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1 Inleiding 
 

2003 is het Europese jaar van mensen met een handicap. Tijdens dit jaar worden er tal van 

activiteiten georganiseerd op het gebied van arbeid, vrije tijd en onderwijs, met als doel een 

bijdrage te leveren aan de integratie van mensen met een handicap of chronische ziekte. We 

realiseren ons dat deze term een negatieve connotatie heeft en daarom spreken we in de 

praktijk eigenlijk niet meer over mensen met een handicap maar over mensen die zodanig 

problemen ondervinden met hun participatie in maatschappelijke activiteiten dat zij hierbij 

ondersteuning behoeven. Ook binnen disciplines die zorg verlenen aan kinderen met een 

ontwikkelingsstoornis en hun gezinnen, zoals de orthopedagogiek, de kinderrevalidatie en de 

kinderfysiotherapie, heeft deze opvatting zijn intrede gedaan.  

 

Nu bestaan er grote verschillen tussen kinderen, in de mate waarin de bij hen aanwezige 

stoornis het dagelijkse functioneren beïnvloedt, en in de mate van ondersteuning die daarbij 

nodig is. Op het continuüm van ondersteuningsbehoefte zijn er enerzijds kinderen die 

zodanig ernstig beperkt zijn in hun cognitief en motorisch functioneren dat zij constant 

intensieve begeleiding nodig hebben bij de activiteiten uit hun dagelijkse leven, zoals 

aankleden, zichzelf verplaatsen en spelen. Anderzijds zijn er kinderen die in aspecten van 

hun dagelijks activiteitenpatroon een lichte beperking ervaren. Ik richt mij vandaag op deze 

laatste categorie: kinderen met een lichte cognitieve of lichte motorische beperking. Ofwel: 

kinderen met lichte ‘denk’ en ‘doe’ beperkingen. Maar laat u door het woord ‘licht’ niet om de 

tuin leiden: de kwaliteit van dagelijkse activiteiten, die voor ieder kind zonder een beperking 

normaal zijn, kan voor kinderen met lichte beperkingen aanzienlijk zijn aangetast. Denk 

hierbij, bijvoorbeeld, aan het kind dat, ondanks optimale omstandigheden van instructie en 

oefening, consistent problemen laat zien met voorbereidende lees- en rekentaakjes in groep 

1 en 2 van de basisschool én zich tevens sociaal zó onhandig gedraagt dat het moeite heeft 

met het onderhouden van vriendschapsbanden met leeftijdsgenootjes. Of denk aan het kind 

dat op de leeftijd van 7 jaar nog de motorische coördinatie mist om zelfstandig te 

schommelen, zo lang over het strikken van zijn veters doet dat hij steeds het begin van de 

gymnastiekles mist, altijd door de leerkracht geholpen moet worden om een knutselwerkje af 

te maken, de eerste beginselen van het schrijven maar niet onder de knie krijgt, en al aan 

het begin van ieder knikkerseizoen zijn mooiste knikkers verliest. Een deel van deze 

kinderen zijn een aantal jaren geleden ook wel de ‘nieuwe buitenbeentjes’ genoemd 

(Kalverboer, 1996). De beperkingen die deze kinderen ervaren raken het kind zelf, het gezin 

waarin het opgroeit en de onderwijssituatie waarin het zich bevindt. 
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Bij kinderen waarvan bekend is dat ze een afwijking hebben, is de kans dat dergelijke 

beperkingen al vroeger in de ontwikkeling onderkend worden groter dan bij kinderen zonder 

een dergelijke achtergrond. Bij afwijkingen kunt u denken aan hersenbeschadiging,  

afwijkingen van het erfelijk materiaal, of afwijkingen als gevolg van omgevingsinvloeden 

tijdens de zwangerschap, zoals alcohol en drug gebruik van de moeder. Doorgaans vindt 

onderkenning van de problemen van kinderen met een lichte cognitieve of lichte motorische 

beperking echter pas plaats op het moment dat het kind al op de basisschool zit. Soms zelfs 

pas als het al op de middelbare school zit. Het is in de context van vaardigheden die op 

school van het kind geëist worden dat het kind als het ware ‘door de mand valt’. Echter, 

ouders kunnen al op een eerder tijdstip signalen opmerken van een zich stagnerende of 

anders verlopende ontwikkeling van hun kind (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2002). 

 

Er van uitgaande dat de vroegkinderlijke ontwikkeling beïnvloedbaar is, is het belangrijk actie 

te ondernemen zodra ouders of anderen signaleren dat een kind in zijn ontwikkeling 

stagneert. Binnen de jeugdzorg bestaat een lange traditie op het gebied van vroegtijdige 

onderkenning van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Sinds 1994 bieden Sociaal 

Pedagogische Diensten, Kinderdagcentra voor kinderen met verstandelijke beperkingen en 

Kinderrevalidatiecentra in regionale samenwerkingsverbanden ‘integrale vroeghulp’. 

Daarmee is merkbare vooruitgang geboekt in het leveren van hulp aan jonge kinderen die 

als gevolg van hun stoornis een beperking in hun functioneren ervaren, en aan het gezin 

waarin zij opgroeien. Echter, het identificeren van een ontwikkelingsbeperking, vooral als dit 

een lichte beperking lijkt te betreffen, blijft een punt van zorg voor alle betrokkenen.  

 

Tot zover deze inleiding, waarin ik de hoofdlijnen van deze oratie heb aangestipt. In het nu 

volgende betoog richt ik mij eerst op elementen die een centrale rol spelen in ontwikkeling 

van kinderen in het algemeen. Vervolgens bespreek ik specifiek de kenmerken van kinderen 

met lichte beperkingen, en tenslotte zal ik ingaan op de belemmeringen en kansen van 

vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen.  

 

2 Waar een doel is, is een (variabele) weg 
 

2.1 Samen op weg naar een doel  

Iedere discussie over de ontwikkeling van kinderen moet beginnen bij de interesses en de 

behoeften van de kinderen zelf. We hanteren daarbij het begrip ‘functionele doelen’, doelen 

die het kind nastreeft zoals ‘zelf eten’, ‘meedoen aan een spelletje’, of ‘aandacht krijgen’. Het 

blijkt dat kinderen in staat zijn om zich aan hun omgeving aan te passen, en niet te vergeten 

om deze te manipuleren, om dergelijke functionele doelen te bereiken. Wie herkent niet de 
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neiging van een kind om zich op te trekken aan het tafelkleedje. Of de fysieke verbetenheid 

waarmee het jongere broertje zich schoppend staande houdt tegen de overmacht van 

oudere kinderen. Vanuit motorisch perspectief bezien serieuze uitdagingen die heel wat 

adaptief gedrag vereisen als je wat wilt bereiken in je kinderlijke bestaan. Welke functionele 

doelen kinderen bereiken en de mate waarin zij succesvol zijn in het ontwikkelen van de 

daartoe vereiste competenties hangt af van factoren die zowel aan het kind en als aan zijn 

omgeving gerelateerd zijn.  

 

Om te beginnen met de omgeving, wat is daarin idealiter aanwezig voor een kind dat in de 

21ste eeuw opgroeit? Om een optimale cognitieve en motorische, maar ook emotionele, 

morele en sociale ontwikkeling te doorlopen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden 

voldaan. Eén hiervan is volgens Bronfenbrenner (2002) het opgroeien in een omgeving 

waarin sprake is van een opbouw naar een steeds complexer wordende, wederkerige 

interactie tussen het kind en tenminste één ouder persoon. Idealiter zou de band tussen het 

kind en de oudere persoon hierbij gekenmerkt worden door een sterke, gezamenlijke en 

irrationele, emotionele verbinding, kortom liefde. Daarin committeert de oudere persoon zich, 

het liefst gedurende het hele leven van het kind, aan het welzijn en de ontwikkeling van dat 

kind. De gedachte is vervolgens dat deze interactieve patronen de responsiviteit van het 

jonge kind vergroten voor andere kenmerken in de onmiddellijke fysieke en sociale 

omgeving, kenmerken die uitnodigen tot exploratie, manipulatie en creativiteit. De daaruit 

voortvloeiende activiteiten zouden dan de ontwikkeling van het kind verder bevorderen en 

ondersteunen, ook op cognitief en motorisch gebied. 

 

Maar ook het kind zelf draagt bij aan het bereiken van zijn eigen functionele doelen. Vanaf 

de geboorte bezit het al een repertoire van gedragingen zoals, bijvoorbeeld, het kunnen 

richten van de visuele aandacht op aantrekkelijke voorwerpen, het verwerken van auditieve 

informatie zoals de stem van de moeder, of het imiteren van gedrag (Slater & Lewis, 2002). 

Samen met nog een veel grotere serie van epigenetisch bepaalde repertoires stelt dit het 

kind in staat om adaptieve patronen van gedrag te ontwikkelen, onder invloed van 

kenmerken van zichzelf, van de ervaringen die het aan zijn omgeving uitlokt, en van de 

ervaringen die hem door anderen in zijn omgeving aangedragen worden. Kortom, het kind 

ontwikkelt in samenspraak met de omgeving de competenties die nodig zijn tot het bereiken 

van de doelen die het zichzelf stelt. 

 

2.2 Variatie tussen en binnen kinderen die op weg zijn naar een doel 

De afgelopen decennia zijn we ons bewuster geworden van de complexe aard van 

biologische, sociale en culturele invloeden op ontwikkeling, en van de actieve rol die een 
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kind zelf heeft in het vormen van zijn eigen ontwikkeling. Hiermee is het duidelijk geworden 

dat het proces van verandering dat centraal staat in ontwikkeling niet langer beschreven kan 

worden met behulp van vaststaande volgordes van leeftijds-gerelateerde stadia waar 

kinderen doorheen gaan (Green, 2002). In plaats hiervan groeit het besef dat ontwikkeling 

zich eigenlijk beter laat kenmerken door variatie tussen kinderen in ontwikkelingspaden en 

variatie binnen kinderen in de weg naar het bereiken van doelen.  

 

Iemand die de tijd neemt om vanaf een bankje in een speeltuin te kijken naar spelende 

kinderen zal al snel zien dat er een grote variatie bestaat in de manier waarop kinderen 

klimmen, schommelen en glijden. Deze variatie is niet alleen te zien tussen kinderen van 

verschillende leeftijden, maar ook tussen kinderen van dezelfde leeftijd. Er lijken meerdere 

wegen naar hetzelfde doel te leiden. Zo heeft longitudinaal onderzoek naar de overgang van 

kruipen naar lopen bij jonge kinderen laten zien dat sommige kinderen staan en lopen voor 

zij gaan kruipen. En onder de kinderen die wél kruipen voor zij gaan lopen bestaat er weer 

een grote variatie in hoe zij dit doen: wel of niet eerst met de buik over de grond schuiven. 

Met andere woorden, de ontwikkeling van kruipen kan niet gekenmerkt worden door een 

strikte progressie in discrete stadia totdat het kind gaat lopen (Adolph, Verijken & Denny, 

1998).  

 

Als ik u in gedachten nog even terug mag nemen naar de speeltuin, zult u vanaf uw bankje 

ook kunnen observeren dat hetzelfde kind wat binnen korte tijd meerdere malen op het 

klimrek klimt waarschijnlijk verschillende manieren laat zien om boven te komen. We spreken 

hier dan van intra-individuele variatie. De hoeveelheid variatie hangt wel af van de ervaring 

die het kind heeft met deze activiteit. Als het kind net begint te leren klimmen dan zal het een 

grote mate van variatie vertonen om zijn doel te bereiken. Vervolgens lijkt het dat kinderen 

nieuwe bewegingspatronen selecteren en uitproberen, en er intrinsieke en extrinsieke 

factoren zijn die er toe leiden dat alleen die bewegingen geselecteerd en herhaald worden 

die een optimaal succes opleveren voor een bepaalde taak (Bertenthal, 1999). Met andere 

woorden, onder invloed van ervaring zal de variatie weer afnemen tot het kind over een soort 

basisrepertoire beschikt waaruit het kan kiezen naar gelang de omstandigheden zich 

voordoen, bijvoorbeeld als het snel over het rek wil klimmen omdat het door een vriendje 

achterna gezeten wordt. Niet alleen motorisch gedrag (Hadders-Algra, 2002), maar ook 

cognitief gedrag zoals rekenen en redeneren (Siegler, 1989), is beschreven aan de hand van 

een dergelijk Darwiniaans model. Zo’n model bestaat uit mechanismen die variatie 

produceren, mechanismen die zorgen voor selectie onder de aanwezige varianten, en 

mechanismen die zorgen voor selectieve overerving van de meest adaptieve vormen.  
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2.3 Ervaring en de variatie in de ontwikkelingsweg 

Individuele verschillen in cognitief en motorisch functioneren tussen kinderen worden, naast 

verschillen in genetische ‘make-up’, ook vaak toegeschreven aan verschillen in ervaringen 

die de kinderen zelf uitlokken of door anderen aangereikt krijgen. Het feit dat vroege 

ervaringen belangrijk zijn voor ontwikkeling is onbetwistbaar (Farran, 2001). Zo ook voor de 

hersenontwikkeling. Een groeiend aantal studies laat zien dat de meeste fundamentele 

processen betrokken bij de ontwikkeling van de hersenen gevoelig zijn voor niet-genetische 

invloeden. Zo blijkt de invloed van ervaring merkbaar te zijn in, onder andere, het proces van 

myelinisatie, het vormen van nieuwe bloedvaten en het genereren van nieuwe zenuwcellen 

(Grossman et al., 2003). Naar aanleiding van publicaties vanuit de neurobiologie, zijn sinds 

het midden van de jaren ’90 vooral in de Verenigde Staten beleidsmakers en ouders gaan 

praten over de relatie tussen ervaring en gevoelige periodes in ontwikkeling. De 

kerngedachte hierbij is dat het ondergaan van een bepaalde ervaring in één fase van de 

ontwikkeling een wezenlijk andere invloed heeft op toekomstig gedrag dan wanneer 

diezelfde ervaring op een ander moment zou hebben plaatsgevonden. Zo zouden er 

gevoelige periodes bestaan voor het leren van een tweede taal (Johnson & Newport, 1989)of 

voor het leren bespelen van een muziekinstrument (Elbert et al., 1995).  

 

Belangrijk in het licht van het onderwerp dat ik vandaag aan de orde stel is de claim dat er 

een gevoelige leeftijdsperiode bestaat waarbinnen interventieprogramma’s voor kinderen in 

achterstandssituaties het meest effectief zijn. Vooral de leeftijd tussen 0 en 3 jaar heeft in de 

Verenigde Staten een speciale plaats gekregen in dit denken. Zo bestaat er, bijvoorbeeld, de 

non-profit organisatie ‘Zero-to-Three’ die zich ten doel heeft gesteld om het belang van de 

eerste drie levensjaren van het kind aan het grote publiek kenbaar te maken. De door hen 

uitgedragen opvattingen zijn onderhevig aan kritiek. John Bruer bijvoorbeeld (1999; 2001) 

blijkt een kritische recencist van organisaties zoals ‘Zero-to-Three’, en van studies die de 

conclusie trekken dat de eerste levensjaren van kinderen als de meest cruciale fase in de 

ontwikkeling van het kind beschouwd moet worden. Bruer is van mening dat sommige 

studies inderdaad hebben laten zien dat interventies die lang duren méér effect sorteren dan 

interventies die kort duren. Maar hij wijst er tevens op dat tekorten in het ontwerp van een 

aantal veel aangehaalde interventiestudies het onmogelijk maken om de vraag te 

beantwoorden of dezelfde ervaring op verschillende tijdstippen in de ontwikkeling inderdaad 

resulteert in verschillende, langdurige effecten. Met andere woorden, het bestaan van 

gevoelige periodes is tot nu toe slechts voor een gering aantal, veelal zeer specifieke 

gedragingen, gevonden. In hoeverre er gevoelige periodes bestaan voor het verwerven van 

meer complex, hoger-orde gedrag is op dit moment nog minder duidelijk. 
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Zoals we nu weten hebben mensen het vermogen te veranderen en te leren van ervaringen 

op ieder tijdstip in het leven. De veronderstelling dat de vroegkinderlijke periode een 

belangrijkere periode is dan iedere andere periode in het leven, lijkt dus op zijn minst 

discutabel. Dit neemt echter niet weg dat zo vroeg mogelijke onderkenning van beperkingen 

belangrijk is. Ten eerste, hoe eerder een begin gemaakt kan worden met het exploreren van 

atypische ontwikkelingspaden in basale vaardigheden, hoe beter wij in staat zullen zijn om 

de daaropvolgende fasen in de ontwikkeling van die vaardigheid te beschrijven. Recentelijk 

is dit standpunt bijvoorbeeld ook ingenomen door Annette Karmiloff-Smith met betrekking tot 

onderzoek bij kinderen met ernstige rekenproblemen (Ansari & Karmiloff-Smith, 2002). Ten 

tweede, vroegtijdige onderkenning biedt de mogelijkheid voor een langere periode van 

ondersteuning wat als voordelig voor de ontwikkeling van het kind kan worden beschouwd.  

 

2.4 Theoretisch kader voor het verklaren van verandering 

Nog even terug naar individuele verschillen. Onderzoek naar individuele verschillen in 

ontwikkelingsverloop tussen kinderen kent een lange traditie. Echter, mede door de opkomst 

van de theorie van de niet-lineaire dynamische systemen staat individuele variatie in 

ontwikkeling binnen het kind weer met hernieuwd enthousiasme op de agenda van 

onderzoekers. Deze benadering heeft op allerlei domeinen van de ontwikkeling zijn intrede 

gedaan, evenals verwante benaderingen die gebruik maken van niet-lineaire technieken om 

de ontwikkeling te beschrijven en te modelleren, zoals de catastrofetheorie. Dit is, onder 

andere, gebeurd op het terrein van de motorische ontwikkeling (Thelen & Smith, 1994), de 

cognitieve ontwikkeling (van der Maas, 1993) en de emotionele ontwikkeling (Lewis & 

Granic, 2000). Ik neem de motorische ontwikkeling hier als voorbeeld. Volgens Esther 

Thelen en Linda Smith (1994) die de dynamische systeem theorie voor dit domein van de 

ontwikkeling hebben uitgewekt (overigens zonder gebruik te maken van niet-lineaire 

mathematica), kan ontwikkeling opgevat worden als een continue dialoog tussen het zich 

ontwikkelende zenuwstelsel, de mogelijkheden en biomechanische eigenschappen van het 

menselijk lichaam, en de fysieke en sociale omgeving waarin een taak moet worden 

uitgevoerd. Nieuwe vormen van gedrag ontstaan volgens Thelen en collega’s uit de actuele, 

spontane zelforganisatie van geselecteerde componenten. Zo ontwikkelt het kind vanuit 

bestaande motorische vaardigheden op het moment dat het evenwicht van het systeem 

verstoord wordt door intrinsieke of extrinsieke prikkels weer nieuwe motorische vaardigheden 

die door een proces van zelforganisatie ontstaan. Bijvoorbeeld, een kind dat kan kruipen en 

voor het eerst van zijn leven een trap tegen komt zal over de tijd heen nieuwe vormen van 

motorisch gedrag ontwikkelen om zich op de eerste trede van de trap te hijsen. Er van 

uitgaande dat hij het geheim van het openen van het traphekje al heeft ontrafeld! 

Oplossingen voor taken zoals het beklimmen van een trap kunnen hierbij verschillen tussen 
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kinderen als gevolg van de unieke interactie tussen fysieke mogelijkheden van het kind en 

de op dat moment aanwezige eigenschappen van de context en de taak. Echter, vanwege 

het natuurkundige verschijnsel dat een niet-lineair systeem slechts een beperkt aantal 

verschijningsvormen kent is het aantal oplossingen niet eindeloos. Er bestaan 

voorkeurspatronen die afzonderlijke evenwichtstoestanden vormen. 

 

Zoals iedere theorie, heeft ook de dynamische systeem theorie zijn beperkingen. Daarvan wil 

ik er hier één noemen omdat die verband houdt met het onderwerp ervaring waar ik eerder 

over sprak. Onderzoek dat gebruik maakt van de dynamische systeem theorie heeft laten 

zien dat ervaring in één vorm van zelforganisatie een gunstige invloed heeft op de kwaliteit 

van een daarop volgende vorm. Zo werd in het eerder aangehaalde kruiponderzoek bemerkt 

dat ervaring met de eerste vorm van kruipen die het kind gebruikte voorspellend was voor de 

snelheid en efficiëntie van latere vormen van kruipen. Dus, een kind dat eerst op de buik 

gekropen had, bleek beter te zijn in het uitvoeren van een latere vorm van kruipen, zoals op 

handen en knieën, in vergelijking tot kinderen die het buikkruipen hadden overgeslagen en 

meteen op handen en knieën waren gaan kruipen (Adolph, Verijken & Dennis, 1998). De 

dynamische systeem theorie geeft echter geen duidelijk antwoord op de vraag hoe een 

dergelijk ‘leren’ plaats heeft kunnen vinden. Zo is geopperd dat de twee vormen van kruipen 

overeenkomst vertonen zodanig dat er transfer plaatsvindt van de ene naar de andere vorm. 

Maar het blijft speculeren. Ik haal Netelenbos aan: “Hoewel verondersteld wordt dat een 

systeem een geschiedenis kent welke zich mogelijkerwijze uitdrukt in een opschaling van 

bepaalde parameters, wordt bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt hoe leerervaringen zich 

dan uitdrukken in permanente veranderingen in de effectiviteit van een systeem.”(2002, 

p.302). 

 
Wat kunnen we, aan het einde van dit gedeelte, op basis van de feiten en de vragen tot nu 

toe besproken, concluderen met betrekking tot kinderen met een lichte cognitieve of lichte 

motorische beperking? Ten eerste, dat ontwikkeling van kinderen het best begrepen kan 

worden in het bereiken van functionele doelen. Ten tweede, variatie in gedrag is een 

natuurlijk fenomeen dat, wanneer bekeken op het niveau van een individueel kind, 

informatief kan zijn over de mechanismen die ten grondslag liggen aan verandering in 

gedrag. Ten derde, omdat ervaringen uit het verleden een rol spelen in de constructie van 

gedrag in het heden, lijkt vroegtijdige onderkenning van gedrag geassocieerd met huidige of 

toekomstige beperkingen belangrijk. In het nu volgende deel richt ik mij op de kinderen met 

een lichte cognitieve of lichte motorische beperking zelf.  
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3 Kinderen met lichte cognitieve en/of motorische beperkingen 
 

3.1 Makkelijk kan, moeilijk minder 

Waarschijnlijk het meest opvallende aan kinderen met een lichte beperking is dat zij voor de 

buitenwereld vaak zo onopvallend zijn. De overgrote meerderheid van deze kinderen heeft 

geen uiterlijke kenmerken die hen op het eerste gezicht onderscheiden van andere kinderen. 

Deelname aan eenvoudige activiteiten gaat vaak goed. Denk dan aan het uitvoeren van 

korte, helder gestructureerde opdrachten zoals het halen van jas en schoenen om naar 

buiten te gaan. Echter, op het moment dat de taak of de omgeving complexer worden is vaak 

een verval in functioneren te bemerken. Eén manier om dit laatste fenomeen te bestuderen 

is met behulp van de zogenaamde ‘duale-taak’ methode. Deze methode is, bijvoorbeeld, het 

laatste decennium een aantal keer gebruikt in studies bij kinderen met dyslexie (bijv. 

Nicolson & Fawcett, 1990; Wimmer, Mayringer & Raberger, 1999; Yap & Van der Leij, 1994). 

Kinderen met dyslexie werden gevraagd om onder verschillende condities te belanceren op 

een evenwichtsbalk (bijvoorbeeld, op twee benen of op één been, met of zonder blinddoek, 

etc.). Terwijl zij dit deden werd hen gevraagd een tweede taak uit te voeren zoals, 

bijvoorbeeld, het identificeren van namen van dieren uit een serie van woorden die zij te 

horen kregen (Wimmer et al., 1999). Alhoewel er verschillen in uitkomsten tussen de studies 

bestaan werd in een aantal gevallen gevonden dat, in vergelijking tot controle kinderen, 

kinderen met dyslexie (met of zonder bijkomende symptomen van ADHD) minder goed 

presteerden op de evenwichtstaak op het moment dat zij een tweede taak uit moesten 

voeren. Met andere woorden, tegelijkertijd denken én doen kan betekenen dat kinderen met 

een lichte beperking in moeten leveren op de kwaliteit van hun functioneren. Een soortgelijke 

observatie lijkt ook van toepassing op kinderen met een IQ score die hen in de categorie 

zwakbegaafd of lichte mentale retardatie plaats: hoe complexer de taak, hoe meer informatie 

er verwerkt moet worden, des te groter zijn de verschillen in prestatie in vergelijking tot 

kinderen met een IQ score in het normaal begaafde gebied (Ponsioen & Van der Molen, 

2002).  

 

3.2 Co-morbiditeit: meer de regel dan de uitzondering 

Kinderen met een lichte cognitieve of lichte motorische beperking kunnen vaak raadselachtig 

overkomen op hun ouders vanwege de vele mogelijkheden en onmogelijkheden die zij laten 

zien. Het profiel van sterke en zwakkere kanten in hun functioneren is erg divers maar één 

zaak springt naar voren: een groot aantal van hen ondervindt op meer dan één specifiek 

gebied in hun functioneren een beperking. Zo is wel bekend dat sommige kinderen met een 

lichte cognitieve beperking dermate ernstige gedragsproblemen vertonen, dat uit huis 

plaatsing een mogelijk gevolg is. Evengoed laten kinderen met taal problemen vaak ook 
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motorische coördinatieproblemen zien’ (Hill, 2001), en zijn er bij kinderen met motorische 

coördinatieproblemen ook aandachts- en concentratie problemen (Kadesjö & Gillberg, 1999) 

en psychosociale problemen (Skinner & Piek, 2001) geconstateerd. Zelf heb ik recent samen 

met Marina Schoemaker en Bouwien Engelsman gekeken naar de overlap tussen 

motorische coördinatieproblemen en leerstoornissen. Wij constateerden dat 48% van de 

kinderen met een motorische coördinatiestoornis, die voor behandeling verwezen waren 

naar een fysiotherapeut, op een school voor speciaal onderwijs zit. Omgekeerd bleek dat 

36% van de kinderen op het speciale basisonderwijs voldeed aan de criteria voor een 

motorische coördinatiestoornis zoals beschreven in de DSM-IV (Jongmans, Schoemaker & 

Smits-Engelsman, in press). 

 

Het samengaan van lichte beperkingen komt sterk naar voren, onder andere, bij kinderen die 

te vroeg geboren worden of bij hun geboorte een laag gewicht hebben. Uit eigen onderzoek 

uitgevoerd in Engeland, in samenwerking met Sheila Henderson en Lilly Dubowitz, maar ook 

uit onderzoek in Nederland, uitgevoerd door leden van de Werkgroep Landelijke Neonatale 

Follow-up, komt een consistent beeld naar voren: ongeveer 10 tot 15% van kinderen 

geboren bij een zwangerschapstermijn van minder dan 30 weken of met een 

geboortegewicht van 1500 gram of minder ontwikkelt een ernstige beperking in het uitvoeren 

van motorische en/of cognitieve activiteiten (Jongmans, Mercuri, Dubowitz & Henderson, 

1998). Echter, een veel groter deel van deze kinderen vertoont op de voorschoolse leeftijd of 

de basisschoolleeftijd een lichte motorische beperking (Bracewell & Marlow, 2002). Ook 

blijken kinderen met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram een tweemaal grotere 

kans te hebben op een IQ score van onder de 70, wat vaak als grens voor lichte mentale 

retardatie wordt aangehouden. Voor kinderen met een geboortegewicht van minder dan 750 

gram vertienvoudigd deze kans bijna in vergelijking tot controle kinderen (Hack, Taylor, Klein 

& Mercuri-Minich, 2000). Symptomen die de aanwezigheid van een aandachts- of 

concentratiestoornis doen vermoeden blijken ook meer aanwezig te zijn bij te vroeg geboren 

kinderen dan bij op tijd geboren kinderen (Breslau, 1995). Maar nog opmerkelijker dus, lijkt 

de aanwezigheid van méér dan één van deze beperkingen. In het eerder aangehaalde eigen 

onderzoek in een cohort van Engelse prematuur geboren kinderen bleek onder de kinderen 

zonder een handicap, 35% geen beperking, 32% één beperking, en 33% tenminste twee 

beperkingen te vertonen (Jongmans, 1994). Recent onderzoek uitgevoerd in het AMC in 

Amsterdam laat zien dat er al op de leeftijd van 5½ jaar een relatie bestaat tussen het aantal 

lichte beperkingen en de mate van ondersteuning die kinderen op school nodig hebben (Van 

Wassenaar, Briët, Van Baar & Kok, 2003).  
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3.3 Co-morbiditeit: nieuwe conceptuele kaders 

Binnen de orthopedagogische, psychologische en psychiatrische diagnostiek wordt het 

individuele profiel van sterke en zwakkere kanten van het kind onder andere gebruikt voor 

classificatie. Classificatiesystemen zoals de DSM en ICD veronderstellen hierbij het bestaan 

van discrete categorieën. In de DSM-IV (APA, 1994) wordt bijvoorbeeld onderscheid 

gemaakt tussen mentale retardatie, leerstoornissen, ontwikkelingscoördinatiestoornis, 

communicatiestoornis en aandachts- en concentratiestoornis. Maar zoals net al aangegeven 

laat de praktijk zien dat er bij veel kinderen met een lichte beperking sprake is van een 

samengaan van symptomen. Dit fenomeen van co-morbiditeit veroorzaakt problemen zowel 

voor de diagnosestelling als voor de behandeling. Het roept vragen op over de etiologie en 

de veronderstelde onderlinge onafhankelijkheid van de stoornissen zoals opgenomen in de 

classificatiesystemen (Dewey, Kaplan, Crawford & Wilson, 2002; Rispens & van Yperen, 

1997). In feite moeten we voor het verklaren van deze samenhang van symptomen op zoek 

naar een ander conceptueel kader dan dat van discrete ontwikkelingsstoornissen.  

 

Bij een herbezinning op een raamwerk dat van toepassing is op kinderen met beperkingen is 

het volgens Morton en Frith vruchtbaar om een onderscheid te maken tussen beschrijvende 

modellen en verklarende modellen (1995). Beschrijvende modellen zijn dan vooral bruikbaar 

voor het aangeven van de huidige staat van een systeem. Als ontwikkeling als een film 

opgevat kan worden, dan is een beschrijvend model één beeldje uit die film. Daar tegenover 

staan verklarende modellen, waarin het principe van verandering over de tijd ingebouwd is. 

Ontwikkeling bestaat dan uit de hele film. 

 

Een voorbeeld van een verklarend model specifiek gericht op kinderen met lichte 

beperkingen is het recent voorgestelde atypische hersenontwikkeling model. Als ik dit in het 

engels uitspreek, namelijk ‘Atypical Brain Development’, dan moet u wellicht denken aan de 

term ‘Minimal Brain Dysfunction’ of MBD. Een term die in de tweede helft van de vorige eeuw 

heftig bediscussieerd is geweest. Mede onder invloed van de classificatiesystemen waaraan 

ik eerder refereerde maakte de term MBD plaats voor een indeling in discrete 

ontwikkelingsstoornissen. Echter, de enorme overlap in symptomen die keer op keer 

gevonden wordt bij kinderen met lichte beperkingen zou een reflectie kunnen zijn van een 

meer algemene stoornis van hersenstructuur of functie (Gilger & Kaplan, 2001). Aan deze 

stoornis zouden ten grondslag liggen genetische factoren, omgevingsfactoren of het 

samenspel hiertussen. Afhankelijk van het tijdstip in de ontwikkeling, de locatie, en de ernst 

van de verstoring van hersengroei en hersenontwikkeling kan er zich een grote 

verscheidenheid van gedragssymptomen manifesteren. Adele Diamond (2000)heeft 

recentelijk geopperd dat co-morbiditeit van motorische en cognitieve problemen hun 
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herkomst wel eens zou kunnen hebben in een nauwe samenwerking tussen het cerebellum 

en de prefrontale cortex. Studies die gebruik maken van functionele beeldvorming van de 

hersenen laten zien dat op het moment dat het prefrontale hersengebied actief is, er 

gelijktijdig een verhoogde activiteit in het cerebellum plaatsvindt en andersom. Het 

cerebellum, dat traditioneel van belang geacht wordt voor motorische vaardigheden, lijkt 

hiermee ook een rol te spelen in cognitie. Omgekeerd, de prefrontale cortex met zijn 

verbindingen naar corticale en subcorticale hersencentra, zou ook een rol in motoriek 

kunnen spelen en niet alleen in cognitie zoals eerder gedacht. Het voorstel is, overigens, om 

de terminologie van de bestaande classificatie systemen te behouden. Atypische 

hersenontwikkeling wordt meer als een perspectief gepresenteerd van waaruit 

ontwikkelingsstoornissen begrepen kunnen worden.  

 

Er is momenteel een schaarste aan gegevens over overeenkomsten in gedrag tussen 

kinderen met verschillende beperkingen. Onderzoek mij bekend wat wel een eerste indicatie 

kan geven, betreft het bestuderen van de controlemechanismen betrokken bij het optillen 

van kleine gewichtjes met de vingers (Pereira, Landgren, Gillberg & Forssberg, 2001). Drie 

groepen kinderen deden mee: kinderen met een ontwikkelingscoördinatiestoornis zonder 

bijkomende aandacht- en concentratieproblemen, kinderen met een 

ontwikkelingscoördinatieprobleem met aandacht- en concentratieproblemen en controle 

kinderen. De kinderen met een beperking bleken overdreven veel kracht te gebruiken in hun 

vingers om de gewichtjes op te tillen, kort in de lucht te houden en weer neer te zetten. 

Echter, er werden géén verschillen in krachtsregulatie gevonden tussen kinderen met een 

ontwikkelingscoördinatiestoornis met of zonder bijkomende aandacht- en 

concentratieproblemen. Alhoewel waardevol, zou deze studie eigenlijk herhaald moeten 

worden met groepen kinderen met aandacht- en concentratie-problemen met en zonder 

bijkomende motorische problemen. Dan pas is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mate 

van overeenkomst in achterliggende mechanismen van bewegingscontrole bij kinderen met 

lichte beperkingen. 

 

Netelenbos (2002) heeft recent ook geopperd dat het tijd is voor conceptuele herbezinning 

op het raamwerk van waaruit het samengaan van ontwikkelingsstoornissen verklaard kan 

worden. Hij kiest daarin het perspectief van de eerder aangehaalde dynamische systemen 

theorie, en beargumenteerd dat dit model juist geschikt is om co-morbiditeit te verklaren. Het 

samengaan van stoornissen zou opgevat kunnen worden als een mengsel van 

tekortkomingen waarbinnen er één component is waaraan de stoornis zijn naam dankt. Zoals 

eerder geschetst zijn dynamische systemen een ‘verzameling van op elkaar inwerkende 

componenten’ (van Geert, 1996, p.252 in Netelenbos, 2002). Onder toediening van energie 
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veranderen dynamische systemen door een spontane selectie van toevallig aanwezige 

componenten waartoe erfelijke en omgevingsfactoren gerekend worden. Ik citeer: “Vat men 

de functies van de mens (intelligentie, motoriek, emotie, etc.) op als complexe systemen, dan 

zal zelfs een minimale – maar kritische – verandering (of opschaling) in een willekeurige 

component (variabele) van zo’n systeem een reorganisatie uitlokken, die resulteert in een 

nieuwe evenwichtstoestand. Wordt zo’n reorganisatie van het gedrag als nadelig gezien voor 

een kind”, vervolgt Netelenbos, “dan spreekt men al gauw van een ‘stoornis’.” (p. 295). Een 

stoornis kan dus opgevat worden als een bijzondere evenwichtstoestand. Systemen hebben 

de eigenschap flexibel te kunnen reageren op interne en externe verstoringen. Co-morbiditeit 

is dan een reflectie van deze adaptaties aan de voortdurend wisselende eisen van 

organisme en omgeving. 

 

Ik neem weer even een pas op de plaats. Twee kenmerken van kinderen met lichte 

beperkingen zijn in dit deel opgevallen. Ten eerste, makkelijke taken gaan goed, maar 

naarmate het moeilijker wordt komen beperkingen aan het licht. Ten tweede, het is eerder 

regel dan uitzondering dat kinderen met lichte beperkingen op meer dan één domein 

problemen ervaren, de zogenaamde co-morbiditeit. In het nu volgende gedeelte wil ik 

aangeven wat in mijn ogen de belemmeringen en kansen zijn met betrekking tot vroegtijdige 

onderkenning van kinderen met een lichte beperking. Waar van toepassing, zal ik binnen dit 

thema vermelden welk onderzoek ik - samen met anderen - uitvoer of van plan ben uit te 

voeren. 

 

4 I spy with my little eye: belemmeringen en kansen in vroegtijdige onderkenning 
 

4.1 Belemmeringen 

Voor wie ze wil zien, zijn er genoeg beren op het pad van de vroegtijdige onderkenning van 

kinderen met een lichte beperking (American Academy of Pediatrics, 2001). Ik noem er hier 

een aantal. Ontwikkeling verloopt, zoals eerder gezegd, vaak in horten en stoten. Er bestaan 

grote verschillen in het verloop van ontwikkeling tussen kinderen en ook binnen kinderen. 

Daardoor zijn beperkingen soms moeilijk te detecteren. In het geval van lichte beperkingen 

komt hier nog een extra probleem bij. Er is weliswaar veelal overeenstemming tussen 

professionals onderling en tussen professionals en ouders over een duidelijke vertraging of 

afwijking, maar het wordt een stuk lastiger om overeenstemming te verkrijgen over het grote 

‘grijze’ middengebied van problematisch gedrag dat kan leiden tot een beperking in 

functioneren. Deze discussie wordt nog verder gecompliceerd door afwegingen ten aanzien 

van de emotionele belasting van kind en ouders. De tijd waarin ouders zelf hulp vragen bij 

professionals of waarin professionals de ouders attenderen op een ontwikkelingsstoornis bij 
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hun kind wordt logischerwijze gekenmerkt door ongerustheid. Als de mate van de beperking 

als licht wordt geschat, wat zowel door professionals als door ouders kan gebeuren, dan kan 

vanuit een beschermingsgedachte nog wel eens ten onrechte besloten worden om voorlopig 

geen actie te ondernemen. Dit kan er toe leiden dat de noodzakelijke inzet van mensen en 

middelen ten onrechte wordt vertraagd of zelfs uitblijft. 

 

Verder komt een beperking in een activiteit vaak pas aan het licht wanneer die activiteit in de 

ontwikkeling van het kind verwacht werd. Vroegtijdige onderkenning van een beperking 

veronderstelt dat we, gekoppeld aan een goede klinische blik, dus eigenlijk ook wat over de 

voorlopers van die beperking weten. Hier stuiten we op het probleem van voorspelling. Zeker 

waar het samengaan van beperkingen onafhankelijk veronderstelde domeinen van 

ontwikkeling zoals cognitie en motoriek betreft, bestaat er al lang een levendige discussie 

over de aard van deze relatie. Twee vragen dringen zich op. Ten eerste: in welke richting 

loopt dit samengaan op één tijdstip: van motorisch naar cognitief, of van cognitief naar 

motorisch? Ten tweede: bepaalt motorisch gedrag op jonge leeftijd het cognitief functioneren 

op latere leeftijd? Gebrek aan volledige consensus over het antwoord op deze vragen 

creëert een drempel voor een adequate vroegtijdige onderkenning van lichte beperkingen. 

De toekomst moet uitwijzen of de dynamische systemen theorie een oplossing kan bieden 

om uit deze impasse te komen. Ik vermoed dat er, op basis van neurobiologisch en 

neuropsychologisch onderzoek, nog genoeg discussie plaats zal vinden over het 

veronderstelde principe van gelijkwaardigheid van de componenten van een dynamisch 

systeem. De eerste geluiden gaan al op dat cognitieve processen een mediërende rol spelen 

bij de uitvoering van motorisch gedrag, en dat het omgekeerde, een motorische mediatie van 

cognitief gedrag, veel minder waarschijnlijk is (Netelenbos, 2000). 

 

Ten slotte, om nog een laatste beer te noemen: omdat het doel van vroegtijdige 

onderkenning het bieden van hulp is, moet voordat het kind onderzocht wordt wel duidelijk 

zijn dat die hulp, mocht het nodig blijken, inderdaad beschikbaar is! Dit is nog lang niet altijd 

het geval (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2001). 

 

4.2 Kansen 

Na een aantal belemmeringen is het tijd om het over kansen te hebben. Waar liggen de 

kansen om kinderen met lichte cognitieve en/of motorische beperkingen tijdig te identificeren, 

en op een zodanig manier hun problematiek te schetsen dat gerichte interventie ingezet kan 

worden? Ik opper er hier een paar, waarbij ik nadrukkelijk de aandacht vraag voor de rol van 

ouders in vroegtijdige onderkenning. 
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4.2.1. Kansen: onderzoek 

Voor een succesvolle vroegtijdige onderkenning is inzicht in hoe ontwikkeling verandert over 

tijd onontbeerlijk. Hierbij is een benadering waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

compilatie van factoren te prefereren. Dit volgt logisch op de visie dat inzicht in alle op elkaar 

inwerkende componenten nodig is om een dynamisch systeem te begrijpen. Dat omvat naast 

het huidige cognitieve en motorische functioneren van het kind bijvoorbeeld ook affectieve 

factoren en sociale factoren. In de praktijk, binnen de individuele diagnostiek uitgevoerd door 

GZ psychologen, wordt deze werkwijze steeds vaker als vanzelfsprekend verondersteld en 

uitgevoerd. Zeker daar waar het de diagnostiek van het jonge kind betreft is deze benadering 

cruciaal zoals zo treffend en uitvoerig beschreven door Couturier en Tak in de meest recente 

versie van het bekende rode Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan 

kinderen (2002). Helaas valt, als we kijken naar de onderzoeksliteratuur, de schaarste op 

aan studies die prospectief veranderingen in systemen beschrijven en verklaren. Het is 

duidelijk dat er vanuit de wetenschap de komende jaren een extra inspanning geleverd moet 

worden om deze lacune in onze kennis te vullen. 

 

In dergelijk longitudinaal onderzoek lijkt het nuttig om bij kinderen met een atypische 

ontwikkeling te kijken naar de al eerder genoemde variatie in gedrag binnen het kind. Dit kan 

bijvoorbeeld geobserveerd worden als het kind tenminste tweemaal met dezelfde taak 

geconfronteerd wordt. Het blijkt namelijk dat als een kind een grote variatie in gedrag laat 

zien in de beginfase van het leren van een taak, het dan vervolgens een snelle ontwikkeling 

zal doormaken op deze taak (Siegler, 2002). Hieruit zou kunnen volgen dat kinderen die 

geen rijke variatie laten zien beperkter zijn in de verdere ontwikkeling op die taak. Deze 

invalshoek vereist trouwens wel een onderzoeksstrategie die verschilt van de strategie die 

gangbaar is bij groepsdesigns. Om inzicht te krijgen in mechanismen van verandering binnen 

één kind zullen er gedurende de periode waarin verwacht wordt dat een verandering 

optreedt intensieve metingen verricht moeten worden (Van Geert & Van Dijk, 2002). Een 

voorbeeld van een methode die gebruik maakt van de parameter variabiliteit is de methode 

van kwalitatieve beoordeling van bewegingen bij pasgeborenen, de zogenaamde ‘general 

movements’ (Hadders-Algra, Klip-van den Nieuwendijk, Martijn & Van Eykern, 1997). In een 

longitudinaal, prospectief onderzoek naar de ontwikkeling van extreem prematuur geboren 

kinderen maak ik, samen met Titia Katgert, Anneloes van Baar en Martin de Kleine gebruik 

van deze methode. Deze studie, in samenwerking met het Maxima Medisch Centrum in 

Veldhoven, bevat meerdere meetmomenten die wij achtereenvolgens, Baby in Beweging, 

Peuter in Beweging en Kleuter in Beweging genoemd hebben. Analyse op het niveau van 

individuele ontwikkelingspaden zal hierin speciale aandacht krijgen. 
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Eén idee om vroegtijdige onderkenning van lichte beperkingen meer naar de voorgrond te 

halen is om onderzoek hiernaar te koppelen aan vroeg- en voorschoolse educatie 

programma’s. Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 5 

jaar die een achterstand in de ontwikkeling, met name de taalontwikkeling hebben, of een 

risico lopen op een dergelijke achterstand. Het achterliggende idee is om deze kinderen met 

zo’n min mogelijk achterstand in groep 3 van de basisschool te laten beginnen. Ik ben in dit 

verband blij met de komst van Paul Leseman naar Utrecht deze zomer. Ik verwacht dat zijn 

expertise op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie, samen met mijn intenties 

om vroegtijdige onderkenning van lichte beperkingen bij kinderen als één van de centrale 

onderzoeksthema’s in de toekomst te nemen, tot een vruchtbare samenwerking zal leiden.  

 

Ik begon mijn verhaal met u te vertellen dat kinderen in hun leven functionele doelen 

nastreven zoals zelfstandig eten en meedoen met leeftijdsgenootjes aan ‘rages’ zoals 

knikkeren en pokémonspelletjes. Om activiteiten in het dagelijks leven succesvol uit te 

voeren heeft het kind een aantal capaciteiten nodig. Eén van deze capaciteiten zijn de 

zogenaamde executieve functies. Alhoewel er op dit moment nog geen algemeen 

geaccepteerde definitie van executieve functies bestaat wordt hier meestal onder verstaan 

een aantal hoger-orde integratieve cognitieve controle processen zoals planning, inhibitie en 

flexibiliteit van respons die nodig zijn voor doelgericht gedrag in nieuwe of complexe situaties 

(Hughes & Graham, 2002; Welsh, Pennington & Groisser, 1991). Executieve functies lijken 

niet alleen in de uitvoering van cognitief gedrag (Bull & Scerif, 2001) maar ook in motorisch 

en sociaal gedrag een belangrijke rol spelen. Het zijn capaciteiten die domeinspecifieke 

processen overstijgen. Als zodanig zijn deze functies in mijn ogen een goed startpunt voor 

onderzoek naar de voorlopers van lichte cognitieve en motorische beperkingen bij kinderen. 

Ik hoop samen met Lex Wijnroks in de toekomst de ontwikkeling van deze functies te 

bestuderen in samenhang met de rol van de ouder in het begeleiden van het kind in het 

verwerven van doelgericht gedrag. Het werkgeheugen vormt een belangrijk onderdeel van 

executief functioneren. Onderzoek naar de werking en trainbaarheid van het werkgeheugen 

bij kinderen met een lichte cognitieve beperking die wel of geen co-morbiditeit met 

gedragsproblemen vertonen samen met Mariët van der Molen en Hans van Luit staat ook op 

de onderzoeksagenda. Ten slotte, hoop ik in samenwerking met Linda De Vries en Hanna 

Swaab vanuit de functie die ik ook als onderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis heb, 

binnenkort een start te maken met onderzoek naar geheugen en aandacht bij kinderen die 

rondom de periode van de geboorte perinatale asfyxie, in de volksmond ‘zuurstoftekort’ 

hebben gehad. De gedragsmaten zullen gerelateerd worden aan hersenvolumina.  
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4.2.2. Kansen: ouders als meer dan partners 

Het meer betrekken van ouders bij vroegtijdige onderkenning van problemen in de 

ontwikkeling van hun kind vloeit logisch voort uit de gedachte dat ouders de belangrijkste rol 

vervullen in het bieden van zorg voor hun kind en dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor 

een optimale ontwikkeling (Green, 2002). Een legitieme vraag is echter wel: hoe 

betrouwbaar zijn ouders als bron voor detectie van lichte beperkingen? Amerikaans 

onderzoek heeft uitgewezen dat ouders die bezorgd zijn over de ontwikkeling van hun kind 

net zo accuraat zijn in het daadwerkelijk onderkennen van ontwikkelingsbeperkingen als 

gevestigde screeningsinstrumenten (Glascoe, 2000). Inmiddels zijn er in een aantal 

Westerse landen met wisselend succes een aantal screenings-instrumenten ontworpen 

speciaal om door ouders ingevuld te worden (bijv. Skellern, Rogers & O’Callaghan, 2001; 

Wilson et al., 2000). Echter, aan het op grote schaal inzetten van dergelijke 

screeningsinstrumenten zijn de bekende voor- en nadelen verbonden. Eén van de nadelen is 

dat deze instrumenten, zelfs als zij aan de vereiste standaard voor test accuraatheid 

voldoen, nog steeds ongeveer 15% tot 30% van de kinderen als ‘vals-positieven’ aanwijzen: 

de kinderen worden via het door ouders ingevulde screeningsinstrument ‘positief’ bevonden, 

maar op basis van gestandaardiseerde en genormeerde algemene ontwikkelingstesten 

blijken zij niet uit te vallen. Om deze reden wordt er vaak terughoudend gereageerd op 

initiatieven voor het opzetten van grootschalige screeningsonderzoeken. Eén duidelijke 

verbetering in screeningsprocedures zou kunnen zijn om alleen die kinderen te vervolgen die 

op twee achtereenvolgende tijdstippen als ‘at risk’ worden aangeduid. Vervolgens mmoet de 

vraag gesteld worden, of oververwijzing na screening nu echt een probleem is. Het blijkt 

namelijk dat kinderen die in een screeningsonderzoek als vals-positief aangemerkt worden 

zeker géén vlekkeloze ontwikkelingsstatus laten zien. Bijvoorbeeld, in wederom een 

Amerikaans onderzoek (Glascoe, 2001) bleek dat 70% van kinderen in de leeftijd van 7 

maanden tot 8 jaar die als vals-positief aangemerkt werden het beduidend slechter deden op 

taken van adaptief gedrag, taal, inteligentie en academische prestatie. Deze 70% verhoudt 

zich tot 29% van de kinderen die door het screeningsonderzoek normaal werden bevonden. 

Het lijkt er dus op dat de bezorgdheden die ouders uiten met betrekking tot potentieel lichte 

beperkingen bij hun kinderen nu vaak ten onrechte geen vervolg krijgen. 

 

In het proces van vroegtijdige onderkenning zijn ouders dus van cruciaal belang voor 

informatie over de ontwikkeling van hun kind. Maar wellicht belangrijker nog is dat ouders 

zelf onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van het kind én deel uit zullen maken van de 

omgeving waarin het kind eventueel ondersteuning gaat krijgen (Couturier & Tak, 2002). 

Daarmee wordt het noodzakelijk dat er een infrastructuur ontstaat die een partnerschap 
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tussen ouder en professional mogelijk maakt. Midden jaren ’80 kwamen in de Verenigde 

Staten ‘family-centred partnerships’ op, waarin professionals en ouders elkaar’s waarde 

erkennen in de kennis die zij inbrengen in de zorg voor het kind met een 

ontwikkelingsbeperking. Dit model deed even later ook zijn intrede in Nederland. Inmiddels 

heeft zich een volgende fase in de evolutie van de relatie tussen ouders en professionals 

voltrokken. Geïnspireerd door het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner ziet men een 

verschuiving plaatsvinden van de familiegecentreerde opvatting naar een zogenaamd 

‘collective empowerment’ model (Turnbull, Turbiville & Turnbull, 2000). In een 

familiegecentreerde benadering ligt de focus op de belangen van één gezin. In een collectief 

bekrachtigingmodel ligt de focus op het vergroten van de capaciteit en het bemachtigen van 

de middelen die nodig zijn om wederzijds gewenste uitkomsten te bereiken voor alle 

betrokkenen, dus zowel gezinnen als professionals. Verwacht wordt dat deze 

gezamenlijkheid de omgeving waarin gezinnen en professionals opereren meer responsief 

zal maken voor hun behoeften. Dus als ouders samen met individuele hulpverleners een 

synergie vormen die hiaten in de zorgverlening identificeert, dan is de verwachting dat dit 

een verandering in die organisatie vergemakkelijkt.  

 

In Nederland sluiten een aantal bestaande zorgstructuren voor jonge kinderen en nieuwe 

initiatieven op dit terrein hierop aan. Ik haalde in mijn inleiding al aan dat er een 

geformaliseerd samenwerkingsverband bestaat tussen Kinderrevalidatieafdelingen, 

Kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking en Sociaal-Pedagogische 

Diensten. Deze samenwerkingsverbanden stelt ouders van kinderen tussen de 0 en 4 jaar in 

staat om rechtstreeks, zonder tussenkomst van professionals, aan te kloppen met hun 

hulpvraag. Uit een recent gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door het IVA in Tilburg in 

opdracht van het College van Zorgverzekeringen blijkt dat het veld duidelijk de meerwaarde 

van deze integrale vroeghulp ziet (IVA Tilburg, 2003). En ook in een onderzoek van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg konden al veel positieve geluiden over integrale 

vroeghulp uit de mond van ouders opgetekend worden (2002). Op dit moment bestaan er 

echter nog belangrijke belemmeringen voor een verankering van deze vorm van hulp in alle 

regio’s van Nederland. Het betreft dan bijvoorbeeld knelpunten op organisatorisch niveau en 

het ontbreken van ‘good practice’ beschrijvingen. Als gevolg daarvan is men het niet altijd 

eens of het nu beschikbare aanbod voor ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling 

van hun kind daadwerkelijk laagdrempelig is en een groot genoeg bereik heeft. Zoals collega 

Hermanns laatst in een interview zei: “Hulp in de eerste lijn moet heel direct beschikbaar zijn, 

zoals bijvoorbeeld het vroegere Medisch Opvoedkundig Buro.“ (GGZ Nieuwsbrief, 2003). 

Ouders zouden ergens terecht moeten kunnen voor al hun vragen en zorgen omtrent de 

opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Een recent gelanceerd initiatief van twee 
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thuiszorginstanties om de behoefte van ouders voor het starten van een online 

consultatieburo voor 0 tot 19 jarigen te peilen, past mijns inziens in deze gedachte. 

 

Overigens zijn er bij het idee van vraaggestuurd werken dat in veel beleidsnota’s binnen de 

jeugdzorg wordt verkondigd een groot aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo wijst 

van der Laan (2003) op een belangrijke tegenstrijdigheid die ontstaat als er écht vanuit een 

vraaggestuurde zorg gewerkt wordt. Immers, als de vraag van de cliënt centraal staat dan 

zal de hulpverlener hier de cliënt in moeten volgen en zullen er momenten zijn waarop de 

door de organisatie geprotocolleerde methodiek omzeild moet worden en de hulpverlener 

zelf creatieve oplossingen moet bedenken om de vraag te beantwoorden. Echter, de cultuur 

van de organisatie waarin de hulpverlener opereert wordt momenteel nog erg beheerst door 

zogenaamde ‘planning en control cycli’. Die staan een dergelijke vrijheid van opereren vaak 

niet toe. Zo ontstaat er een situatie waarin volgens van der Laan denken en doen uit elkaar 

gespeeld worden, waardoor de ontwikkeling van lerende organisaties in de jeugdzorg 

belemmerd wordt en de belofte van vraaggestuurde zorg in gevaar komt.  

 

Vanuit het eerder genoemde collectieve bekrachtigingmodel verwacht ik de komende jaren 

een hechtere samenwerking tussen onderzoeksteam en gezin op het terrein van klinisch 

georiënteerd wetenschappelijk onderzoek bij het kind met een beperking. Hierbij zal 

gestreefd moeten worden naar een synergie tussen gezinnen en professionals, waaronder ik 

ook de onderzoeker schaar. Deze synergie moet mijns inziens uitmonden in input vanuit 

zowel individuele gezinnen als vanuit ouderverenigingen over onderzoeksopzet, manier van 

uitvoeren van onderzoek en, niet te vergeten, disseminatie van onderzoeksgegevens. Een 

aan het begin van dit jaar opgericht samenwerkingsverband binnen de Universiteit Utrecht, 

genaamd NetChild, wil trachten vanuit deze gedachtegang te werken. In NetChild 

participeren onderzoekers uit de orthopedagogiek, kinderrevalidatie en kinderfysiotherapie 

op het gebied van kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis. Samen met Jan 

Willem Gorter en Paul Helders ben ik voornemens om onderwerpen te onderzoeken zoals 

participatie van jonge kinderen met een beperking aan het maatschappelijk leven, en de rol 

van ouders in het proces van vroegtijdige onderkenning en vroeghulp.  

 

5 Slot 
Dan kom ik nu tot het slot van deze rede. De Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle 

schreef in het door hemzelf in 1881 opgerichte Loquela, een blad voor eigen Vlaamse 

taalliefhebberije en taalgeleerdheid het volgende: “Denk voordat ge doende zijt en doende 

denk dan nog !”. Toen had men kennelijk al het idee dat om succesvol te zijn in het dagelijks 

functioneren denken én doen met elkaar verbonden dienen te zijn. In de toekomst zal ik 
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trachten vanuit mijn eigen denken en doen dat onderdeel van de orthopedagogiek dat zich 

richt op kinderen met een lichte beperking te verdiepen en uit te bouwen en daarmee bij te 

dragen aan een beter functioneren van deze kinderen in hun dagelijks bestaan. 

 
Aan het einde gekomen van deze rede wil ik een aantal personen danken.  

 

Het College van Bestuur: en het bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Utrecht dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Hooggeleerde Rispens, beste ridder Jan. Ik las in een interview dat je bekend staat als 

iemand die in de periode van zijn decanaat het fundamentele onderzoek teruggezet heeft op 

de kaart van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Nu weet ik nooit precies wat bedoeld 

wordt met fundamenteel onderzoek in de sociale wetenschappen, maar ik denk dat ik tot die 

categorie onderzoekers behoor. Ik dank je voor je daadkrachtig optreden bij mijn benoeming. 

Hooggeleerde Koops, beste Willem. Ik dank je voor jouw ondersteuning in het vinden van 

mijn weg als hoogleraar. Academisch leiderschap is voor mij de komende jaren een mooie 

uitdaging waar ik ongetwijfeld ik af en toe wel wat steun bij kan gebruiken. 

Professor John Whiting, van de Faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU, die helaas 

enige tijd geleden overleden is, dank ik voor mij de mogelijkheid te bieden tijdens mijn studie 

naar Engeland te gaan. Noch hij, noch ik had kunnen vermoeden dat de 9 maanden die ik 

oorspronkelijk van plan was daar te blijven uiteindelijk 7 jaar bleken te zijn. Ik kijk met veel 

plezier terug op die periode. Ik had graag gewild dat hij er hier vandaag bij was. 

Hooggeleerde van der Vlugt, beste Harry. Bij terugkomst in Nederland was het zoeken naar 

mijn draai in wetenschapsland. Jij gaf mij de gelegenheid om een basis op te bouwen in 

Tilburg . Ik dank je hiervoor. 

Hooggeleerde Vermeer, beste Adri. Ik was je student, bijna je Assistent-in-Opleiding, en dan 

nu je opvolgster. Jouw bevlogenheid voor het werkterrein van de Gehandicaptenzorg is 

enorm en ik bewonder je voor de manier waarop jij wetenschap en praktijk moeiteloos met 

elkaar verbindt. Jij gaf de aanzet tot het dynamisch denken in de Gehandicaptenzorg: 

context georiënteerde zorg is een begrip dat niet meer te denken is mede dankzij jouw 

bijdrage. Ik ben je dankbaar dat je mij ten alle tijden in raad en daad bijstaat en hoop dat je 

dat nog lange tijd wilt blijven doen. 

Hooggeleerde Wubbels, beste overbuurman Theo.Ik spreek hier mijn waardering uit voor de 

wijze waarop jij en de andere leden van het managementteam van het Instituut voor 

Pedagogiek en Onderwijskunde, het IPEDON, de klus van de invoering van de 

Bachelor/Master structuur aan het klaren bent. Ik ben je dankbaar dat ik met mijn nozele 

maar soms ook onnozele vragen altijd bij je terecht kan. Als we volgend jaar verhuizen dan 

zal ik onze dagelijkse korte gesprekjes missen. 
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Hooggeleerde Meeus, beste Wim. Om het nieuwe onderzoekprogramma ‘Opvoeding en 

ontwikkeling van jonge kinderen met lichte cognitieve en/of motorische beperkingen’ op te 

zetten vergt inspanningen op allerlei gebieden. Als directeur van het onderzoeksinstituut 

ISED speel jij daar een belangrijke faciliterende rol in. Ik ben je dankbaar voor je steun en 

inzet in het realiseren hiervan. 

Hooggeleerde Goudena, best Paul, hooggeleerde de Winter, beste Micha, hooggeleerde 

Matthys, best Walter, en hooggeleerde van Yperen, beste Tom. Jullie verrijken alle vier, 

vanuit jullie eigen expertise, het werkveld van de pedagogiek. Ik hoop dat wij elkaar in 

onderwijs en onderzoek de komende jaren veelvuldig zullen treffen. 

Hooggeleerde de Vries, beste Linda. Een niet in de tijd, maar wel in ervaring gedeeld 

verleden in Engeland heeft ons bij elkaar gebracht. Jij hebt mij naar het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis gelokt waar ik mij, mede dankzij al jouw collega neonatologen, als een vis 

in het water voel. De polikliniek op dinsdag is iedere keer weer een feest. Ik wil hier ook mijn 

waardering uitspreken voor de andere leden van dit team, Inge Lot van Haastert en Corine 

Koopman. Ook de helaas kort geleden overleden Bernard Cats wil ik hierbij nog speciaal 

noemen. Beste Linda, ik ben je dankbaar voor je vriendschap en hoop niet alleen in de 

kliniek maar ook in onderzoek nog vele jaren vruchtbaar met je samen te werken.  

Hooggeleerde Helders, beste Paul. Bij onze eerste ontmoeting werd al meteen duidelijk waar 

onze gemeenschappelijke interesses liggen. Ik spreek hier de wens en verwachting uit dat 

wij, samen met anderen een succes maken van NetChild . 

Beste collega’s van Algemene Pedagogiek en Orthopedagogiek en van Kinder- en 

Jeugdstudies. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar. Ik hoop dat  

wij elkaar de komende jaren nog veel tegen zullen komen in gezamenlijk onderwijs. In het 

bijzonder wil ik hier mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop Hans van Luit en Jo 

Hamers mede vorm geven aan het onderzoeksprogramma. Een speciaal woord van dank 

gaat uit naar het team Gehandicaptenzorg. Beste Lex, José, Chiel en Mariet , dank voor de 

hartelijke manier waarop jullie mij in jullie midden hebben opgenomen. Ik kan mij geen fijnere 

collega’s voorstellen. 

Doctor Henderson, dear Sheila. I have come to the part that I stop talking double-dutch at 

least from your point of view. Since I regard you as my scientific mother I am very pleased 

that you are here today. Mothers tend not only to care well for their children but also to teach 

them a lot of things. You have taught me many skills ranging from those relating to all areas 

of research to a completely new motor skill, namely eating with chopsticks in a busy Chinese 

restaurant in Soho. Together with your husband, professor Leslie Henderson, who is also 

here today, I thank you from the bottom of my heart for sharing many of life’s wonderful 

experiences including going to the hairdresser this morning! 
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Beste vrienden, vriendinnen, Soroptimisten en onze oppas Coby. Fijn dat jullie er hier 

vandaag bij zijn. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen tijd heb mogen ervaren hoe heerlijk het 

is om een netwerk van mensen om mij heen te hebben die een welgemeende interesse 

tonen in dat grote deel van mijn leven dat werk heet. 

Lieve Pa en Ma: ik ben dankbaar dat jullie er hier allebei zijn vandaag. Jullie staan mij met 

raad, daad en liefde bij in mijn leven. Ik hoop nog lang van jullie aanwezigheid te mogen 

genieten. 

Lieve Max: ik ben bijna aan het einde van mijn speech zoals deze rede bij ons thuis bekend 

staat. In mijn lichamelijke en geestelijke afwezigheid van de afgelopen tijd ben jij enorm 

gegroeid in je bijdrage aan ons gezin inclusief helpen bij het koken. Ga zo door kanjer! 

Lieve Felix: al weer 3 jaar oud maar helaas nog lang niet wijs! Toen ik je vertelde dat ik 

vandaag een feestje ging geven omdat ik professor ben geworden moest jij smakelijk lachen: 

“Ha mam, dat kan toch helemaal niet: jij bent toch geen man!” Ik overwoog toen een 

discussie met je te beginnen over het ‘glazen plafond’ en een ‘papieren vloer’ (Landelijk 

Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 2002), maar bedacht mij snel. immers jouw voorbeelden 

professor Zonnebloem uit Kuifje en professor Barabas uit Suske en Wiske zijn geen mannen 

van veel woorden, maar wel van daden. Ik ga mij beramen op wat ik zal doen de komende 

jaren om jouw beeld van een professor wat bij te stellen. 

Lieve Martin: last but definitely not least. Wij vormen al bijna 20 jaar een dynamisch systeem 

dat zichzelf nog steeds in opwaartse stroming organiseert. Waar we ook samen op de wereld 

vertoeven, het is iedere dag weer een feest om bij je te zijn. Zonder jouw steun was het niet 

gelukt om de bevalling van mijn proefschrift, onze twee kinderen en deze rede te volbrengen. 

Ik dank je méér dan in woorden valt uit te drukken.  
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Noot 
1 Dit artikel is een enigszins aangepaste versie van de rede van de auteur bij haar aantreden 

als hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder de gehandicaptenzorg, aan de Universiteit 

Utrecht uitgesproken op 8 mei 2003. 
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