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• participeren minder 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



Ongeveer 700.000 ouders in 
Nederland
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Meer dan 
60 jaar 
geleden

Carl Rogers was one of the first 
individuals to discuss ideas related
to family-centred service 

(Rogers, 1951). 



Family-
centered
care







Gezinsgerichte zorg 

ouders kennen hun kind het 
beste en willen het beste
voor ze, 

elk gezin is uniek, 

een kind functioneert
optimaal als het gezin goed
draait.



Kern gezinsgerichte zorg

•Ouders verschillen van 
elkaar;

•Ontwikkeling van 
doeltreffende ouder –
therapeut relaties;

•Vaststellen van 
gezamenlijke prioriteiten 
en doelen voor de 
interventie; 

•Ontwikkeling van diensten 
ter ondersteuning van de 
samenwerking tussen de 
ouders en de therapeut.

•Hanna en Rogers, 2002

Kernelementen
van de relatie

tussen de 
ouders en de 
professional:



In 1997



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
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Niveaus van 
betrokkenheid

geen betrokkenheid van de familie; 

familie als informant; 

familie als assistent van de therapeut; 

familie als co-cliënt; 

familie als consulent; 

familie als lid van het team; 

familie als aanstuurder van de zorg. 
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Ouders en onderzoek

Innovatie in de

Kinderrevalidatie - Willems et al., 2010



Ouders hebben regelmatig het gevoel dat…

 zij ‘het wiel’ opnieuw moeten uitvinden;

 zij zelf op zoek moeten naar informatie;

 de focus en aandacht gericht is op medische aspecten;

 zij overdonderd worden door informatie;

 het lastig is om keuzes te maken;

 zij de spil zijn tussen alle professionals / partijen; 

 de gesprekken vaak gaan over wat moet en nodig is;

 de aandacht vrijwel geheel uitgaat naar het kind.

Informatie 

Focus

Relatie



Opdracht 1 Bespreek in tweetallen wat jij nu al 
doet om genoemde gevoelens van 
ouder weg te nemen / te voorkomen
+ 
wat jou zou helpen om dit (nog) 
beter te kunnen doen. 

(noteer dit op een A4tje).



De hoeveelheid
informatie is 

overweldigend

Informatie komt te 
vroeg 

Informatie komt te
laat, niet of via 

informele kanalen
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Focus op het kind en 
minder op de ouder en 

de brussen

Focus op het lijf en 
minder op het kind als

geheel

Focus op wat er mist, 
niet kan of beter moet
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OuderRevalidatie

School

PGB’ers

Leveranciers
hulpmiddelen

Ziekenhuis

Gemeente

Zorgverzekeraar

…..



Opdracht 2 Schrijf op post-it blaadjes minimaal
2 voorstellen hoe je ouders in jouw
dagelijkse praktijk (nog) beter kunt
informeren, de relatie kunt
versterken en/of de focus kunt
verbreden. 



Good practice



 Geef informatie op maat en op meerdere momenten.

 Focus op wat goed gaat.

 Durf ‘out of the box’ te denken.

 Kijk naar het kind in zijn context.

 Zie de ouder als waardevolle ervaringsdeskundige. 

 Stem af met alle betrokkenen.

 Help ouders om ‘door de bomen het bos te blijven zien’. 

 Heb oog voor de aspecten die bij ‘Levend verlies’ horen.
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