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Inhoud 
presentatie Ervaringen van ouders in de relatie 

met professionals;

Belang van gezinsgerichte zorg en 
gezamenlijke besluitvorming;

Ervaringskennis van ouders en hun 
kracht bij het bevorderen van 
participatie van kun kind met een 
beperking;

Bundelen ervarings- en expertkennis.
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10 % van kinderen in Nederland 

heeft een beperking of 
chronische ziekte 



PARTICIPATIE

Mee doen in de maatschappij -
‘Someone’s involvement in a life situation’

• recreation and leisure

• interpersonal interactions

• household tasks
• ICF, 2001

• ICF-CY, 2007
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Health condition

(disorder or disease)

Personal FactorsEnvironmental

Factors

ParticipationActivitiesBody Functions and

Structures



• minder participeren in alledaagse activiteiten (King 

et al. 2003); 

• nemen minder frequent deel aan activiteiten in 

vergelijking met kinderen zonder een beperking 
(Imms et al., 2008; Bult et al., 2010), 

• hebben minder vrienden, en voelen zich vaak 

sociaal geïsoleerd (Frostad et al., 2007; Blum et al., 1991; Law et 

al., 1993). 

Kinderen met een beperking
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Ongeveer 700.000 

ouders in Nederland
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Ouders als de beste partners



GEZINSGERICHTE ZORG 

ouders hun kinderen het 
beste kennen en het beste 
voor hun kinderen willen; 

elk gezin uniek is; 

het kind optimaal 
functioneert als het gezin 
goed draait. 
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OUDERS EN ONDERZOEK

• Visser-et al., 2009; Bamm et al., 2008; King et al., 2004

Als de zorg is afgestemd op het 
gezin, heeft het positieve effecten 
op het kind, het gezin én de 
zorgverlening

• Willems et al., 2010

Innovatie in de

kinderrevalidatie
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Ervaringen ouders 
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Wim



NIET GEPERSONALISEERDE 
INFORMATIE
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Een van de ouders vraagt zich af waarom de 

ergotherapeut van het revalidatiecentrum nimmer 

naar de school van haar dochter komt om met 

eigen ogen te zien hoe de context is en welke 

knelpunten de dochter ervaart. 

Zij kreeg wel adviezen van de ergotherapeut, maar 

meende dat de ergotherapeut onvoldoende de 

echte situatie begreep.



WEINIG GEBRUIK GEMAAKT VAN 
DE ERVARINGEN VAN OUDERS
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KERN GEZINSGERICHTE ZORG

•Understanding parent 
diversity and perspectives;

•Developing effective parent–
therapist relationships;

•Establishing shared priorities 
and goals for intervention;

•Developing services that 
support parent–therapist 
collaboration.

• Hanna en Rogers, 2002

Kernelementen
van de relatie

tussen de 
ouders en de 
professional:
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DE LEEFWERELD EN DE SYSTEEMWERELD
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GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING
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DE STAPPEN VAN GEZAMENLIJKE 

BESLUITVORMING

DOELEN STELLEN

•Exploren (cliënt perspectief)

•Informeren (zorgverlenersperspectief) 

•Doelen stellen

ZORGAFSPRAKEN MAKEN

•Keuzeproces toelichten 

•Opties bespreken 

•Besluiten nemen
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Ervaringskennis van ouders 
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BUNDELEN ERVARINGS- EN 
EXPERTKENNIS
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“Bundeling van 

individuele ervaringskennis naar 

collectieve kennis.”

Project Voor Elkaar
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barbara.piskur@zuyd.nl

@BarbaraPiskur

https://schouders.com/

http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/autonomie-en-
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