek startte vanuit de vaststelling dat er weinig is geweten over de samenhang
tussen contextfactoren en kenmerken van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve
en motorische ontwikkelingsachterstand en dat onderzoek over dit thema uiterst beperkt is.
Desalniettemin is kennis hierover nodig om deze kinderen adequaat op te volgen en te stimuleren. Om
die reden werd een cross-sectioneel onderzoek opgezet naar de samenhang tussen factoren in het
gezin en de bredere context en het niveau van de ontwikkeling van jonge kinderen met een groot risico
op een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging. Hiermee verkrijgen we namelijk
meer inzicht in de samenhang tussen de contextfactoren en het niveau van de ontwikkeling van deze
kinderen. Mijn thesis kadert in een internationaal onderzoek waarin onderzoekers van de KU Leuven
(prof. dr. Bea Maes, Stephy Colla en Ines Van keer) samenwerken met onderzoekers van de RU
Groningen (prof. dr. Carla Vlaskamp en dr. Annette van der Putten). Via een longitudinaal onderzoek
willen zij meer inzicht verwerven in de ontwikkeling van jonge kinderen met een groot risico op een
ernstige ontwikkelingsvertraging. In mijn masterproef gebruik ik de data van het eerste meetmoment
van dit longitudinaal onderzoek.

3.2.

Onderzoeksvragen

Aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek formuleerden we in deze studie
vier onderzoeksvragen.
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De eerste onderzoeksvraag richt zich op de mogelijke samenhang tussen de ervaren steun door
de ouders, sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de algemene ontwikkeling van
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Voor het opstellen van
deze onderzoeksvraag werd inspiratie gehaald uit ‘The developmental systems approach’ van
Guralnick (2011). Guralnick (2011) stelt dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat
ouder en kind sociaal-emotioneel met elkaar verbonden zijn. De ouders dienen sensitieve, responsieve
en warme interacties met hun kind aan te gaan om zo de sociale en cognitieve competenties van het
kind te kunnen bevorderen (Guralnick, 2011). In de literatuur over kinderen zonder een beperking
vinden we heel wat evidentie dat ouderlijke affectie en betrokkenheid, ongeacht de etniciteit of socioeconomische status, cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen (Berk, 2010). Tenslotte stelt
Guralnick dat hulpbronnen de familiepatronen en – interacties bepalen en kunnen bevorderen, en op
die manier een invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het kind (Guralnick, 2011). Deze
onderzoeksvraag bestaat uit twee deelvragen: (1a) “Is er een samenhang tussen het krijgen van
ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van ouders van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand?” en (1b) “Is er een verband tussen de sensitieve responsiviteit
van ouders en het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand?”. We formuleren de volgende hypothesen: “Er is een positieve
samenhang tussen het krijgen van ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van ouders van
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand” en “Er is een positief
verband tussen de sensitieve responsiviteit van ouders en het niveau van de algemene ontwikkeling
van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand”.
De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: “Wordt het niveau van de algemene ontwikkeling
van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand bevorderd door
ontwikkelingsstimulerende activiteiten?”. Voor het opstellen van deze onderzoeksvraag werd
eveneens inspiratie gehaald uit het kader van Guralnick (2011). Guralnick (2011) benadrukt het belang
van het participeren aan allerlei activiteiten door het kind voor diens ontwikkeling (Guralnick, 2011).
Uit mijn literatuuronderzoek bleek dat kinderen met EMB minder betrokken zijn bij de verschillende
familieactiviteiten dan kinderen met een normale ontwikkeling, hoewel het een positieve invloed heeft
op de kindontwikkeling (Axelsson et al., 2013a). Ook in de literatuur over kinderen zonder een
beperking vinden we heel wat evidentie dat een stimulerende omgeving, ongeacht de etniciteit of
socio-economische status, cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen (Berk, 2010). We formuleren
daarom de volgende hypothese: “Het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een
ernstige

cognitieve

en

motorische

ontwikkelingsachterstand

wordt

bevorderd

door

ontwikkelingsstimulerende activiteiten”.
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De derde onderzoeksvraag luidt: “Is er een verband tussen het verblijf van kinderen met een
ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en het niveau van de algemene
ontwikkeling van het kind”. In de literatuur werd er geen informatie gevonden over dit verband wat er
op wijst dat de kennis hieromtrent schaars is. De nulhypothese luidt hier dat er geen verband is tussen
het verblijf van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en het
niveau van de algemene ontwikkeling van het kind.
Via de vierde onderzoeksvraag gaan we na of het krijgen van hulpmiddelen, hulpverlening en
therapie het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand bevordert. Deze onderzoeksvraag bestaat uit twee deelvragen:
(4a) “Bevordert het verstrekken van meer hulpverlening of therapie aan kinderen met een ernstige
cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand het niveau van hun algemene ontwikkeling?” en
(4b) “Is er een verband tussen het aantal soorten hulpverlening of therapie dat kinderen met een
ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand krijgen en het niveau van hun algemene
ontwikkeling?”. In de literatuur werd er geen informatie gevonden over dit verband wat er op wijst dat
de kennis hieromtrent schaars is. De hypothesen luiden als volgt: (1) “Het krijgen van meer
hulpverlening of therapie door kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand bevordert het niveau van hun algemene ontwikkeling” en (2) “Er is een
verband tussen het aantal soorten hulpverlening of therapie dat kinderen met een ernstige cognitieve
en motorische ontwikkelingsachterstand krijgen en het niveau van hun algemene ontwikkeling”.

3.3.

Onderzoeksgroep

3.3.1. Selectiecriteria- en procedure
In dit onderzoek richtten we ons op kinderen tussen 6 en 48 maanden met een groot risico op
blijvende en zeer ernstige cognitieve en motorische beperkingen.
De kinderen die we includeerden voor ons onderzoek moesten aan een aantal kenmerken
voldoen. Vooreerst moesten ze bij instap van het onderzoek een kalenderleeftijd tussen 6 en 48
maanden hebben. Ten tweede moesten ze een groot risico lopen op blijvende en zeer ernstige
cognitieve en motorische beperkingen. We omschrijven de onderzoeksgroep op die manier omdat we
kinderen van deze leeftijd nog niet met zekerheid kunnen omschrijven als personen met EMB, mede
omdat we nog niet met zekerheid weten hoe hun ontwikkeling zal evolueren. Het is mogelijk dat ze
zich sterker gaan ontwikkelen dan nu verwacht wordt. Het gaat dus om kinderen bij wie men een sterk
vermoeden heeft dat ze op termijn tot de groep van personen met EMB zullen horen. Deze kinderen
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hebben met andere woorden een ernstige ontwikkelingsvertraging die zich kenmerkt door een
ernstige uitval en niet leeftijdsadequaat reageren op allerlei domeinen, en door heel wat niet-bereikte
vaardigheden op vlak van de motoriek, cognitie, communicatie, aandacht en zelfredzaamheid. Ten
derde moet er bij deze kinderen een vermoeden zijn dat er in de toekomst sprake zal zijn van een nood
aan gespecialiseerde begeleiding en zorg op alle domeinen van het dagelijkse leven. Meestal worden
zij begeleid door gespecialiseerde kinderdagverblijven, voorzieningen voor niet-schoolgaanden, etc.
Indien deze kinderen toch naar school gaan, volgen ze meestal type 2- of type 4 onderwijs (Vlaanderen)
of cluster 3-onderwijs (ZMLK-onderwijs, Mytylonderwijs, Tyltyl-onderwijs; Nederland).
Verder is het belangrijk om aan te geven dat deze kinderen ook nog bijkomende problemen
kunnen hebben zoals sensorische problemen, etc. De oorzaak van de cognitieve en motorische
beperkingen vormt geen in- of exclusiecriterium voor dit onderzoek.
De rekrutering van deze doelgroep gebeurde aan de hand van brieven die naar voorzieningen
en ziekenhuisdiensten in Vlaanderen en Nederland die in aanraking komen met deze kinderen, werden
gestuurd (zie Bijlage B). Deze brieven bevatten een uitgebreide omschrijving van jonge kinderen met
een groot risico op blijvende en ernstige cognitieve en motorische beperkingen. Onder de
aangeschreven voorzieningen behoren ziekenhuisdiensten (neonatologie, centrum menselijke
erfelijkheid, pediatrie), centra voor ontwikkelingsstoornissen, voorzieningen (niet-schoolgaanden),
revalidatiecentra, gespecialiseerde kinderdagverblijven en centra voor inclusieve kinderopvang.
Verder werden ook sociale media (Twitter, internetfora), ouder- en beroepsorganisaties en telefonisch
contact gebruikt om ouders en professionals op de hoogte te brengen van het onderzoek. We vroegen
aan de betrokken professionals om de ouders van de kinderen die volgens de inschatting en klinische
observatie van het gehele team aan de doelgroepomschrijving voldoen, gericht aan te spreken en uit
te nodigen voor deelname aan het onderzoek.

3.3.2. Beschrijving van de onderzoeksgroep
De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 14 kinderen met een groot risico op een ernstige
cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Van de veertien kinderen waren twaalf ouders
bereid om deel te nemen aan het onderzoek. De overige twee kinderen zijn door een jeugdrechter
geplaatst in een voorziening en komen niet meer in contact met hun ouders. Bij deze twee kinderen
waren het de begeleiders uit de voorziening waar de kinderen verblijven die deelnamen aan het
onderzoek.
In Tabel 3 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de onderzoeksgroep.
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Tabel 3
Gedetailleerde Beschrijving van de Onderzoeksgroep
Demografische variabele

Beschrijving

Aantal kinderen

N = 14

Leeftijd

Bereik = 30-62 maanden (x=̅ 45,77; SD =
11,25)

Geslacht
Jongen

n = 6 (42,86 %)

Meisje

n = 8 (57,14 %)

Herkomst en nationaliteit
België

n = 12 (85,71 %)

Nederland

n = 1 (7,14 %)

Iran

n = 1 (7,14 %)

3.4.

Onderzoeksdesign

Zoals eerder aangegeven kadert dit onderzoek binnen een longitudinaal onderzoeksopzet.
Voor deze thesis werden enkel de data van het eerste meetmoment gebruikt.
De onderzoeksvragen worden getoetst aan de hand van een correlatieonderzoek waarmee de
richting en sterkte van de samenhang tussen twee of meer variabelen vastgesteld worden. Bij een
correlatieonderzoek wordt een aantal verschillende variabelen onder een steekproef van individuen
min of meer gelijktijdig gemeten. Er kan zo nagegaan worden in hoeverre deze variabelen met elkaar
samenhangen (correleren) (Howitt & Cramer, 2007, p. 11). Bij dergelijke ontwerpen wordt dezelfde
variabele voor elke deelnemer slechts één keer gemeten (Hannes & De Smedt, 2012). Je kan hiermee
eveneens de mate bepalen waarin deze samenhang wordt beïnvloed door andere variabelen onder
controle te houden (Howitt & Cramer, 2007). Door een cross-sectionele onderzoeksopzet te hanteren,
bekomen we op één onderzoeksmoment informatie over kinderen van verschillende leeftijden met
een groot risico op een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging.
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3.5.

Instrumentarium

Hieronder volgt een bespreking van de instrumenten die gebruikt werden om informatie te
verzamelen over de gezins- en bredere omgevingskenmerken, alsook over het niveau van de algemene
ontwikkeling van jonge kinderen met een groot risico op blijvende en zeer ernstige cognitieve en
motorische beperkingen. Er wordt ingegaan op allerlei aspecten van deze instrumenten, waaronder
ook de voor- en nadelen ervan.
3.5.1. Schriftelijke bevraging met betrekking tot gezins- en bredere omgevingskenmerken
Om informatie te verzamelen over kindfactoren zoals eet- en slaapgewoonten, de oorzaak van
de ontwikkelingsvertraging en over kenmerken van het gezin en de bredere context, werd er bij de
ouders van het deelnemende kind een vragenlijst rond kind-, gezins-, en contextkenmerken
afgenomen. Deze vragenlijst bestaat uit vier delen: (1) gezinssamenstelling en –kenmerken, (2)
zwangerschap en geboorte, (3) dagelijks leven en functioneren van het kind en (4) gezin en context.
De onderdelen rond gezins-en andere contextfactoren werden voornamelijk gebaseerd op het kader
van Guralnick (zie 1.2.3.; Guralnick, 2011). Andere bronnen die voor het opstellen van deze vragenlijst
gebruikt werden, zijn de HOME (Caldwell & Bradley, 1994), de intakeformulieren van twee centra voor
ontwikkelingsstoornissen (COS; Brussel en Leuven) en de Inventarisatielijst Kindkenmerken (Vlaskamp,
2004).
Wij nemen in dit onderzoek enkele items mee die peilen naar de gezins- en bredere
omgevingskenmerken om zo de samenhang ervan met het niveau van de algemene ontwikkeling van
jonge kinderen met een groot risico op blijvende en zeer ernstige cognitieve en motorische
beperkingen, na te gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om vragen naar de mate van ondersteuning,
activiteiten met het kind, spel, speelgoed, speelomgeving, etc. De onderzoeker overliep kort de
verschillende onderdelen van de vragenlijst met de ouders waarna de ouders deze zelfstandig
invulden.
We gebruikten een aangepaste versie van de ‘HOME’ (Caldwell & Bradley, 1994) om te peilen
naar de ontwikkelingsstimulerende activiteiten waarbij het kind betrokken wordt. Dit betreft de
onderdelen in de vragenlijst rond uitstappen en bezoek, spel, speelgoed en speelomgeving. We
verwierven zo meer inzicht in het aantal uitstappen en bezoekjes die de ouders wekelijks organiseren
met het kind en in de wijze waarop de ouders met het kind spelen. Het instrument is afkomstig uit
1986 wat ertoe leidde dat bepaalde items in hun oorspronkelijke vorm niet bruikbaar waren. Het was
nodig om bepaalde items taalkundig en aan de moderne tijdsgeest aan te passen. Van het item
‘Minstens één keer per week neemt iemand het kind mee naar de kruidenier’ maakten we bijvoorbeeld
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‘Hoe vaak nam u uw kind dat deelneemt aan het OJKO-project mee naar een winkel (bv. warenhuis,
bakker, kledingwinkel)?’.

We haalden inspiratie uit de ‘Inventarisatielijst Kindkenmerken’ (Vlaskamp, 2004) en de
‘intakeformulieren van twee centra voor ontwikkelingsstoornissen’ om items te formuleren in deel 3
van onze vragenlijst ‘Dagelijks leven en functioneren van uw kind dat deelneemt aan het OJKO-project’,
die peilen naar het al dan niet gebruiken van therapieën en hulpmiddelen door het kind, het
dagprogramma en de verblijfplaats van het kind.

In de inventarisatielijst Kindkenmerken (Vlaskamp, 2004) worden er heel wat vragen gesteld
die peilen naar het sociale netwerk van de ouders van het kind met een beperking. Ook in onze
vragenlijst peilen we in deel 4 ‘Gezin en context’ naar de mate van ondersteuning (zowel professionele
als niet-professionele ondersteuning) die de ouders van het deelnemende kind krijgen van personen
uit hun omgeving.

3.5.2. MBRS-R
De sensitieve responsiviteit van de ouders werd beoordeeld aan de hand van de ‘Maternal
Behavior Rating Scale Revised’ (MBRS-R; Mahoney, 2008). De MBRS-R (MBRS-R; Mahoney, 2008) is
een globale beoordelingsschaal om de kwaliteit van het interactief gedrag van de moeder ten opzichte
van haar jong kind met een cognitieve ontwikkelingsvertraging te beoordelen (Mahoney, Powell, &
Finger, 1986).
De MBRS-R bestaat uit vier dimensies van opvoedingsstijl, namelijk: (1) responsiviteit of
kindgerichtheid, (2) affectie, (3) prestatiegerichtheid en (4) directiviteit. Elk van deze dimensies bestaat
uit een reeks van items die gescoord worden op een 5-punt Likertschaal. Voor deze masterproef wordt
enkel de dimensie ‘responsiviteit’ of ‘kindgerichtheid’ gebruikt om na te gaan of er een samenhang is
tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de algemene ontwikkeling van
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Deze dimensie bestaat
uit drie items: (1) sensitiviteit van de ouder voor de interesses van het kind, (2) responsiviteit en (3)
effectiviteit (wederkerigheid). Onder het item ‘sensitiviteit’ verstaat men de mate waarin de ouder zich
bewust lijkt van de interesses van het kind en er begrip voor toont. Een ouder is bijvoorbeeld sensitief
wanneer hij visueel toezicht houdt op de activiteit of het gedrag van het kind en verbale commentaren
geeft die verwijzen naar de interesses van het kind. Het item ‘responsiviteit’ gaat over de gepastheid
en snelheid van de responsen van de ouder op het gedrag van het kind. Een ouder is responsief
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wanneer hij ondersteunend reageert op het (non)verbaal gedrag van het kind en dus aansluit bij de
acties, intenties en gedragingen van het kind. Het item ‘effectiviteit’ legt de focus op de mogelijkheden
van de ouder om het kind al dan niet betrokken te houden in de interactie. Er wordt gelet op de
openheid tot wederkerigheid van de ouder. Een ouder die bijvoorbeeld pauzemomenten inlast om zo
het kind de tijd te geven om te kunnen reageren en aandachtig is voor de reacties van het kind, is
effectief.
De ouder-kind interactie werd gedurende 15 minuten gefilmd. De ouder kreeg de vrije keuze
om al dan niet materiaal te gebruiken in de interactie, om zo goed mogelijk de spontane omgang van
de ouder met het kind te kunnen observeren. Vervolgens werden deze filmpjes door de beoordelaars
bekeken, waarvan de eerste twee minuten niet mee werden genomen in de score om zo rekening te
houden met de tijd die ouders nodig hadden om te gewennen aan de camera. De volgende tien
minuten werden wel gescoord. Op deze manier werd er bij elke participant dezelfde tijdsduur
gehanteerd. De beoordelaars lazen eerst de communicatieprofielen van de participanten door om zo
tot een betere interpretatie van de idiosyncratische signalen van het kind te komen. Het gedrag van
de ouder werd gescoord aan de hand van de drie items uit de dimensie ‘responsiviteit’ of
‘kindgerichtheid’. De items werden door twee onderzoekers en twee thesisstudenten aangepast aan
de doelgroep van kinderen met EMB. Deze items werden elk beoordeeld volgens een 5-punts
Likertschaal. Van deze drie likert-scores werd het gemiddelde berekend om een score van 1 tot 5 op
de mate van ‘responsiviteit’ of ‘kindgerichtheid’ van de ouders op het kind te bekomen. Alle
videofragmenten werden door twee beoordelaars gecodeerd en de betrouwbaarheid van deze
beoordelingen werd bepaald door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Intraclass correlation
coefficient; ICC) tussen beide onafhankelijke onderzoekers te berekenen. De variabele ‘sensitieve
responsiviteit’ betreft namelijk een kwantitatieve intervalvariabele waardoor het berekenen van de
ICC aangewezen is. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de codering van de sensitieve
responsiviteit van de ouders door de twee beoordelaars bedraagt 0,394 waaruit geconcludeerd kan
worden dat de ICC matig is (Veldhuijzen, Goldebeld, & Sanders, 1993; Shrout & Fleiss, 1979). Dit kan
verklaard worden doordat de beoordelaars niet getraind werden in het coderen van de
videofragmenten en de beoordeling ervan hierdoor eerder subjectief is.
Een voordeel van de MBRS-R is dat het alle overkoepelende interactiefactoren opsplitst in
subschalen waardoor een gedetailleerde schets van alle deelaspecten van het interactief gedrag
ontstaat (Hostyn & Daelman, 2011). Een nadeel ervan is dat het veel tijd in beslag neemt om het
filmfragment van de interactie tussen kind en primaire verzorger te coderen aan de hand van de MBRSR. Het duurt bovendien ook lang om voldoende betrouwbaarheid te bereiken op elk van de items van
de MBRS-R, wat dan ook een tweede nadeel is van dit testinstrument (Mahoney et al., 1986).
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3.5.3. GTI
Het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand wordt gemeten aan de hand van het Gedrags Taxatie Instrument
(GTI; Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999). Inzicht in deze mogelijkheden biedt een
aanknopingspunt om de ondersteuning vorm te geven, rekening houdende met zowel de
mogelijkheden als beperkingen van de persoon (Poppes, van der Putten, & Vlaskamp, 2011). De
doelstelling van dit testinstrument is om de mogelijkheden van personen met ernstige meervoudige
beperkingen op verschillende ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen (Vlaskamp, van der Meulen,
& Smrkovsky, 1999; Poppes, van der Putten, & Vlaskamp, 2011). Het GTI werd bij bijna 100
proefpersonen afgenomen, afkomstig van zeven instellingen. Deze test is ingedeeld in vijf factoren met
in totaal 100 items dewelke dichotoom (gedrag is aanwezig vs. gedrag is niet aanwezig) gescoord
worden: (1) emotioneel communicatief gedrag, (2) receptief taalgedrag, (3) algemeen communicatief
gedrag, (4) visueel gedrag en (5) exploratief gedrag. Deze test bestaat verder uit een categorie
aanvullende informatie met 22 items (Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999). De antwoorden
op de vragen bij de verschillende items leiden tot een totaalscore (Vlaskamp & Poppes, 2005, p. 35).
Een voordeel van het GTI is dat we hiermee betrouwbare informatie kunnen geven over wat
onze proefpersonen wel of niet kunnen, en over wat hun sterke en zwakke punten zijn (Vlaskamp &
Poppes, 2005).

3.6.

Statistische analyses

We verwerkten de data met het statistisch programma ’Statistical Programme for the Social
Science’ (SPSS, 22.0). In het eerste deel van de statistische analyse worden de verzamelde data
descriptief geanalyseerd, waarna in het tweede deel de onderzoeksvragen worden geanalyseerd.
Voor de descriptieve analyse van de verzamelde gegevens werden de scores van de kinderen
die deelnamen aan het onderzoek op het GTI (GTI; Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999)
beschreven. Op basis van deze scores werden gemiddelden, minimum- en maximumscores,
standaarddeviaties en medianen berekend. Per ouder werd de score op sensitieve responsiviteit
nagegaan aan de hand van de uitgevoerde coderingen van de filmfragmenten. Verder werden per
ouder voor de drie soorten steun (steun bij de opvoeding, praktische en emotionele steun) de
frequenties, percentages en cumulatieve percentages van de mate waarin de ouders deze steun
ervaren, berekend. Er werd eveneens een boxplot opgesteld van de drie soorten ervaren steun. Het
aantal personen van wie de ouders steun krijgen, werd eveneens beschreven. Vervolgens werden er
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gemiddelden, minimum- en maximumscores, standaarddeviaties en medianen berekend op basis van
deze scores. Per kind dat deelnam aan het onderzoek werd de score op ontwikkelingsstimulerende
activiteiten nagegaan en op basis hiervan gemiddelden, minimum- en maximumscores,
standaarddeviaties en medianen berekend. Er werd eveneens beschreven hoeveel van de
deelnemende kinderen overdag in een school, voorziening of kinderdagopvang verblijven, in de
avond/’s nachts en in het weekend thuis of in een voorziening verblijven. Hier werden eveneens
(cumulatieve) percentages van berekend. Tenslotte werd er per kind beschreven hoeveel uren
hulpverlening/therapie zij op een week krijgen, alsook het aantal soorten hulpverlening. Op basis
hiervan werden voor het aantal uren en aantal soorten hulpverlening/therapie gemiddelden,
minimum- en maximumscores, standaarddeviaties en medianen berekend.
Vervolgens werden de onderzoeksvragen statistisch geanalyseerd. De eerste deelvraag (1a)
van de eerste onderzoeksvraag, namelijk de samenhang tussen het krijgen van ondersteuning en de
sensitieve responsiviteit van ouders van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand, werd onderzocht aan de hand van de Kruskal-Wallistoets omdat niet
voldaan was aan de assumptie van normaliteit van de populatieverdeling van de afhankelijke
variabelen. Om het verband tussen de sensitieve responsiviteit van ouders en het niveau van de
algemene

ontwikkeling

van

kinderen

met

een

ernstige

cognitieve

en

motorische

ontwikkelingsachterstand (1b) na te gaan, werd een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd. (2) Er
werd aan de hand van een enkelvoudige regressieanalyse nagegaan of het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand
bevorderd wordt door ontwikkelingsstimulerende activiteiten. (3) De derde onderzoeksvraag, namelijk
het verband tussen het verblijf van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind, werd onderzocht
aan de hand van variantie-analyses met één factor en de Kruskal-Wallistoets omdat er onduidelijkheid
bestaat over het voldoen aan de assumptie van normaliteit. Deze analyses werden uitgevoerd voor het
verblijf overdag en in de avond/’s nachts. Om na te gaan of meer hulpverlening of therapie door
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand het niveau van hun
algemene ontwikkeling bevordert (4a), werd een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd. De
tweede deelvraag (4b) van de vierde onderzoeksvraag, namelijk “Is er een verband tussen het aantal
soorten hulpverlening of therapie dat kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand krijgen en het niveau van hun algemene ontwikkeling?”, werd eveneens
onderzocht aan de hand van een enkelvoudige regressieanalyse.
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Hoofdstuk 4: Resultaten van het empirisch onderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek besproken. Het hoofdstuk
bestaat uit twee delen: (1) bespreking van de resultaten van de descriptieve analyse en (2) bespreking
van de resultaten van de analyse van de onderzoeksvragen.

4.1.

Descriptieve analyse

In wat volgt worden de beschrijvende eigenschappen van de variabelen uit het onderzoek
weergegeven. Het gaat om zowel spreidings- als centrummaten. Het betreft volgende variabelen:
algemene ontwikkeling van het kind (4.1.1.), sensitieve responsiviteit van de ouder (4.1.2.), steun
(4.1.3.), ontwikkelingsstimulerende activiteiten (4.1.4.), verblijf van het kind (4.1.5.) en
hulpverlening/therapie (4.1.6.).

4.1.1. Algemene ontwikkeling van het kind
De algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand werd gemeten aan de hand van het Gedrags Taxatie Instrument (GTI;
Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999). Er kan door de kinderen die deelnemen aan het
onderzoek een score behaald worden van 0 tot 100 op basis van een dichotome scoring van de items
(Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999).
In Tabel 4 wordt de range, de gemiddelde score, de standaarddeviatie en de mediaan
weergegeven per factor van het GTI en voor de totale score. De totale score van de kinderen die
deelnamen aan het onderzoek op het GTI (zie Tabel 4) was gemiddeld 67,43 met een mediaan van 69
punten en een standaardafwijking van 18,53 punten. De laagst behaalde score was 25 en de hoogst
behaalde score 89.
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Tabel 4
Descriptieve Resultaten van de Algemene Ontwikkeling
Variabele

Range

x̅

SD

Mediaan

3-3

3

0

3

0-5

1,71

1,383

1

0-7

1,79

2,293

0,5

3-32

25,29

7,975

27

1-24

14,14

8,142

17

25-89

67,43

18,53

69

Algemene ontwikkeling
Emotioneel communicatief gedrag
(maximumscore = 3)

Receptief taalgedrag
(maximumscore = 9)

Algemeen communicatief gedrag
(maximumscore = 15)

Visueel gedrag
(maximumscore = 36)

Exploratief gedrag
(maximumscore = 37)

Totaal
(maximumscore = 100)

4.1.2. Sensitieve responsiviteit van de ouder
Onder de variabele ‘sensitieve responsiviteit’ verstaan we de kindgerichtheid van de ouder.
We meten dit aan de hand van de MBRS-R (Mahoney, 2008). Deze dimensie bestaat uit drie items:
sensitiviteit van de ouder voor de interesses van het kind, responsiviteit en effectiviteit
(wederkerigheid). Deze items worden elk beoordeeld op een 5-punts Likertschaal (Mahoney et al.,
1986). De variabele ‘sensitieve responsiviteit’ wordt geoperationaliseerd door van deze drie likertscores het gemiddelde te berekenen om een score van 1 tot 5 op de mate van responsiviteit of
kindgerichtheid van de ouders op het kind te bekomen. De scores van twee kinderen die deelnamen
aan het onderzoek ontbreken omdat zij door een jeugdrechter geplaatst zijn in een voorziening en dus
niet meer in contact komen met hun ouders.
In Tabel 5 wordt de range, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de mediaan weergegeven
per item van de MBRS-R (Mahoney, 2008) en voor de totale score. De totale score van de sensitieve
responsiviteit van de ouders die deelnamen aan het onderzoek (zie Tabel 5) was gemiddeld 4,03 met
een mediaan van 4,17 en een standaardafwijking van 0,76 op een 5-punts Likertschaal. De laagst
behaalde score was 3 en de hoogst behaalde score 5. In Tabel 5 wordt per item eveneens de frequentie
en het (cumulatieve) percentage weergegeven.
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Tabel 5
Descriptieve Resultaten van de Sensitieve Responsiviteit van de Ouders
Sensitieve responsiviteit

Range

x̅

SD

Mediaan

Sensitiviteit

3-5

4,08

0,79

4

Responsiviteit

2-5

3,75

0,87

4

Effectiviteit

3-5

4,25

0.87

4,50

Totale score

3-5

4,03

0,76

4,17

Sensitieve responsiviteit

Frequentie

Percentage

Cumulatieve percentage

3

3

25 %

25 %

4

5

41,7 %

66,7 %

5

4

33,3 %

100 %

2

1

8,3 %

8,3 %

3

3

25 %

33,3 %

4

6

50 %

83,3 %

5

2

16,7 %

100 %

3

3

25 %

25 %

4

3

25 %

50 %

5

6

50 %

100 %

Sen

Sensitiviteit

Responsiviteit

Effectiviteit

4.1.3. Steun
Onder de variabele ‘steun’ verstaan we de steun die de ouders ervaren en het aantal personen
van wie de ouders hulp krijgen. Het gaat hier over drie soorten steun namelijk; (1) steun bij de
opvoeding, (2) praktische steun en (3) emotionele steun. Er werd aan de hand van de schriftelijke
bevraging met betrekking tot gezins- en bredere omgevingskenmerken informatie verworven over de
personen van wie de ouders steun krijgen en het al dan niet als voldoende ervaren van deze steun
door de ouders. De ouders moeten in de schriftelijke bevraging aangeven hoe ze de steun die ze krijgen
ervaren: (1) meer dan voldoende, (2) voldoende en (3) onvoldoende. De personen van wie de ouders
hulp krijgen zijn: (1) grootouders, (2) andere familieleden, (3) vrienden en kennissen, (4) buren, (5)
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collega’s, (6) hulpverleners en/of (7) anderen. De variabele ‘personen van wie de ouders hulp krijgen’
wordt geoperationaliseerd door een somscore te maken van de variëteit aan personen van wie de
ouder steun krijgt. De maximumscore dat er op dit item gescoord kan worden is 7 omdat er maximaal
zeven verschillende soorten personen zijn opgenomen in de schriftelijke bevraging waarvan deze
ouders steun kunnen ervaren. Als de ouders bijvoorbeeld van drie verschillende soorten personen (bv.
hulpverlener, collega’s en buren) praktische steun ervaren, krijgen zij een score van drie. Er werd voor
gekozen om ‘andere personen van wie de ouders steun krijgen’ als één categorie te beschouwen. Per
participant wordt per type van steun de somscore berekend.
Tabel 6 geeft de frequenties van de variabele ‘steun’ weer. Bij twee van de 14 deelnemers
ontbreken deze data omdat zij door een jeugdrechter geplaatst zijn in een voorziening en dus niet
meer in contact komen met hun ouders. We kunnen hieruit concluderen dat het merendeel van de
ouders die deelnamen aan het onderzoek (64,3 %) voldoende of meer dan voldoende steun ervaart bij
de opvoeding, de helft van de ouders (42,9 %) onvoldoende praktische steun ervaart en 57,1% van de
ouders voldoende of meer dan voldoende emotionele steun ervaren. In Tabel 6 wordt verder de range,
de gemiddelden, de standaarddeviaties en de medianen weergegeven voor het aantal personen van
wie de ouders steun bij de opvoeding, praktische en emotionele steun ervaren. Het aantal personen
van wie de ouders steun krijgen is gemiddeld 2 voor steun bij de opvoeding, 0,83 voor praktische steun
en 3,25 voor emotionele steun. In Figuur 3 wordt tenslotte een boxplot weergegeven voor ervaren
steun. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van één uitbijter bij de ervaren steun bij
de opvoeding, namelijk waarde 0.
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Tabel 6
Descriptieve Resultaten van Steun
Ervaren steun

Frequentie

Percentage

Cumulatieve percentage

Onvoldoende

3

21,4 %

85,7 %

Voldoende

8

57,1 %

64,3 %

Meer dan voldoende

1

7,1 %

7,1 %

Missing data

2

14,3 %

100 %

Onvoldoende

6

42,9 %

85,7 %

Voldoende

4

28,6 %

42,9 %

Meer dan voldoende

2

14.3 %

14,3 %

Missing data

2

14,3 %

100 %

Onvoldoende

4

28,6 %

85,7 %

Voldoende

6

42,9 %

57,1 %

Meer dan voldoende

2

14.3 %

14,3 %

Missing data

2

14,3 %

100 %

Steun bij de opvoeding

Praktische steun

Emotionele steun

Aantal personen steun

Range

x̅

SD

Mediaan

Aantal personen steun bij de opvoeding

0-3

2

1,348

3

Aantal personen praktische steun

0-2

0,83

0,718

1

Aantal personen emotionele steun

1-6

3,25

2,137

2
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Figuur 3. Boxplot voor Ervaren Steun

4.1.4. Ontwikkelingsstimulerende activiteiten
Onder ontwikkelingsstimulerende activiteiten verstaan we enerzijds uitstappen en bezoekjes
met het kind en anderzijds spelen met het kind. De variabele ‘ontwikkelingsstimulerende activiteiten’
wordt geoperationaliseerd door een totale somscore te berekenen. Wanneer uitstappen, bezoekjes of
spelen met het kind dagelijks gebeurt, wordt een score van 5 toegekend, wekelijks een score van 4,
maandelijks een score van 3, minder dan maandelijks een score van 2 en niet tijdens het afgelopen
halfjaar een score van 1. De maximumscore die kan behaald worden is 65. Hoe hoger de score, hoe
meer ontwikkelingsstimulerende activiteiten er worden georganiseerd.
Per kind dat deelnam aan het onderzoek werd de score op ontwikkelingsstimulerende
activiteiten nagegaan en op basis hiervan werden gemiddelden, minimum- en maximumscores,
standaarddeviaties en medianen berekend. De gemiddelde score van de participanten op de variabele
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ontwikkelingsstimulerende activiteiten bedraagt 36,86 met een mediaan van 39 en een
standaarddeviatie van 8,170. Het bereik gaat van 23 tot 50.

4.1.5. Verblijf van het kind
Onder de variabele ‘verblijf van het kind’ verstaan we de plaats (thuis, familie, vrienden of
buren, kinderopvang, school of andere plaats) waar het kind doorgaans verblijft (overdag, ’s avonds/’s
nachts en in het weekend), uitgedrukt in halve dagen per week. De variabele ‘verblijf van het kind
overdag’ wordt geoperationaliseerd door de kinderen in te delen in drie condities: (1) het kind verblijft
doorgaans in een kinderopvang, (2) het kind verblijft doorgaans in een voorziening of (3) het kind
verblijft doorgaans in een school. De variabelen ‘verblijf van het kind in de avond/’s nachts’ en ‘in het
weekend’ worden geoperationaliseerd door de kinderen in te delen in twee condities: (1) het kind
verblijft doorgaans thuis of (2) het kind verblijft doorgaans in een voorziening. De
onderzoeksparticipanten worden toegewezen aan de conditie waarin ze de meeste halve dagen
verblijven.
Tabel 7 geeft de frequenties, percentages en cumulatieve percentages van de variabele
‘verblijf van het kind’ weer. We kunnen hieruit concluderen dat de meerderheid van de kinderen die
deelnamen aan het onderzoek overdag (57,1 %) in een voorziening verblijft en in de avond en ’s nachts
(64,3 %) alsook in het weekend (85,7 %) thuis verblijft.
Tabel 7
Descriptieve Resultaten van het Verblijf van het Kind
Ervaren steun

Frequentie

Percentage

Cumulatieve percentage

Kinderopvang

3

21,4 %

21,4 %

Voorziening

8

57,1 %

78,6 %

School

3

21,4 %

100 %

Thuis

9

64,3 %

64,3 %

Voorziening

5

35,7 %

100 %

Thuis

12

85,7 %

85,7 %

Voorziening

2

14,3 %

100 %

Verblijf overdag

Verblijf ‘s avonds en ’s nachts

Verblijf weekend
0
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4.1.6. Hulpverlening/therapie
Onder de variabele ‘hulpverlening/therapie’ verstaan we het aantal uren en aantal soorten
hulpverlening/therapie dat een kind per week krijgt. Het aantal uren hulpverlening/therapie wordt
geoperationaliseerd door een somscore te maken van het totaal aantal uren dat een kind per week
aan therapie/hulpverlening krijgt. Onder de variabele ‘aantal soorten hulpverlening of therapie’
verstaan we de variëteit aan hulpverlening of therapie dat een kind op een week krijgt. Het gaat om
zes verschillende soorten hulpverlening of therapie: (1) kinesitherapie, (2) ergotherapie, (3) logopedie,
(4) thuisbegeleiding, (5) speltherapie en (6) andere. Deze variabele wordt geoperationaliseerd door
een somscore van de variëteit in hulpverlening of therapie te maken. De maximumscore dat er op dit
item gescoord kan worden is 6 omdat er maximaal zes verschillende soorten hulpverleningen of
therapieën die het kind wekelijks krijgt, werden opgenomen in de schriftelijke bevraging. Er werd voor
gekozen om ‘andere soorten hulpverlening of therapie’ als één categorie te beschouwen.
In Tabel 8 wordt voor het aantal uren en soorten hulpverlening/therapie de range, het
gemiddelde, alsook de standaarddeviatie en de mediaan weergegeven. We kunnen hieruit
concluderen dat de kinderen gemiddeld 4,88 uren hulpverlening/therapie per week krijgen en dat ze
gemiddeld 2,93 verschillende soorten therapie/hulpverlening ontvangen.
Tabel 8
Descriptieve Resultaten van Hulpverlening/Therapie
Hulpverlening/therapie

Range

x̅

SD

Mediaan

Aantal uren hulpverlening/therapie

1,5-9

4,88

1,96

5

Aantal soorten hulpverlening/therapie

1-4

2,93

1

3
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4.2.

Analyse van de onderzoeksvragen

In wat volgt worden de resultaten van de statistische analyse van de onderzoeksvragen
toegelicht.
4.2.1. Onderzoeksvraag 1a
Om na te gaan of er een samenhang is tussen het krijgen van ondersteuning en de sensitieve
responsiviteit

van ouders

van

kinderen met

een

ernstige

cognitieve

en

motorische

ontwikkelingsachterstand, opteerden we als eerste analysemethode voor een variantie-analyse met
één factor (ANOVA). De afhankelijke variabele is de sensitieve responsiviteit van de ouders en deze
beschouwen we als een kwantitatieve intervalvariabele (somscore van de drie likertschalen). De
onafhankelijke variabele bestaat uit drie groepen van ervaren steun (0 = meer dan voldoende, 1 =
voldoende en 2= onvoldoende) en is met andere woorden een ordinale kwalitatieve variabele. Via deze
variantie-analyse met één factor gaan we na of de populatiegemiddelden van de verschillende groepen
van elkaar verschillen (Tuerlinckx & Ceulemans, 2013). Deze variantie-analyse met één factor wordt
drie maal uitgevoerd: (1) voor de ervaren steun bij de opvoeding, (2) voor de ervaren praktische steun
en (3) voor de ervaren emotionele steun. Vooraleer we de variantie-analyse met één factor uitvoerden,
werd er nagegaan of er voldaan wordt aan de assumpties van deze analysemethode (zie Bijlage C). We
gingen met andere woorden de assumpties van gelijke populatievarianties (homoscedasticiteit), de
normaliteit van de populatieverdeling van de afhankelijke variabelen in de drie groepen, de
onafhankelijkheid van de waarnemingen en het al dan niet aanwezig zijn van uitbijters (observaties die
ongewoon ver van de meerderheid van de observaties liggen) na (Tuerlinckx & Ceulemans, 2013). Er
wordt niet voldaan aan de assumptie van normaliteit. ANOVA is vrij robuust tegen schendingen van de
normaliteitsassumptie tenzij er sprake is van kleine en ongelijke steekproefgroottes (Tuerlinckx &
Ceulemans, 2013). In mijn onderzoek hebben we met een kleine steekproef en ongelijke
steekproefgroottes te maken waardoor het crucialer is dat aan deze assumptie voldaan wordt. Er werd
daarom geopteerd om een non-parametrische toets uit te voeren op een significantieniveau van α =
.05, namelijk de Kruskal-Wallistoets. Dit is een rangtoets die de ANOVA F-toets kan vervangen (Moore
& McCabe, 2011). Vooraleer we de Kruskal-Wallistoets uitvoerden, werd er nagegaan of er voldaan
wordt aan de assumpties van deze non-parametrische toets (zie Bijlage D). De assumpties zijn: (1)
afhankelijke variabele moet ordinaal of continu zijn, (2) de onafhankelijke variabele moet uit twee of
meer onafhankelijke condities bestaan, (3) onafhankelijkheid van de waarnemingen en (4) verdelingen
van de verschillende condities moeten dezelfde vorm hebben (wat inhoudt dat de variabiliteit ook
hetzelfde moet zijn) (McDonald, 2014; https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/kruskal-wallis-h-testusing-spss-statistics.php). Er werd aan de eerste drie assumpties voldaan. De vierde assumptie wordt
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geschonden waardoor we met deze non-parametrische toets enkel de gemiddelden van de drie
condities met elkaar kunnen vergelijken (en dus niet de medianen).
Het resultaat van de eerste Kruskal-Wallistoets toonde geen verschil aan tussen de drie
condities van ervaren steun bij de opvoeding en de sensitieve responsiviteit van de ouders (Chi-square
= 2,912; p = 0,233).
Het resultaat van de tweede Kruskal-Wallistoets toonde geen verschil aan tussen de drie
condities van ervaren praktische steun en de sensitieve responsiviteit van de ouders (Chi-square =
1,035; p = 0,596).
Het resultaat van de derde Kruskal-Wallistoets toonde geen verschil aan tussen de drie
condities van ervaren emotionele steun en de sensitieve responsiviteit van de ouders (Chi-square =
0,054; p = 0,973).

4.2.2. Onderzoeksvraag 1b
“Is er een verband tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de
algemene

ontwikkeling

van

kinderen

met

een

ernstige

cognitieve

en

motorische

ontwikkelingsachterstand?”. We opteerden als analysemethode voor het toetsen van deze
onderzoeksvraag, voor een enkelvoudige lineaire regressieanalyse met de sensitieve responsiviteit van
de ouders als onafhankelijke variabele en het niveau van de algemene ontwikkeling (totaalscores van
de kinderen op het GTI) als afhankelijke variabele. De sensitieve responsiviteit werd in deze analyse
opgenomen als een intervalvariabele. Vooraleer we de enkelvoudige regressieanalyse uitvoerden,
werd er nagegaan of de assumpties van deze analysemethode wel of niet geschonden worden (zie
Bijlage E). We gingen met andere woorden de lineariteit van de samenhang tussen de onafhankelijke
en afhankelijke variabele, de homoscedasticiteit en normaliteit van de residuen, de onafhankelijkheid
van de waarnemingen en het al dan niet voorkomen van uitschieters in de data na (Tuerlinckx &
Ceulemans, 2013). Er wordt slechts aan één assumptie voor het uitvoeren van een enkelvoudige
lineaire regressieanalyse niet voldaan, namelijk aan de assumptie van lineariteit van de samenhang
tussen het criterium en de predictor. Aangezien geen duidelijk alternatief beschikbaar is en onze
hypothese de aanwezigheid van een lineair verband inhoudt, opteren we toch voor het uitvoeren van
een regressieanalyse op een significantieniveau van α = .05.
Er werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van -0.037 (t(10) = -0,118; p =
0,909) en R²-waarde van 0,001 (F(1,10) = 0,014; p = 0,909). We kunnen hieruit concluderen dat er geen
verband gevonden wordt tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de
algemene ontwikkeling van de kinderen.
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4.2.3. Onderzoeksvraag 2
“Wordt het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand bevorderd door ontwikkelingsstimulerende activiteiten?”. We
opteerden als analysemethode voor een enkelvoudige lineaire regressieanalyse met de totale
somscores van de ontwikkelingsstimulerende activiteiten als onafhankelijke variabele en het niveau
van de algemene ontwikkeling (totaalscores van de kinderen op het GTI) als afhankelijke variabele. Net
zoals bij onderzoeksvraag 1b werd er voor het uitvoeren van de enkelvoudige regressieanalyse,
nagegaan of de assumpties van deze analysemethode wel of niet geschonden worden (zie Bijlage F).
De assumpties van deze analysemethode worden niet geschonden (over het voldoen aan de assumptie
van normaliteit bestaat onduidelijkheid), waardoor de enkelvoudige regressieanalyse werd uitgevoerd
op een significantieniveau van α = .05.
Er werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van 0.493 (t(12) = 1,965; p =
0,073) en R²-waarde van 0,243 (F(1,12) = 3,862; p = 0,073). Dit houdt in dat 24,3 % van de variantie in
het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen gedetermineerd wordt door de
ontwikkelingsstimulerende activiteiten (zonder een causaliteit te suggereren). We moeten echter H0
aanvaarden aangezien de p-waarde groter is dan α (α = .05). We kunnen hieruit concluderen dat er
geen significant verband is tussen de ontwikkelingsstimulerende activiteiten en het niveau van de
algemene ontwikkeling van de kinderen.
We voerden vervolgens de enkelvoudige regressieanalyse uit voor de vijf verschillende
factoren van het GTI. Er kon geen enkelvoudige lineaire regressie worden uitgevoerd voor de factor
‘emotioneel communicatief gedrag’ omdat deze afhankelijke variabele constant is (alle participanten
behaalden hier een score van 3 op). Voor de factor ‘receptief taalgedrag’ werd een gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt bekomen van 0,268 (t(12) = 0,965; p = 0,353) en R²-waarde van 0,072 (F(1,12) =
0,932; p = 0,353). Er werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van 0,232 (t(12) =
0,827; p = 0,424) en R²-waarde van 0,054 (F(1,12) = 0,684; p = 0,424) voor de factor ‘algemeen
communicatief gedrag’. Voor de factor ’visueel gedrag’ werd een gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt bekomen van 0,488 (t(12) = 1,938; p = 0,076) en R²-waarde van 0,238 (F(1,12) =
3,756; p = 0,076). Er werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van 0,264 (t(12) =
0,948; p = 0,362) en R²-waarde van 0,07 (F(1,12) = 0,899; p = 0,362) voor de factor ‘exploratief gedrag’.
We kunnen hieruit concluderen dat er geen significant verband is tussen de ontwikkelingsstimulerende
activiteiten en de vijf factoren van het GTI.
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4.2.4. Onderzoeksvraag 3
Er werden variantie-analyses met één factor uitgevoerd om na te gaan of er een verband is
tussen het verblijf van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand
en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind. Deze variantie-analyse met één factor werd
uitgevoerd voor zowel het verblijf van het kind overdag als ‘s avonds/’s nachts. Er is te weinig variatie
in de dataset voor het verblijf van het kind in het weekend (2 kinderen verblijven in het weekend in
een voorzieningen en de overige 12 thuis) waardoor het niet zinvol was om een variantie-analyse uit
te voeren. Het aantal participanten in de conditie ‘voorziening’ vormt namelijk een te kleine groep om,
als er werkelijke verschillen zijn, deze naar boven te halen. De onafhankelijke variabele is het verblijf
van het kind en bestaat voor het verblijf overdag uit drie groepen (kinderopvang, voorziening en
school) en voor het verblijf ‘s avonds/’s nachts uit twee groepen (thuis of in een voorziening). De
afhankelijke variabele is het niveau van de algemene ontwikkeling (totaalscores van de kinderen op
het GTI). Net zoals bij onderzoeksvraag 1a werd er voor het uitvoeren van de variantie-analyses met
één factor nagegaan of er voldaan wordt aan de assumpties van deze analysemethode (zie Bijlage G).
Hieruit blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het voldoen aan de assumptie van normaliteit (op
basis van de visuele inspectie is het onduidelijk of er wel of niet voldaan is aan deze assumptie terwijl
de Shapiro-Wilk test concludeert dat er aan voldaan wordt) en er een uitschieter aanwezig is in de
dataset van het niveau van de ontwikkeling van de kinderen binnen het verblijf van de kinderen ’s
avonds/’s nachts. Daarom voerden we, wegens de onduidelijkheid over het voldoen aan de assumptie
van normaliteit, eveneens de Kruskal-Wallistoets uit. Vooraleer we de Kruskal-Wallistoets uitvoerden,
werd er nagegaan of er voldaan wordt aan de assumpties van deze non-parametrische toets (zie Bijlage
H). Er werd aan de eerste drie assumpties voldaan. De vierde assumptie wordt geschonden waardoor
we met deze non-parametrische toets enkel de gemiddelden van de condities met elkaar kunnen
vergelijken (en dus niet de medianen). De variantie-analyses met één factor en de Kruskal-Wallistoets
werden, voor de dataset van het verblijf van het kind ’s avonds/’s nachts, zonder de uitbijter en met
de uitbijter uitgevoerd op een significantieniveau van α = .05 om op die manier de invloed van de
uitbijter op de onderzoeksresultaten na te gaan.
Het resultaat van de eerste variantie-analyse met één factor toonde geen verschil aan tussen
de drie condities van het verblijf van het kind overdag en het niveau van de algemene ontwikkeling
van de kinderen. De nulhypothese dat er geen verband is tussen het verblijf van de kinderen overdag
en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind kan niet verworpen worden (F = 1,064; p =
0,378). Het resultaat van de Kruskal-Wallistoets toonde eveneens geen verschil aan tussen de drie
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condities van het verblijf van het kind overdag en het niveau van de algemene ontwikkeling (Chi-square
= 2,498; p = 0,287).
Het resultaat van de tweede variantie-analyse met één factor met uitbijter toonde geen
verschil aan tussen de twee condities van het verblijf van het kind ’s avonds/’s nachts en het niveau
van de algemene ontwikkeling van de kinderen. De nulhypothese “er is geen verband tussen het
verblijf van de kinderen ’s avonds/’s nachts en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind”
kan niet worden verworpen (F = 0,650; p = 0,436). Het resultaat van de Kruskal-Wallistoets met
uitbijter toonde eveneens geen verschil aan tussen de twee condities van het verblijf van het kind ’s
avonds/’s nachts en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind (Chi-square = 0,445; p =
0,505). De nulhypothese “er is geen verband tussen het verblijf van kinderen ’s avonds/’s nachts en
het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind” kan niet worden verworpen. Gezien er sprake
is van een uitbijter in de data hebben we de F-toets nog eens uitgevoerd zonder deze uitbijter. Ook
hier kan de nulhypothesen niet verworpen worden (F = 0,008; p= 0,931). De Kruskal-Wallistoets werd
nogmaals uitgevoerd maar nu zonder uitbijter in de data waarbij de nulhypothese eveneens niet
verworpen kan worden (Chi-square = 0,006; p = 0,938).

4.2.5. Onderzoeksvraag 4a
“Bevordert het krijgen van meer hulpverlening of therapie door kinderen met een ernstige
cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand het niveau van hun algemene ontwikkeling?”. Er
werd een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om deze onderzoeksvraag te toetsen. De
onafhankelijke variabele is het aantal uren hulpverlening of therapie dat de onderzochte kinderen
krijgen en de afhankelijke variabele is het niveau van de algemene ontwikkeling (totaalscores van de
kinderen op het GTI). Er werd ook bij deze onderzoeksvraag eerst nagegaan of er voldaan wordt aan
de assumpties van deze analysemethode vooraleer de enkelvoudige regressieanalyse werd uitgevoerd
(zie Bijlage I). Er wordt niet voldaan aan de assumptie van homoscedasticiteit en er is één uitbijter
aanwezig in de dataset. De assumptie van homoscedasticiteit is echter een assumptie in de meeste
statistische analysemethoden waardoor er geen duidelijk alternatief beschikbaar is. We voerden de
enkelvoudige regressieanalyse (op een significantieniveau van α = .05) daarom toch uit. De relatie
tussen het aantal uren hulpverlening/therapie en het niveau van de algemene ontwikkeling wordt
zowel onderzocht met de uitbijter als zonder de uitbijter in de dataset om op die manier de invloed
van de uitbijter op de onderzoeksresultaten na te gaan.
Er werd bij de enkelvoudige regressieanalyse met de uitbijter een gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt bekomen van -0.489 (t(12) = -1,943; p = 0,076) en R²-waarde van 0,239 (F(1,12) =
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3,775; p = 0,076) met het niveau van de algemene ontwikkeling als afhankelijke variabele. We moeten
H0 aanvaarden aangezien de p-waarde groter is dan α (α = .05). We kunnen hieruit concluderen dat er
geen significant verband is tussen het aantal uren therapie/hulpverlening dat een kind wekelijks krijgt
en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen. Met de enkelvoudige regressieanalyse
zonder de uitbijter werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van -0,733 (t(11) = 3.569; p = 0,004) en R²-waarde van 0,537 (F(1,11) = 12,738: p = 0,004). Dit houdt in dat 53,7 % van de
variantie in het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen gedetermineerd wordt door het
aantal uren therapie/hulpverlening dat een kind wekelijks krijgt (zonder een causaliteit te suggereren).
We moeten H0 verwerpen aangezien de p-waarde kleiner is dan α (α = .05). We kunnen hieruit
concluderen dat er een significant verband is tussen het aantal uren therapie/hulpverlening dat een
kind wekelijks krijgt en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen bij de enkelvoudige
regressieanalyse zonder de uitbijter.

4.2.6. Onderzoeksvraag 4b
Er werd een enkelvoudige regressieanalyse op een significantieniveau van α = .05 uitgevoerd
om na te gaan of er een verband is tussen het aantal soorten hulpverlening of therapie dat kinderen
met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand krijgen en het niveau van hun
algemene ontwikkeling. De onafhankelijke variabele is het aantal soorten hulpverlening/therapie en
de afhankelijke variabele is het niveau van de algemene ontwikkeling (totaalscores van de kinderen op
het GTI). Er werd ook bij deze onderzoeksvraag eerst nagegaan of er voldaan wordt aan de assumpties
van deze analysemethode vooraleer de enkelvoudige regressieanalyse werd uitgevoerd (zie Bijlage J).
Hieruit bleek dat er onduidelijkheid bestaat over het voldoen aan de assumptie van lineariteit en dat
er twee uitbijters aanwezig zijn in de dataset. De relatie tussen het aantal soorten
hulpverlening/therapie en het niveau van de algemene ontwikkeling wordt daarom zowel onderzocht
met als zonder de uitbijters in de dataset.
Er werd bij de enkelvoudige regressieanalyse met de uitbijters een gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt bekomen van -0.369 (t(12) = -1,374; p = 0,194) en R²-waarde van 0,136 (F(1,12) =
1,889; p = 0,194) met het niveau van de algemene ontwikkeling als afhankelijke variabele. We moeten
H0 aanvaarden aangezien de p-waarde groter is dan α (α = .05). We kunnen hieruit concluderen dat er
geen significant verband is tussen het aantal soorten therapie/hulpverlening dat een kind wekelijks
krijgt en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen. Met de enkelvoudige
regressieanalyse zonder de uitbijters werd een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bekomen van
-0,281 (t(10) = -0,926; p = 0,376) en R²-waarde van 0,079 (F(1,10) = 0,857; p = 0,376) met het niveau
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van de algemene ontwikkeling als afhankelijke variabele. We moeten H0 eveneens aanvaarden
aangezien de p-waarde groter is dan α (α = .05). We kunnen hieruit concluderen dat er geen significant
verband is tussen het aantal soorten therapie/hulpverlening dat een kind wekelijks krijgt en het niveau
van de algemene ontwikkeling van de kinderen.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en reflecties
In dit hoofdstuk worden de conclusies van en reflecties op de onderzoeksresultaten besproken.
Eerst en vooral volgt een kritische bespreking van de onderzoeksresultaten, waarna de beperkingen
van het onderzoeksopzet worden toegelicht. Tenslotte worden suggesties voor toekomstig onderzoek
geformuleerd en bespreken we de implicaties van ons onderzoek voor de praktijk.

5.1.

Conclusies

Via de descriptieve analyse werden de beschrijvende eigenschappen van de variabelen uit het
onderzoek in kaart gebracht. Het betreft volgende variabelen: (1) algemene ontwikkeling van het kind,
(2) sensitieve responsiviteit van de ouder, (3) steun, (4) ontwikkelingsstimulerende activiteiten, (5)
verblijf van het kind en (6) hulpverlening/therapie. Hiervoor werd er de nodige informatie verzameld
aan de hand van een schriftelijke bevraging met betrekking tot gezins- en bredere
omgevingskenmerken, video-observaties van de interacties tussen ouder en kind die gescoord werden
op de mate van sensitieve responsiviteit bij de ouder aan de hand van de MBRS-R (Mahoney, 2008) en
de afname van het GTI (Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999). Vervolgens werd er aan de
hand van de statistische analyses nagegaan of er een samenhang is tussen het krijgen van
ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van de ouders, en of er een samenhang is tussen de
sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen.
Verder werd er nagegaan of het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen bevorderd
wordt door ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Er werd eveneens onderzocht of er een verband is
tussen het verblijf van de kinderen en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind. Tenslotte
werd er nagegaan of er een samenhang is tussen het niveau van de algemene ontwikkeling van de
kinderen en het aantal uren en/of soorten hulpverlening dat de kinderen wekelijks krijgen.
In wat volgt worden eerst en vooral de conclusies met betrekking tot de descriptieve analyse
besproken, waarna er verder ingegaan wordt op de conclusies van de statistische analyse.

5.1.1. Conclusies met betrekking tot de descriptieve analyse
Met betrekking tot het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige
cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand kan geconcludeerd worden dat de totale score van
de kinderen die deelnamen aan het onderzoek gemiddeld 67,43 was (maximale score die behaald kan
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worden, is 100). De laagst behaalde score was 25 en de hoogst behaalde score 89. De gemiddelden
van de kinderen die deelnamen aan het onderzoek op de verschillende factoren van het GTI komen in
grote mate overeen met de gemiddelden van de circa 100 proefpersonen waarbij het GTI werd
afgenomen (Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999).
De ouders die deelnamen aan het onderzoek behaalden een hoge totale score op sensitieve
responsiviteit (het gemiddelde was 4,03 op een 5-punts Likertschaal). De laagst behaalde score was 3
en de hoogst behaalde score 5. Deze hoge totale score op sensitieve responsiviteit van de ouders is
belangrijk voor kinderen met EMB. Hostyn en Daelman (2011) geven namelijk aan dat personen met
EMB nood hebben aan interactiepartners die hen willen begrijpen en samen met hen betekenis willen
geven aan het leven. Kwaliteitsvolle interacties bieden personen met EMB kansen tot ontwikkeling van
hun mogelijkheden, welbevinden en deelname aan het leven en verhinderen dat ze in een isolement
terecht komen (Hostyn & Daelman, 2011, p. 194).
Met betrekking tot de steun die de ouders die deelnamen aan het onderzoek ervaren, kan er
geconcludeerd worden dat het merendeel van de ouders die deelnamen aan het onderzoek (64,3 %)
voldoende of meer dan voldoende steun ervaart bij de opvoeding, de helft van de ouders (42,9 %)
voldoende of meer dan voldoende praktische steun ervaart en 57,1% van de ouders voldoende of meer
dan voldoende emotionele steun ervaart. We kunnen hieruit concluderen dat een bepaald deel van de
ouders (21,4% voor steun bij de opvoeding, 42,9 % voor praktische steun en 28,6 % voor emotionele
steun) niet tevreden is met de ondersteuning die ze krijgen. Dit ligt in de lijn van resultaten uit vorige
onderzoeken. Hieruit is gebleken dat 80% van de ouders gemiddeld tevreden zijn met de geboden zorg
aan hun kinderen en dat een bepaald deel (ongeveer 20%) niet tevreden is (Jansen et al., 2012). Verder
is uit vorig onderzoek gebleken dat ouders van kinderen met EMB een gebrek aan emotionele steun
ervaren. Vele ouders vinden dat ze te weinig steun krijgen van vrienden en familie (Mencap, 2001;
Vlaskamp, Maes, & Penne, 2011). Uit het onderzoek van Hostyn en Maes (2007) is gebleken dat de
ouders van kinderen met EMB vinden dat er een gebrek is aan toegang tot formele ondersteuning en
deze niet steeds intens genoeg is.
De ouders die deelnamen aan het onderzoek krijgen gemiddeld van 2 personen steun bij de opvoeding,
0,83 voor praktische steun en 3,25 voor emotionele steun. We concluderen hieruit, net zoals White en
Hastings (2004), dat ouders van kinderen met EMB omringd worden door hulp (zowel bij de opvoeding,
praktisch als emotioneel) van elkaar, grootouders, andere familieleden, buren, vrienden, collega’s,
hulpverleners en anderen.
De maximale score die behaald kon worden op de variabele ontwikkelingsstimulerende
activiteiten is 65. De gemiddelde score van de participanten hierop bedraagt 36,86 wat inhoudt dat
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uitstappen, bezoekjes of spelen met het kind bij de onderzoeksparticipanten gemiddeld maandelijks
of minder dan maandelijks gebeuren. Het bereik gaat van 23 tot 50. Betrokkenheid in stimulerende
activiteiten waarin kinderen met EMB zelf invloed ervaren is nochtans één van de bepalende factoren
voor de ervaren levenskwaliteit (Petry, Maes & Vlaskamp, 2005). Aangezien er in dit onderzoek geen
vergelijkingsgroep werd opgenomen (bijvoorbeeld kinderen met een normale, typische ontwikkeling)
kunnen er geen conclusies getrokken worden omtrent de frequentie van ontwikkelingsstimulerende
activiteiten in gezinnen met een kind met EMB ten opzichte van gezinnen met een kind met een
normale, typische ontwikkeling. Uit vorig onderzoek is echter gebleken dat de frequentie van
familieactiviteiten en het deelnemen van het kind hieraan lager ligt in gezinnen met een kind met EMB
ten opzichte van gezinnen met een kind met een normale, typische ontwikkeling (Axelsson, & Wilder,
2013b).
Met betrekking tot het verblijf van het kind kan er geconcludeerd worden dat de meerderheid
van de kinderen die deelnamen aan het onderzoek overdag (57,1 %) in een voorziening verblijft en in
de avond en ’s nachts (64,3 %) alsook in het weekend (85,7 %) thuis verblijft. Dit houdt in dat bijna 40 %
van de onderzochte kinderen ’s avonds/’s nachts niet naar huis gaat, maar de meesten in het weekend
wel thuis verblijven (slechts 14,3 % verblijft in het weekend in een voorziening). Slechts 21,4 % van de
onderzochte kinderen gaat overdag naar school, hoewel het bereik van de leeftijd van de onderzochte
kinderen start vanaf 30 maanden wat de leeftijd is waarop kinderen naar het kleuteronderwijs gaan.
Dit komt overeen met het onderzoek van Maes et al. (2008) waar het percentage schoolgaande
kinderen hoger ligt omdat de onderzoeksgroep hier kinderen en jongeren betreft. Uit dit onderzoek is
gebleken dat 50,71% van de kinderen en jongeren uit de voorzieningen die deelnamen aan het
onderzoek schoolgaand is. De overige kinderen verblijven thuis of in een (semi-) residentiële
voorziening.
Tenslotte kan er geconcludeerd worden dat de kinderen die deelnamen aan het onderzoek
gemiddeld 4,88 uren hulpverlening/therapie op een week krijgen en dat ze gemiddeld 2,93
verschillende soorten therapie/hulpverlening ontvangen. De volgende therapieën komen het meest
frequent voor: kinesitherapie (alle kinderen krijgen deze hulpverleningsvorm), ergotherapie (71,43%
van de onderzochte kinderen krijgt het) en logopedie (57,14% van de onderzochte kinderen krijgt het).

5.1.2. Conclusies met betrekking tot de statistische analyse
Op basis van de statistische analyse blijkt dat er geen samenhang is tussen het krijgen van
ondersteuning en de sensitieve responsiviteit van ouders van kinderen met een ernstige cognitieve en
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motorische ontwikkelingsachterstand. Er werd zowel bij ervaren steun bij de opvoeding, praktische
ervaren steun als emotionele ervaren steun geen significante samenhang gevonden met de sensitieve
responsiviteit van de ouders.
Er kan aan de hand van de statistische analyse eveneens geconcludeerd worden dat er geen
significant verband is tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. We
stelden in de literatuur over kinderen zonder een beperking andere tegenstrijdige resultaten vast over
de samenhang tussen de sensitieve responsiviteit van de ouders en het niveau van de algemene
ontwikkeling. Er is namelijk heel wat evidentie te vinden dat ouderlijke affectie en betrokkenheid,
ongeacht de etniciteit of socio-economische status, cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen
(Berk, 2010). Guralnick (2011) geeft eveneens aan dat ouders sensitieve, responsieve en warme
interacties dienen aan te gaan met hun kind om zo de sociale en cognitieve competenties van het kind
te kunnen bevorderen.
Verder blijkt het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige
cognitieve
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ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Er werd eveneens geen significant verband gevonden tussen
de ontwikkelingsstimulerende activiteiten en de vijf factoren van het GTI. In de literatuur over kinderen
zonder een beperking vinden we daarentegen heel wat evidentie dat een stimulerende omgeving,
ongeacht de etniciteit of socio-economische status, cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen
(Berk, 2010). Er zijn in de literatuur echter geen resultaten bekend over de mate waarin de
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand al dan
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onderzoeksresultaten kunnen vergelijken.
Uit de statistische analyse werd eveneens geconcludeerd dat er geen significant verband is
tussen het verblijf van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand
en het niveau van de algemene ontwikkeling van het kind. Er werd zowel bij het verblijf van het kind
overdag als het verblijf van het kind ’s avonds/’s nachts geen significante samenhang gevonden met
het niveau van de algemene ontwikkeling.
Er werd in deze studie nagegaan of het krijgen van meer hulpverlening of therapie door
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand het niveau van hun
algemene ontwikkeling bevordert. Er werd, a.d.h.v. de enkelvoudige regressieanalyse met de uitbijter,
geconcludeerd dat er geen significant verband is tussen het aantal uren therapie/hulpverlening dat
een kind wekelijks krijgt en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen. De enkelvoudige
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regressieanalyse zonder de uitbijter toont daarentegen aan dat 53,7 % van de variantie in het niveau
van de algemene ontwikkeling van de kinderen gedetermineerd wordt door het aantal uren
therapie/hulpverlening dat een kind wekelijks krijgt (zonder een causaliteit te suggereren). We kunnen
concluderen dat er een significant verband is tussen het aantal uren hulpverlening/therapie dat een
kind wekelijks krijgt en het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen.
Tenslotte blijkt uit de statistische analyse dat er geen significant verband is tussen het aantal
soorten hulpverlening of therapie dat kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand krijgen en het niveau van hun algemene ontwikkeling.

5.2.

Beperkingen van het onderzoek
5.2.1. Onderzoeksdesign

Vooreerst worden de voor- en nadelen van het gehanteerde onderzoeksdesign, namelijk
correlatieonderzoek besproken. Een voordeel van het hanteren van een dergelijk onderzoeksdesign is
dat we hiermee verschillende variabelen tegelijkertijd kunnen meten (Howitt & Cramer, 2007). In mijn
masterproef ga ik na in welke mate een aantal variabelen, namelijk (1) ontwikkelingsstimulerende
activiteiten, (2) verblijf van het kind, (3) hulpverlening en therapie, (4) ervaren steun door de ouders
en (5) sensitieve responsiviteit van de ouders, samenhangen met het niveau van de algemene
ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Het
wordt op deze manier mogelijk om te zien welke van de variabelen het sterkst verband houden met
het niveau van de algemene ontwikkeling van deze kinderen. Een nadeel van correlatieonderzoek is
dat we geen causaliteit kunnen afleiden uit onze onderzoeksresultaten omdat er mogelijks een invloed
is van variabelen die we niet in rekening brachten in ons onderzoeksopzet. Dit worden ook wel
storende variabelen genoemd en verklaren geheel of gedeeltelijk het verband tussen twee andere
variabelen (Howitt & Cramer, 2007). Er bestaan allerlei statistische methoden om te controleren voor
deze storende variabelen, maar er kan geen rekening gehouden worden met alle storende factoren
die misschien tot de uitkomsten hebben geleid (Howitt & Cramer, 2007, p. 13).

5.2.2. Onderzoeksgroep
Een tweede bedenking die gemaakt kan worden, betreft de omvang van de onderzoeksgroep.
Howitt en Cramer (2007) stellen dat er bij correlatieonderzoek vaak meer deelnemers nodig zijn,
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omdat het verband tussen variabelen in dit onderzoeksdesign doorgaans kleiner is dan bij een
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correlatieonderzoek een correlatie van 0,30 al veelbelovend. Zoals hierboven reeds besproken werd,
is een beperking van correlatieonderzoek dat veel variabelen die van belang zijn met elkaar
samenhangen. Het is daarom belangrijk dat de steekproeven groter worden als er verbanden tussen 3
of meer variabelen onderzocht worden (Howitt & Cramer, 2007). Howitt en Cramer (2007) stellen dat
een steekproef doorgaans groter dan 60 moet zijn bij correlatieonderzoek.
In het onderzoek wordt echter een kleine onderzoeksgroep gehanteerd (n=14) en de steekproef werd
niet op een aselecte manier getrokken, waardoor de resultaten met enige voorzichtigheid
geïnterpreteerd dienen te worden. Een kleine steekproef vergroot namelijk de foutenmarge van de
resultaten waardoor deze minder betrouwbaar zijn. Bovendien is het met een kleine steekproef
moeilijker om te voldoen aan de assumpties van de analysemethoden. De doelpopulatie van personen
met EMB is nu eenmaal een relatief specifieke groep en is beperkt in omvang. Omwille van deze kleine
onderzoeksgroep kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie van
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. De analyse van de
onderzoeksvragen is eerder verkennend waarbij toekomstig, diepgaand onderzoek met een grotere
onderzoeksgroep meer duidelijkheid kan geven over de samenhang tussen contextfactoren en
kenmerken van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand. Daarnaast stellen we vast dat de onderzoeksgroep homogeen
samengesteld is. Alle participanten krijgen hulpverlening/therapie, de meerderheid van de kinderen
verblijft overdag in een voorziening (n=8) en in het weekend thuis (n=12). De waarden van de
sensitieve responsiviteit van de deelnemende ouders vertoonden weinig spreiding (x̅ = 4,03; SD = 0,76).
De beperkte variatie en spreiding in scores kan ervoor zorgen dat de correlatie tussen twee variabelen
lager wordt (Howitt & Cramer, 2007). Bij een grotere onderzoeksgroep wordt een grotere variatie en
spreiding in de gegevens verwacht.
De homogeniteit van de onderzoeksgroep zagen we sterk terug bij het verblijf overdag van de
deelnemende kinderen waarbij er geen enkele participant uit de steekproef was die in de categorie
‘overwegend thuis’ kon geplaatst worden. Er is eveneens weinig variatie in de dataset voor het verblijf
van het kind in het weekend (2 kinderen verblijven in een voorziening de overige 12 thuis) waardoor
het niet zinvol was om een variantie-analyse uit te voeren. Het aantal participanten in de conditie
‘voorziening’ vormt namelijk een te kleine groep om, als er werkelijke verschillen zijn, deze naar boven
te halen.
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5.2.3. Onderzoeksmethoden
In wat volgt worden een aantal bedenkingen besproken bij de onderzoeksmethoden die
gebruikt werden voor dit onderzoek. Er werden verschillende methoden gebruikt om informatie te
verzamelen: schriftelijke bevraging met betrekking tot gezins- en bredere omgevingskenmerken,
video-observaties van de interacties tussen ouder en kind die gescoord werden op de mate van
sensitieve responsiviteit bij de ouder aan de hand van de MBRS-R (Mahoney, 2008) en de afname van
het GTI (Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999).
Informatie over gezins- en bredere omgevingskenmerken werd verzameld aan de hand van
een vragenlijst. Een beperking hieromtrent is dat bepaalde vragen niet accuraat werden ingevuld door
de onderzoeksparticipanten. Bij de vraag over het verblijf van het kind, uitgedrukt in aantal halve
dagen per week, werden het aantal dagen bij bepaalde onderzoeksparticipanten oorspronkelijk
bijvoorbeeld niet of foutief ingevuld. Dit is mogelijks te wijten aan het niet begrijpen van de vraag door
de onderzoeksparticipanten of het vluchtig invullen van de vragenlijst. Bovendien kon er aan de hand
van deze vragenlijst niet diep ingegaan worden op de onderwerpen.
In dit onderzoek werd de ouder-kind interactie geobserveerd in de natuurlijke setting
(thuisomgeving of residentiële voorziening). Interactie is een ingewikkeld proces waardoor we het best
in kaart brengen door middel van observatie in een natuurlijke setting (Hostyn & Daelman, 2011).
Sattler en Hoge (2006) stellen dat observatie in een vertrouwde thuisomgeving verscheidene
voordelen heeft; geeft een beter beeld van het gezinsfunctioneren, vermindert de angst bij de
familieleden, bevordert meer open communicatie en tenslotte vermindert het de gewoonlijke
‘onderzoeker-participant’ relatie en stereotypen die hieraan verbonden zijn. Een beperking van
observaties in een natuurlijke setting is echter dat er in de omgeving tal van factoren aanwezig kunnen
zijn die er een invloed op uitoefenen. Factoren uit het onderzoek die een invloed kunnen gehad hebben
op de observaties zijn: aanwezigheid van de andere ouder of siblings, radio die op staat, deurbel die
gaat, etc. Bij de twee kinderen die geen contact meer hebben met hun ouders gebeurden de
observaties in de residentiële voorziening waar de kinderen verbleven. Ook in deze setting waren
enkele factoren aanwezig die mogelijks een invloed kunnen hebben gehad op de observaties
(bijvoorbeeld een ander kind of collega die de ruimte binnen kwam). Een alternatief hiervoor is om de
ouder-kind interactie in een gecontroleerde ruimte te observeren. Op deze manier heb je meer
controle over de ruimte en lok je de gedragingen uit waarin je geïnteresseerd bent. Nadelen hiervan
zijn dat de participanten zich minder spontaan gedragen en dat er geen ruimte is voor onverwachte,
informatieve gebeurtenissen. Er wordt daarom vaak geopperd voor de combinatie van observatie in
een natuurlijke en een gecontroleerde setting (Sattler & Hoge, 2006). Verder werd er bij de
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verschillende onderzoeksparticipanten niet systematisch op hetzelfde moment van de dag
geobserveerd waardoor er een mogelijk invloed is van factoren zoals vermoeidheid (bepaalde
observaties gebeurden in de ochtend, anderen dicht bij het uur waarop het kind normaal gaat slapen)
en honger (bepaalde observaties gebeurden nadat het kind gegeten had, anderen net voor het
etensuur).
De ouder-kind interactie werd gedurende 15 minuten gefilmd. Er wordt bij observatie het best
gebruik gemaakt van video-opnames omdat het gedrag bij personen met EMB vaak erg vluchtig is (De
Bal, 2011). Het is onmogelijk dat een onderzoeker alles waarneemt gedurende de observatie (Mays &
Pope, 1995) en subtiele verschillen worden vaak ook niet opgemerkt (De Bal, 2011). Een voordeel van
deze kwalitatieve onderzoekstechniek is dat het de mogelijkheid biedt om bepaalde situaties zowel
verbaal als non-verbaal diepgaand te bestuderen (Philipsen & Vernooy-Dassen, 2004) en om niet
opgemerkt of onbegrepen communicatief gedrag achteraf te interpreteren (De Bal, 2011). Andere
voordelen zijn dat de beoordelaars de video-opnames verschillende keren na elkaar kunnen bekijken
en stopzetten, de opname vertraagd kunnen afspelen, of de observatie kunnen bekijken vanuit
verschillende invalshoeken om zo inzicht te verwerven in de details en subtiele gedragingen (Hostyn &
Daelman, 2011). Een bedenking ten aanzien van het gebruik van de videocamera is dat zowel de ouders
als de personen met EMB niet vertrouwd waren met de aanwezigheid ervan. Het kan voor de kinderen
met EMB een bron van afleiding vormen. Verder is het mogelijk dat wanneer kinderen en ouders weten
dat ze geobserveerd worden hun gedrag verandert als reactie op de observatie (Sattler & Hoge, 2006).
Het kan bijvoorbeeld dat bepaalde ouders sociaal wenselijk gedrag stelden en dus extra hun best
deden om sensitief responsief te reageren ten aanzien van hun kind. Het kan ook dat de
onderzoeksparticipanten door de observatie net minder spontaan dit gedrag stelden. Hierdoor is de
interactie tussen ouder en kind verschillend van de dagdagelijkse situatie. Een mogelijkheid om ervoor
te zorgen dat ouder en kind wennen aan de videocamera is door gebruik te maken van testopnames.
Bovendien werden de ouders op voorhand geïnformeerd over het doel van het onderzoek; de primaire
verzorger werd gevraagd om gedurende een kwartier met het kind in interactie te gaan, om zo in kaart
te brengen hoe het kind reageert op/interageert met een vertrouwde persoon. De onderzoeker
vertelde hierbij dat hij de interactie zou filmen. Het informeren van de ouder over het doel van de
observatie kan ervoor gezorgd hebben dat zij hun gedrag hieraan aanpasten en zich anders gedroegen
dan in de dagelijkse situatie. We kunnen hieruit concluderen dat het observeren van de ouders in de
thuissituatie geen representatieve weergave geeft van de dagelijkse interacties die plaatsvinden
tussen ouder en kind. Het zou naar toekomstig onderzoek beter zijn om het gedrag waarin je
geïnteresseerd bent op verschillende tijdstippen en plaatsen te meten omdat je zo een meer
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representatieve sample van gedragingen verkrijgt (Sattler & Hoge, 2006) en gebruik te maken van
testopnames om de participanten te laten wennen aan de videocamera.
Een andere beperking is dat de codering van de sensitieve responsiviteit van de ouders
afhankelijk is van de subjectieve interpretatie van de beoordelaars. Kinderen met EMB communiceren
voornamelijk via lichaamstaal (allerlei bewegingen van de ledematen, mimiek en fysiologische
reacties) en dit geheel van niet conventionele en idiosyncratische uitingen is moeilijk te begrijpen voor
de omgeving (De Bal, 2011). De beoordelaars lazen daarom eerst de communicatieprofielen van de
participanten door om zo tot een betere interpretatie van de idiosyncratische signalen van het kind te
komen. Het is voor buitenstaanders echter moeilijk om de communicatieve signalen van kinderen met
EMB te begrijpen. Zo kan het namelijk dat het kind buiten de onderzoekssituatie een totaal ander
gedrag vertoont of net tijdens het onderzoek helemaal niet reageert, waardoor we een foutief beeld
krijgen van de mogelijkheden van het kind (De Bal, 2011). Hierdoor blijft het een subjectieve
beoordeling en is er een beperktere betrouwbaarheid en validiteit. Er werd getracht om deze
‘observator bias’ tegen te gaan door de videofragmenten door meerdere personen te laten bekijken
en beoordelen. Op deze manier wordt de beoordeling namelijk minder afhankelijk van toevallige
omstandigheden of eigenschappen van de onderzoeker (Hak, 2007).
Het GTI (Vlaskamp, van der Meulen, & Smrkovsky, 1999) werd afgenomen om inzicht te
verwerven in het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en
motorische ontwikkelingsachterstand. Een bedenking hieromtrent is dat het bij personen met EMB
omwille van hun diepe verstandelijke beperking niet of nauwelijks mogelijk is om gestandaardiseerde
tests af te nemen om hun verstandelijke capaciteiten te meten (Nakken & Vlaskamp, 2002; Nakken &
Vlaskamp, 2007; Nakken, 1997; Nakken, 2011).

5.3.

Suggesties voor verder onderzoek

Er werd bij het behandelen van de beperkingen van het onderzoek opgemerkt dat er sprake is
van een kleine onderzoeksgroep. Een eerste suggestie voor verder onderzoek is dan ook om data te
verzamelen bij een grotere steekproef zodat de resultaten betrouwbaarder zijn. Hierdoor kunnen de
resultaten gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie van kinderen met een ernstige cognitieve
en motorische ontwikkelingsachterstand. Bij een grotere onderzoeksgroep wordt eveneens een
grotere variatie en spreiding in de gegevens verwacht en zal er mogelijks beter voldaan worden aan
de assumpties van de analysemethoden. Een tweede voorstel rond de onderzoeksgroep is om naast
kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand ook een
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vergelijkingsgroep mee op te nemen in het onderzoeksopzet. Deze vergelijkingsgroep kunnen kinderen
met een normale, typische ontwikkeling, kinderen met een verstandelijke beperking, etc. zijn. Op deze
manier wordt het mogelijk om na te gaan of er verschillen zijn in gezins- en bredere
omgevingskenmerken

tussen

kinderen

met

een

ernstige

cognitieve

en

motorische

ontwikkelingsachterstand en de vergelijkingsgroep.
Het derde voorstel is om in toekomstig onderzoek naast een vragenlijst ook een diepteinterview te doen met de onderzoeksparticipanten om zo meer gedetailleerde en diepgaandere
informatie te verwerven over gezins- en bredere omgevingskenmerken. Er kan via een diepteinterview namelijk meer inzicht verworven worden in achterliggende gedachten, motivaties en ideeën.
Bovendien kunnen de items uit de vragenlijst die foutief of vluchtig werden ingevuld, zo uitgeklaard
worden.
Het vierde voorstel is om in verder onderzoek een combinatie van observaties in een
natuurlijke setting en een gecontroleerde setting te hanteren om op die manier een representatieve
weergave te verkrijgen van de dagelijkse interacties tussen ouder en kind. Op deze manier kunnen
bepaalde factoren (zoals vermoeidheid, afleiders, honger, etc.) onder controle gehouden worden.
Een andere bedenking die we maakten (zie 5.2.3.) is dat wanneer kinderen en ouders weten
dat ze geobserveerd worden hun gedrag verandert als reactie op de observatie (Sattler & Hoge, 2006).
We stellen daarom voor om in verder onderzoek gebruik te maken van testopnames om de
participanten te laten wennen aan de videocamera. Het verlengen van de opnametijd (bijvoorbeeld
opnametijd van 30 minuten in plaats van 15 minuten) kan mogelijks ook zorgen voor testgewenning.
Ten zesde zou het naar toekomstig onderzoek beter zijn om het gedrag waarin je
geïnteresseerd bent op verschillende tijdstippen en plaatsen te meten omdat je zo een meer
representatieve sample van gedragingen verkrijgt (Sattler & Hoge, 2006) en controleert voor factoren
zoals vermoeidheid, honger, afleiders, etc.
Bij de beperkingen van het onderzoek werd er aangehaald dat de scoring van de sensitieve
responsiviteit van de ouders door de beoordelaars een subjectieve beoordeling is. De Bal (2011) stelt
dat de omgeving van het kind met EMB belangrijke informatie kan geven dewelke niet via observatie
beschikbaar is of achterhaald kan worden. Een voorstel voor vervolgonderzoek zou daarom kunnen
zijn om een codeersysteem te hanteren waarin zowel de onderzoekers als de interactiepartners
(ouders, begeleiders en familie) de video-opnames analyseren en beoordelen. De interactiepartners
kennen het kind namelijk beter en begrijpen het kind beter op vlak van idiosyncratische signalen. Er
wordt een grondiger beeld verkregen van wat er zich afspeelt in de ouder-kind interactie wanneer
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verschillende partijen (ouders, begeleiders, therapeuten, etc.) de video-observaties bekijken (Hostyn
& Daelman, 2011). In dit onderzoek hadden de begeleiders van de voorziening waar het kind verblijft
bijvoorbeeld de videofragmenten van de sensitieve responsiviteit van de ouders kunnen bekijken en
beoordelen. Er kan hier uiteraard de bedenking bij gemaakt worden of het ethisch wel verantwoord is
dat deze betrokkenen elkaar beoordelen.

5.4.

Implicaties voor de praktijk

Dit onderzoek kan de directe en bredere omgeving van kinderen met EMB helpen om zich
meer bewust te worden van de manier waarop bepaalde gezins- en bredere omgevingsfactoren de
ontwikkeling van deze kinderen kunnen bevorderen. We kunnen de ouders en professionele
hulpverleners hierover informeren om er zo voor te zorgen dat de gezins- en bredere context
afgestemd wordt op de vragen en noden van kinderen met EMB. Op deze manier biedt dit onderzoek
handvatten in de opvoeding en begeleiding van kinderen met EMB. Tenslotte biedt dit onderzoek ook
een meerwaarde op macroniveau omdat zo het beleid geïnformeerd kan worden om financiële
middelen op een efficiënte manier in te zetten.
Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar de samenhang tussen contextfactoren en
kenmerken van de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische
ontwikkelingsachterstand en dus weinig literatuur beschikbaar om op terug te vallen. De resultaten
van de descriptieve analyse en analyse van de onderzoeksvragen zijn richtinggevend voor verdere
hypothesen en toekomstig onderzoek. Dit onderzoek is met andere woorden een verkennend,
exploratief onderzoek dat dient als basis voor bijkomend en meer diepgaand onderzoek. Het zou
interessant zijn om op basis van een grotere onderzoeksgroep na te gaan of het significante verband
en de niet-significante verbanden uit dit onderzoek (zie 4.2. analyse van de onderzoeksvragen) al dan
niet bevestigd worden in toekomstig onderzoek.
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Bijlagen
Bijlage A: Lijst Trefwoorden Literatuurstudie
Thema

Persoonstermen

Contextual factor*

Multiple disab*

Contextual influence*

Multiple impairments

Environmental adaption*

Profound intellectual disability

Environmental influence*

Profound intellectual disabilities

Famil*

Profoundly retarded

Burden

Profoundly handicapped

Resilience

Profound intellectual and multiple disabilities

Sibling*

Profound learning disability

Stress

Profound learning disabilities

Parental wellbeing

Profound mental retardation

Parental satisfaction

PIMD

Parental support

Intellectual and motor disabilities

Social support

Severe intellectual disability

Parent* experience*

Severe intellectual disabilities

Family quality of life

Severely retarded

FQOL

Severely handicapped

Quality of family life

Severe intellectual and multiple disabilities
Severe learning disability
Severe learning disabilities
Severe mental retardation
Complex support needs
Complex needs
High support needs
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Bijlage B: Rekruteringsbrief voor de Voorzieningen

OJKO-project
Opvolgen van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging
Vanderkelenstraat 32 bus 3765
3000 Leuven België
ojko@ppw.kuleuven.b
e
+32 16 32 62 30 (België)
+31 50 363 64 08 (Nederland)

Vraag om medewerking aan het onderzoeksproject:
Longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met een ernstige
ontwikkelingsvertraging

Geachte meneer, geachte mevrouw

In uw dagelijkse praktijk komt u waarschijnlijk vaak in contact met jonge kinderen met een ernstige
ontwikkelingsvertraging. De kennis over het ontwikkelingsverloop en de ontwikkelingsmijlpalen van
deze kinderen is zeer schaars. Het opzetten van internationaal onderzoek, in samenwerking met
diverse partners, is dan ook zeer belangrijk. Om die reden bundelen prof. dr. Bea Maes (KU Leuven),
prof. dr. Carla Vlaskamp en dr. Annette van der Putten (RU Groningen) de krachten in de vorm van
een onderzoeksproject.

In dit project willen we jonge kinderen met een groot risico op blijvende en zeer ernstige cognitieve
én motorische beperkingen, gedurende ongeveer twee jaar opvolgen (zie Bijlage 1 voor een meer
gedetailleerde doelgroepomschrijving). Op geregelde tijdstippen (ongeveer om de zes maanden)
wensen we meetmomenten uit te voeren. De dataverzameling zou starten vanaf januari 2014.
Het spreekt voor zich dat een dergelijk onderzoek ons inzicht in de ontwikkeling van kinderen met
een ernstige ontwikkelingsvertraging zal vergroten. Deze kennis kan van grote waarde zijn voor het
ii

adequaat interpreteren van diagnostische gegevens en/of observatiegegevens in het kader van de
opvolging van deze kinderen. Tevens kan een grotere kennis over de ontwikkeling ouders,
hulpverleners,… handvaten bieden om de ontwikkeling van deze kinderen optimaal te stimuleren.

Wij denken dat een samenwerking met uw centrum, zowel voor uw centrum als voor ons als
onderzoekers, een meerwaarde zou kunnen betekenen. Daarom lichten we in onderstaande eerst
even het project toe en geven we daarna onze concrete vragen aan.
De centrale doelstelling van het onderzoek is om zowel de globale kindontwikkeling als de
motorische, communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een
ernstige ontwikkelingsvertraging op te volgen. Op die manier willen we ontwikkelingstrajecten en patronen analyseren en ontwikkelingsmijlpalen en kritische periodes onderkennen.

De bedoeling is om gedurende ongeveer twee jaar elke zes maanden een onderzoek uit te voeren
waarin verschillende aspecten van de ontwikkeling in kaart gebracht worden.
De onderzoekers zullen hiervoor observaties en vragenlijsten gebruiken, eventueel aangevuld met
beschikbare gegevens van uw centrum.
Deelname aan het onderzoek is kosteloos, zowel voor gezinnen als voor deelnemende centra.

Concreet willen we u vragen of u wil meewerken aan dit project.
Uw bijdrage zou bestaan uit:
(1)
het gericht aanspreken en uitnodigen van ouders van kinderen die in aanmerking komen voor
het onderzoek (zie Bijlage 1). We voorzien hiervoor een folder en een website waarop ouders meer
informatie over het onderzoek en de contactgegevens van de onderzoekers kunnen vinden. Het is
zeker mogelijk om extra folders te verkrijgen. Hiervoor kan u ons telefonisch of via e-mail contacteren.
Kinderen kunnen enkel deelnemen aan het onderzoek nadat ouders een geïnformeerde
toestemming hebben ondertekend.
(2)
een mogelijke uitwisseling van data. Indien ouders toestemming geven, kunnen wij u onze
onderzoeksgegevens van uw cliënten bezorgen. Omgekeerd zouden wij graag, mits toestemming van
de ouders, beroep doen op beschikbare gegevens van uw centrum (info uit cliëntdossiers, afnamedata
van de Aims, Bayley,…).
Indien gewenst, kunnen we meer intensief samenwerken. We zouden dan met u willen bespreken of
en op welke wijze de onderzoeken ook deels op uw centrum en/of door uw centrum kunnen
gebeuren en/of aangevuld kunnen worden met onze onderzoeken.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het onderzoek, kan u ons steeds telefonisch of via
e-mail contacteren voor verdere informatie en afspraken.
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Met vriendelijke groet

Prof. dr. Bea Maes (KU Leuven)
Prof. dr. Carla Vlaskamp (RU Groningen)
Dr. Annette van der Putten (RU Groningen)
Dr. Pieter Vos (KU Leuven)
Stephy Colla (KU Leuven)
Lien Vanderkerken (KU Leuven)
Bijlage 1: Doelgroepomschrijving: Jonge kinderen met een groot risico op blijvende en zeer ernstige
cognitieve en motorische beperkingen
De kinderen die we willen includeren in dit onderzoek, voldoen aan volgende kenmerken. Het gaat
om kinderen die:

(1) Bij instap in het onderzoek (januari 2014 – december 2014) een kalenderleeftijd tussen 6 en
24 maanden hebben.
(2) Volgens de klinische observatie en inschatting van het gehele team een groot risico lopen op
blijvende en zeer ernstige cognitieve én motorische beperkingen. Deze ernstige
ontwikkelingsvertraging kenmerkt zich door een ernstige uitval en niet leeftijdsadequaat
reageren op allerlei domeinen. Omwille van de diversiteit van deze doelgroep geven we
hieronder, zonder exhaustief te willen zijn, enkele voorbeelden van vertraagde
ontwikkelingsdomeinen en niet-bereikte vaardigheden.
Het gaat hierbij om voorbeelden, en niet om criteria. Wanneer kinderen een groot risico
lopen op blijvende en zeer ernstige cognitieve én motorische beperkingen, mogen ze
participeren aan het onderzoek. Uw klinische observatie en inschatting staan hierbij centraal.

Kinderen die een groot risico lopen op blijvende en zeer ernstige cognitieve en motorische
beperkingen vertonen (vaak) een ernstige uitval
•

op motorisch vlak: zeer jonge kinderen (6 maanden) bewegen zich niet soepel en
missen vloeiendheid van beweging. Oudere kinderen (2 jaar) hebben bepaalde functies
(nog) niet verworven (bijv. niet zelfstandig kunnen zitten, niet kunnen stappen);

•

op vlak van aandacht: zeer jonge kinderen (6 maanden) reageren niet leeftijdsadequaat
op prikkels uit de omgeving (bijv. sensorische prikkels, sociale prikkels). Oudere
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kinderen (2 jaar) zijn zeer beperkt aandachtig voor hun omgeving (en vertonen ook
geen aandachtspieken) en reageren erg vertraagd;
•

op communicatief vlak: zeer jonge kinderen (6 maanden) maken weinig tot geen
contact met anderen, uiten geen vocalisaties. Oudere kinderen (2 jaar) gebruiken (nog)
geen gesproken taal, tonen weinig tot geen begrip van eenvoudige vraagjes en
opdrachtjes, en herkennen de namen van bekende objecten (nog) niet;

•

op vlak van zelfredzaamheid: zeer jonge kinderen (6 maanden) hebben vaak
voedingsproblemen (bijv. zuigproblemen, reflux). Oudere kinderen (2 jaar) zijn (nog)
niet zindelijk;

•

op cognitief vlak: de ontwikkeling van objectpermanentie, middel-doelrelatie,
imitatiegedrag , etc. verloopt erg vertraagd.

Deze kinderen
kunnen
bijkomende
problemen
sensorische
problemen, gezondheidsproblemen,…

hebben

zoals

In de toekomst hebben deze kinderen gespecialiseerde begeleiding en zorg nodig op alle domeinen
van het dagelijkse leven. Zij worden meestal begeleid door gespecialiseerde kinderdagverblijven,
voorzieningen voor niet-schoolgaande kinderen,… Indien deze kinderen naar school gaan, volgen ze
doorgaans type 2- of type 4-onderwijs (Vlaanderen) of cluster 3-onderwijs (ZMLK-onderwijs,
Mytylonderwijs, Tyltyl-onderwijs; Nederland).

De oorzaak van de cognitieve en motorische beperkingen kan divers zijn en is vaak onbekend.
Mogelijke oorzaken zijn:

•

zuurstoftekort rond de geboorte;

•

(neonatale) epilepsie;

•

perinatale infecties (bijv. CMV, …);

•

stofwisselingsziekten;

•

genetische syndromen (bijv. het syndroom van Rett, het syndroom van Angelman, …);
• niet-aangeboren hersenletsel;
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•

…

Ook kinderen met het syndroom van Down, Cerebral Palsy (CP), … kunnen deelnemen aan het
onderzoek, mits er sprake is van een groot risico op blijvende en zeer ernstige cognitieve en
motorische beperkingen.
Ook cliënten die een tijdje geleden door uw centrum of voorziening opgevolgd of begeleid werden,
deelnemen aan het onderzoek, mits ze behoren tot onze doelgroep.
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Bijlage C: Controle van de Assumpties van de Variantie-Analyse bij Onderzoeksvraag 1a
Eerst en vooral werden de standaarddeviaties van de sensitieve responsiviteit van de ouders
binnen de drie soorten ervaren steun (ervaren steun bij de opvoeding, praktische en emotionele
ervaren steun) berekend om zo de assumptie van homoscedasticiteit na te gaan. De standaarddeviaties
van de sensitieve responsiviteit van de ouders binnen voldoende steun bij de opvoeding en
onvoldoende steun bij de opvoeding zijn 0,78 en 0,70. De standaarddeviatie van de sensitieve
responsiviteit van de ouders binnen de conditie ‘meer dan voldoende steun bij de opvoeding' kon niet
berekend worden omdat er slechts één participant tot deze conditie behoort. Op basis van deze
gegevens wijst het er op dat er sprake is van gelijke standaarddeviaties. De standaarddeviaties van de
sensitieve responsiviteit van de ouders binnen meer dan voldoende, voldoende en onvoldoende
praktische ervaren steun zijn 0,71; 0,96 en 0,70. De standaarddeviaties van de sensitieve responsiviteit
van de ouders binnen meer dan voldoende, voldoende en onvoldoende emotionele ervaren steun zijn
1,41; 0,82 en 0,57. Betreffende de assumptie van homoscedasticiteit besluiten we op basis van
bovenstaande gegevens dat er aan voldaan werd. De Levene’s test bevestigt dit besluit. Zo wordt de
nulhypothese dat de standaarddeviaties gelijk zijn aan elkaar namelijk niet verworpen bij zowel
ervaren steun bij de opvoeding, als bij praktische en emotionele ervaren steun (steun bij de opvoeding
F(1,9) = 0,398 en p-waarde = 0,544; praktische steun F(2,9) = 1,76 en p-waarde = 0,227; emotionele
steun; F(2,9)= 2,191 en p-waarde = 0,168).
Er werden drie histogrammen opgesteld met de sensitieve responsiviteit op de Y-as en de drie
soorten van ervaren steun op de X-as om op basis van deze visuele representaties het al dan niet
voldoen aan de assumptie van normaliteit na te gaan.
Bij de eerste histogram (zie Figuur 4) met sensitieve responsiviteit op de Y-as en ervaren steun
bij de opvoeding op de X-as vinden) vinden we negatieve scheefheidswaarden terug, namelijk -0,21 bij
de conditie ‘voldoende’ en -1,28 bij de conditie ‘onvoldoende’. De conditie ‘meer dan voldoende’ werd
door SPSS niet mee in rekening gebracht, omdat hier slechts één participant toe behoort. Op basis van
deze visuele inspectie leek de sensitieve responsiviteit van de ouders binnen de twee condities van
ervaren steun bij de opvoeding niet normaal verdeeld (een eerder links scheve verdeling). Dit besluit
aan de hand van een visuele inspectie werd voor de conditie ‘voldoende’ bevestigd aan de hand van
de Shapiro-Wilk test. Voor de conditie ‘voldoende’ wordt de nulhypothese van normaliteit namelijk
verworpen met een p-waarde van 0,025 (W(8)= 0,794) en voor de conditie ‘onvoldoende’ wordt de
nulhypothese van normaliteit niet verworpen (W(3) = 0,925, p-waarde = 0,471). De Shapiro-Wilk test
kon niet worden uitgevoerd voor de conditie ‘meer dan voldoende’ omwille van het beperkt aantal
participanten die hiertoe behoren.
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Figuur 4. Histogram voor Sensitieve Responsiviteit en Ervaren Steun bij de Opvoeding

Bij de tweede histogram (zie Figuur 5) met sensitieve responsiviteit op de Y-as en praktische
ervaren steun op de X-as vinden we enkel bij de conditie ‘onvoldoende’ een scheefheidswaarde terug
van -0,58. Op basis van deze visuele inspectie leek de sensitieve responsiviteit van de ouders binnen
de drie condities van ervaren praktische steun niet normaal verdeeld. De Shapiro-Wilk test bevestigt
enkel voor de conditie ‘voldoende’ de hypothese van niet normaliteit (W(4)= 0,729 en p-waarde =
0,024), voor de conditie ‘onvoldoende’ wordt de nulhypothese van normaliteit niet verworpen (W(6)
= 0,891, p-waarde = 0,323). De Shapiro-Wilk test kon niet worden uitgevoerd voor de conditie ‘meer
dan voldoende’ omwille van het beperkt aantal participanten die hiertoe behoren.
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Figuur 5. Histogram voor Sensitieve Responsiviteit en Praktische Ervaren Steun

Op basis van de visuele inspectie van de derde histogram (zie Figuur 6) met sensitieve
responsiviteit op de Y-as en emotionele ervaren steun op de X-as lijkt de sensitieve responsiviteit
binnen de emotionele ervaren steun niet normaal verdeeld. Dit vermoeden wordt bevestigd door de
scheefheidswaarden van -0,611 (conditie ‘voldoende’) en -0,746 (conditie ‘onvoldoende’). De ShapiroWilk bevestigt de schending van de normaliteitsassumptie enkel voor de conditie ‘voldoende’ met een
p-waarde van 0,029 (W(6) = 0,767) (conditie ‘onvoldoende’ W(4) = 0,972 met p-waarde van 0,855). De
Shapiro-Wilk test kon niet worden uitgevoerd voor de conditie ‘meer dan voldoende’ omwille van het
beperkt aantal participanten die hiertoe behoren.
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Figuur 6. Histogram voor Sensitieve Responsiviteit en Emotionele Ervaren Steun

Er kan aan de hand van bovenstaande gegevens geconcludeerd worden dat er niet voldaan
wordt aan de assumptie van normaliteit.
Vervolgens werd de derde assumptie van onafhankelijkheid van de waarnemingen nagegaan.
Er wordt voldaan aan deze assumptie als zowel cluster- als seriële effecten afwezig blijken te zijn. De
assumptie omtrent het clustereffect gaat erover dat bepaalde omgevingsinvloeden hetzelfde zijn bij
de participanten (bijvoorbeeld participanten die uit dezelfde klas of voorziening komen, participanten
die uit dezelfde provincie komen, etc.) en zo een invloed kunnen uitoefenen op de onderzoeksdata. Er
wordt voldaan aan de assumptie omtrent het clustereffect omdat de participanten die deelnamen aan
het onderzoek afkomstig zijn uit heel Vlaanderen en alle kinderen uit het onderzoek in verschillende
settings verblijven, behalve P9, P10, P11 en P13. Er wordt eveneens voldaan aan de assumptie omtrent
het serieel effect omdat er geen afhankelijkheid is die het gevolg zou kunnen zijn van een correlatie in
tijd en ruimte (de participanten werden slechts op één meetmoment gemeten).
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Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
aanwezig zijn. Op basis van deze analyse werd er vastgesteld dat er geen uitschieters aanwezig zijn van
de sensitieve responsiviteit van de ouders binnen de drie soorten ervaren steun.

Bijlage D: Controle van de Assumpties van de Kruskal-Wallistoets bij Onderzoeksvraag 1a
Er wordt aan de eerste assumptie ‘de afhankelijke variabele moet ordinaal of continu zijn’
voldaan, vermits de afhankelijke variabele (de sensitieve responsiviteit van de ouders) een
kwantitatieve intervalvariabele (somscore van de drie likertschalen) is.
De onafhankelijke variabele bestaat uit drie condities van ervaren steun (0 = meer dan
voldoende, 1 = voldoende en 2= onvoldoende), waardoor er ook voldaan wordt aan de tweede
assumptie.
De onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in bijlage C.
Op basis van de visuele inspectie van de drie diagrammen werd er nagegaan of de verdelingen
van de drie condities dezelfde vorm hebben. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat aan de vierde
assumptie niet voldaan werd, waardoor we met deze non-parametrische toets enkel de gemiddelden
van

de

drie condities

met

elkaar

kunnen

vergelijken

(en

dus niet

de

medianen)

(https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php).

Bijlage E: Controle van de Assumpties van de Enkelvoudige Regressieanalyse bij
Onderzoeksvraag 1b
Op basis van een visuele analyse, namelijk een scatterplot, werd de lineariteit van de
samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen nagegaan (zie Figuur 7). De
onafhankelijke variabele (sensitieve responsiviteit) werd met andere woorden uitgezet tegenover de
afhankelijke variabele (het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen). We kunnen hieruit
concluderen dat de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele niet-lineair is (correlatiecoëfficiënt = 0,001). Regressieanalyse is niet robuust ten aanzien van afwijkingen van lineariteit
(schattingen van parameters zijn niet zuiver, p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen
weerspiegelen niet de juiste onzekerheid, etc.) waardoor het aangeraden is om naast de
regressieanalyse eveneens een nonlineaire regressiemethode uit te voeren (Tuerlinckx & Ceulemans,
2013). De uitkomstvariabele is echter niet dichotoom waardoor dit niet mogelijk was. De enkelvoudige
regressieanalyse werd uitgevoerd omdat de hypothese luidt dat het verband tussen de onafhankelijke
en afhankelijke variabelen lineair is. We concluderen hieruit dat er geen lineair verband aanwezig is.
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Figuur 7. Scatterplot voor Algemene Ontwikkeling (GTI scores) en Sensitieve Responsiviteit van de
Ouders
Er werd verder nagegaan of er al dan niet voldaan werd aan de assumptie van
homoscedasticiteit door een scatterplot (zie Figuur 8) op te stellen van de gestandaardiseerde
voorspelde waarden tegenover de gestandaardiseerde residuen. Aan de hand van deze visuele analyse
wordt er geconcludeerd dat er voldaan werd aan de assumptie van homoscedasticiteit omdat de
spreiding van de residuen ongeveer gelijk is. Er wordt met andere woorden voldaan aan de eis dat de
spreiding van de residuen constant moet zijn. We voerden eveneens de Levene’s test uit maar deze
kon niet berekend worden door SPSS omdat de afhankelijke variabele (scores GTI) constant is bij de
waarden 3,33; 4,33 en 5 op de onafhankelijke variabele (sensitieve responsiviteit).
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Figuur

8.

Scatterplot

van

de

Gestandaardiseerde

Voorspelde

Waarden

tegenover

de

Gestandaardiseerde Residuen
Er werd een ‘normal probability-probability plot’ opgesteld om de normaliteit van de residuen
na te gaan (zie Figuur 9). Stern (2011) stelt dat aan deze assumptie voldaan wordt als de waarden van
de residuen dicht bij de diagonale lijn vallen. Op basis van de visuele inspectie is het onduidelijk of er
voldaan wordt aan deze assumptie. We voerden daarom naast deze visuele inspectie eveneens de
Shapiro-Wilk test uit. We kunnen hieruit concluderen dat de nulhypothese van normaliteit niet
verworpen wordt: voor de waarde 3 op sensitieve responsiviteit (W(3) = 0,980 met p-waarde 0,726)
en voor de waarde 4,67 op sensitieve responsiviteit (W(4) = 0,849 met p-waarde van 0,222). De waarde
3,33; 4,33 en 5 werden uitgesloten door SPSS in de statistische analyse van de Shapiro-Wilk test omdat
de score op het GTI dan constant is. We concluderen voorzichtig dat er voldaan werd aan de assumptie
van de normaliteit van de residuen.
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Figuur 9. ‘Normal Probability-Probability Plot’ van de Gestandaardiseerde Residuen

De onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in Bijlage C.
Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
voorkomen in de data. Op basis van deze analyse werd vastgesteld dat er geen uitschieters aanwezig
zijn. Dit werd eveneens bevestigd door de maat ‘Cook’s Distance’ die aangeeft in hoeverre een
waarneming invloed heeft op de regressieanalyse. Een waarneming met een waarde groter dan 1 dient
verder onderzocht te worden (Field, Miles, & Field, 2012). De veertien waarnemingen hebben een
waarde kleiner dan 1 in de drie condities. De minimumwaarde op de Cook’s Distance is 0,002 en de
maximumwaarde 0,278 (met een gemiddelde van 0,087 en een standaarddeviatie van 0,080).

Bijlage F: Controle van de Assumpties van de Enkelvoudige Regressieanalyse bij
Onderzoeksvraag 2
Op basis van een visuele analyse, namelijk een scatterplot, werd de lineariteit van de
samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele nagegaan (zie Figuur 10). De
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onafhankelijke variabele (ontwikkelingsstimulerende activiteiten) werd met andere woorden uitgezet
tegenover de afhankelijke variabele (het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen). We
kunnen hieruit concluderen dat de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele lineair is
(correlatie-coëfficiënt = 0,243).

Figuur 10. Scatterplot voor Algemene Ontwikkeling (GTI scores) en Ontwikkelingsstimulerende
Activiteiten
Er werd verder nagegaan of er al dan niet voldaan wordt aan de assumptie van
homoscedasticiteit door een scatterplot (zie Figuur 11) op te stellen van de gestandaardiseerde
voorspelde waarden tegenover de gestandaardiseerde residuen. Aan de hand van deze visuele analyse
wordt er geconcludeerd dat er voldaan werd aan de assumptie van homoscedasticiteit omdat de
spreiding van de residuen ongeveer gelijk is. Er wordt met andere woorden voldaan aan de eis dat de
spreiding van de residuen constant moet zijn. We voerden eveneens de Levene’s test uit maar deze
kon niet berekend worden door SPSS omdat de afhankelijke variabele (scores GTI) constant is bij de
waarden 23; 25; 27; 31; 32 en 35 op de onafhankelijke variabele (ontwikkelingsstimulerende
activiteiten).
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Figuur 11. Scatterplot van de Gestandaardiseerde Voorspelde Waarden tegenover de
Gestandaardiseerde Residuen
Er werd een ‘normal probability-probability plot’ opgesteld om de normaliteit van de residuen
na te gaan (zie Figuur 12). Op basis van de visuele inspectie is het onduidelijk of er voldaan is aan deze
assumptie. We voerden eveneens de Shapiro-Wilk test uit maar deze kon niet berekend worden door
SPSS omdat de afhankelijke variabele (scores GTI) constant is bij de waarden 23; 25; 27; 31; 32; 35 en
45 op de onafhankelijke variabele (ontwikkelingsstimulerende activiteiten). Regressieanalyse is vrij
robuust ten aanzien van een schending van deze assumptie. Schatters zijn zuiver en p-waarden en
betrouwbaarheidsintervallen reflecteren misschien niet helemaal de juiste onzekerheid, maar dan
toch bijna (Tuerlinckx & Ceulemans, 2013, p. 191). Hierdoor werd de regressieanalyse toch uitgevoerd.
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Figuur 12. ‘Normal Probability -Probability Plot’ van de Gestandaardiseerde Residuen

De assumptie van de onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in Bijlage
C.
Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
voorkomen in de data. Op basis van deze analyse werd vastgesteld dat er geen uitschieters aanwezig
zijn. Dit werd eveneens bevestigd door de maat ‘Cook’s Distance’. De veertien waarnemingen hebben
een waarde kleiner dan 1. De minimumwaarde op de Cook’s Distance is 0,002 en de maximumwaarde
0,754 (met een gemiddelde van 0,102 en standaarddeviatie van 0,195).

Bijlage G: Controle van de Assumpties van de Variantie-Analyse bij Onderzoeksvraag 3
Eerst en vooral werden de standaarddeviaties van het niveau van de algemene ontwikkeling
van de kinderen binnen de twee soorten verblijf (verblijf van het kind overdag en ’s avonds/’s nachts)
berekend om de assumptie van homoscedasticiteit na te gaan.
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De standaarddeviaties van het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen binnen
het verblijf van het kind overdag zijn: 12,00 (kinderopvang), 20,90 (voorziening) en 14,01 (school). De
standaarddeviaties van het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen binnen het verblijf
van het kind ’s avonds en ‘s nachts zijn: 16,06 (thuis) en 23,28 (voorziening). Op basis van deze
gegevens wijst het er op dat er sprake is van gelijke standaarddeviaties. Er werd eveneens een Levene’s
test uitgevoerd waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan de assumptie van homoscedasticiteit. Zo wordt
de nulhypothese dat de standaarddeviaties gelijk zijn aan elkaar namelijk niet verworpen bij zowel het
verblijf van het kind overdag als ’s avond/‘s nachts (F(2,11) = 0,727 met een p-waarde van 0,505 en
F(1,12) = 0,077 met een p-waarde van 0,786).

Er werden vervolgens twee histogrammen opgesteld met het niveau van de algemene
ontwikkeling van de kinderen op de Y-as en de twee soorten van verblijf van het kind (overdag en ’s
avonds/’s nachts) op de X-as om op basis van deze visuele representaties het al dan niet voldoen aan
de assumptie van normaliteit na te gaan.
Bij de eerste histogram (zie Figuur 13) met het niveau van de algemene ontwikkeling van de
kinderen op de Y-as en het verblijf van de kinderen overdag op de X-as vinden we negatieve
scheefheidswaarden terug, namelijk -0,427 bij de conditie ‘voorziening’ en -0,214 bij de conditie
‘school’. Op basis van deze visuele inspectie is het onduidelijk of er wel of niet voldaan is aan de
assumptie van normaliteit. We voerden daarom de Shapiro-Wilk test uit. Hieruit wordt er
geconcludeerd dat er voldaan wordt aan de assumptie van normaliteit omdat de nulhypothese van
normaliteit niet verworpen wordt: (1) kinderopvang (W(3) = 1 met p-waarde van 1), (2) voorziening
(W(8) = 0,969 met p-waarde van 0,887) en (3) school (W(3) = 0,998 met p-waarde van 0,921).
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Figuur 13. Histogram van Niveau Algemene Ontwikkeling en Verblijf van het Kind Overdag

Bij de tweede histogram (zie Figuur 14) met het niveau van de algemene ontwikkeling van de
kinderen op de Y-as en het verblijf van de kinderen ’s avonds/‘s nachts op de X-as vinden we negatieve
scheefheidswaarden terug, namelijk -0,406 bij de conditie ‘thuis’ en -1,048 bij de conditie
‘voorziening’. Op basis van deze visuele inspectie is het onduidelijk of er wel of niet voldaan is aan de
assumptie van normaliteit. We voerden daarom de Shapiro-Wilk test uit. Hieruit wordt er
geconcludeerd dat er voldaan wordt aan de assumptie van normaliteit omdat de nulhypothese van
normaliteit niet verworpen wordt: (1) thuis (W(9) = 0,929 met p-waarde van 0,474) en (2) voorziening
(W(5) = 0,924 met p-waarde van 0,559).
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Figuur 14. Histogram van Niveau Algemene Ontwikkeling en Verblijf van het Kind ’s nachts/’s avonds

De onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in Bijlage C.
Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
aanwezig zijn. Op basis van deze analyse werd vastgesteld dat er geen uitschieters aanwezig zijn van
het niveau van de ontwikkeling van de kinderen binnen het verblijf van het kind overdag. Er is echter
wel één uitschieter (namelijk participant 10 met een score op het GTI van 25) aanwezig van het niveau
van de ontwikkeling van de kinderen binnen het verblijf van het kind ’s avonds/’s nachts. ANOVA is
niet robuust tegen uitbijters omdat het gebaseerd is op gemiddelden en gekwadrateerde afwijkingen
van gemiddelden, waarbij beiden sterk beïnvloed worden door extreme observaties (Tuerlinckx &
Ceulemans, 2013).
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Bijlage H: Controle van de Assumpties van de Kruskal-Wallistoets bij Onderzoeksvraag 3
Er wordt aan de eerste assumptie ‘de afhankelijke variabele moet ordinaal of continu zijn’
voldaan, vermits de afhankelijke variabele (het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen)
een kwantitatieve continue variabele is.
De onafhankelijke variabelen bestaan uit respectievelijk 3 condities bij het verblijf overdag
(kinderopvang, voorziening en school ) en twee condities (thuis of in een voorziening) bij het verblijf ’s
avonds/’s nachts waardoor er voldaan wordt aan de tweede assumptie.
De onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in Bijlage C.
Op basis van de visuele inspectie van de drie diagrammen van het verblijf overdag en de twee
diagrammen van het verblijf ’s avonds/’s nachts werd er nagegaan of de verdelingen van de drie
condities van het verblijf overdag en de verdelingen van de twee condities van het verblijf ’s avonds/’s
nachts dezelfde vorm hebben. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat aan de vierde assumptie niet
voldaan werd, waardoor we met deze non-parametrische toets enkel de gemiddelden van de drie
condities met elkaar kunnen vergelijken (en dus niet de medianen) (https://statistics.laerd.com/spsstutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php).

Bijlage I: Controle van de Assumpties van de Enkelvoudige Regressieanalyse bij
Onderzoeksvraag 4a
Op basis van een visuele analyse, namelijk een scatterplot, werd de lineariteit van de
samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele nagegaan (zie Figuur 15). De
onafhankelijke variabele (aantal uren therapie/hulpverlening) werd met andere woorden uitgezet
tegenover de afhankelijke variabele (het niveau van de algemene ontwikkeling van de kinderen). We
kunnen hieruit concluderen dat de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele lineair is
(correlatie-coëfficiënt = 0,239).
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Figuur 15. Scatterplot voor Algemene Ontwikkeling van het Kind (GTI scores) en Aantal Uren
Hulpverlening/Therapie

Er werd verder nagegaan of er al dan niet voldaan wordt aan de assumptie van
homoscedasticiteit door een scatterplot (zie Figuur 16) op te stellen van de gestandaardiseerde
voorspelde waarden tegenover de gestandaardiseerde residuen. Aan de hand van deze visuele analyse
wordt er geconcludeerd dat er niet voldaan wordt aan de assumptie van homoscedasticiteit omdat de
spreiding van de residuen ongelijk is. De spreiding van de residuen is met andere woorden niet
constant. We voerden eveneens de Levene’s test uit maar deze kon niet berekend worden door SPSS
omdat de afhankelijke variabele (scores GTI) constant is bij de waarden 1,5; 2; 3; 3,5; 4,75 en 6,5 op
de onafhankelijke variabele (aantal uren hulpverlening/therapie).
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Figuur 16. Scatterplot van de Gestandaardiseerde Voorspelde Waarden tegenover de
Gestandaardiseerde Residuen

Er werd een ‘normal probability -probability plot’ opgesteld om de normaliteit van de residuen
na te gaan (zie Figuur 17). Op basis van de visuele inspectie is het onduidelijk of er voldaan is aan deze
assumptie. We voerden daarom naast deze visuele inspectie eveneens de Shapiro-Wilk test uit. We
kunnen hieruit concluderen dat de nulhypothese van normaliteit niet verworpen wordt: voor de
waarde 5 aantal uren therapie/hulpverlening (W(4) = 0,969 met p-waarde 0,837). De waarden 1,5; 2;
3 ;3,5 ; 4,75; 6,50; 7 en 9 werden uitgesloten door SPSS in de statistische analyse van de Shapiro-Wilk
test omdat de score op het GTI dan constant is.
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Figuur 17. ‘Normal Probability -Probability Plot’ van de Gestandaardiseerde Residuen

De assumptie van de onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds nagegaan in Bijlage
C.
Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
voorkomen in de data. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen uitschieters in de dataset aanwezig
zijn. Aan de hand van de ‘Cook’s Distance’ werd er echter één waarneming met een waarde groter dan
1 (observatie 5 met een waarde van 1,10 op de Cook’s Distance) vastgesteld. De dertien overige
waarnemingen hebben een waarde kleiner dan 1. De minimumwaarde op de Cook’s Distance is 0,00
en de maximumwaarde 1,10 (met een gemiddelde van 0,121 en standaarddeviatie van 0,296).

xxiv

Bijlage J Controle van de Assumpties van de Enkelvoudige Regressieanalyse bij
Onderzoeksvraag 4b
Op basis van een visuele analyse, namelijk een scatterplot, werd de lineariteit van de
samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele nagegaan (zie Figuur 18). De
onafhankelijke variabele (aantal soorten therapie/hulpverlening) werd met andere woorden uitgezet
tegenover de afhankelijke variabele (het niveau van de algemene ontwikkeling van kinderen). Het is
onduidelijk of er sprake is van een lineair (of andersoortig) verband (correlatie-coëfficiënt = 0,136).

Figuur 18. Scatterplot voor Algemene Ontwikkeling van het Kind (GTI scores) en Aantal Soorten
Hulpverlening/Therapie

Er werd verder nagegaan of er al dan niet voldaan werd aan de assumptie van
homoscedasticiteit door een scatterplot (zie Figuur 19) op te stellen van de gestandaardiseerde
voorspelde waarden tegenover de gestandaardiseerde residuen. De spreiding van de residuen is
ongeveer gelijk, waardoor we kunnen besluiten dat er voldaan is aan de assumptie van
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homoscedasticiteit. Dit wordt eveneens bevestigd door de Levene’s test (F(2,10) = 0,059 met een pwaarde van 0,943).

Figuur 19. Scatterplot van de Gestandaardiseerde Voorspelde Waarden tegenover de
Gestandaardiseerde Residuen

Er werd een ‘normal probability –probability plot’ opgesteld om de normaliteit van de residuen
na te gaan (zie Figuur 20). Hieruit wordt geconcludeerd dat er voldaan wordt aan de assumptie van
normaliteit van de residuen omdat de waarden van de residuen dicht bij de diagonale lijn vallen (Stern,
2011). Dit wordt eveneens bevestigd door de Shapiro-Wilk test waarbij de nulhypothese van
normaliteit niet verworpen wordt: voor de waarde 2 soorten therapie/hulpverlening (W(4) = 0,794
met p-waarde 0,091), voor de waarde 3 soorten therapie/hulpverlening (W(4) = 0,903 met p-waarde
van 0,446) en voor de waarde 4 soorten hulpverlening/therapie (W(5) = 0,815 met p-waarde van
0,107).
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Figuur 20. ‘Normal Probability -Probability Plot’ van de Gestandaardiseerde Residuen

De assumptie van de onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds in Bijlage C
nagegaan.
Tenslotte werd er aan de hand van een boxplotanalyse nagegaan of er al dan niet uitbijters
voorkomen in de data. Op basis van deze analyse werd vastgesteld dat er twee uitschieters
(waarneming 10 en 14) in de dataset aanwezig zijn (zie Figuur 21). Dit werd niet bevestigd door de
maat ‘Cook’s Distance’ waarbij de 14 waarnemingen een waarde kleiner dan 1 bevatten. De
minimumwaarde op de Cook’s Distance is 0,00 en de maximumwaarde 1,10 (met een gemiddelde van
0,121 en standaarddeviatie van 0,296).
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Figuur 21. Boxplot voor het Niveau van de Algemene Ontwikkeling en Soorten Hulpverlening/Therapie
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