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Op het netvlies

Het jonge kind staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Je kunt haast geen 

krant openslaan of er wordt aandacht besteed aan de eerste jaren van het 

kind. Het gaat over baby’s, borstvoeding en kleuters die al dan niet moeten 

blijven zitten. Voorschoolse educatie, pedagogische kwaliteit voor de kinderop-

vang of de manier van opvoeden staan eveneens flink in de belangstelling. 

Het onderwerp is dus hot. Dit zien we ook terug in ons achterban. Inmiddels 

hebben we meer dan 1100 abonnees, die door onze kundige redactie gevoed 

worden met allerlei interessante achtergrondartikelen. Er is steeds meer ken-

nis en kunde bij de professionals op de werkvloer. We kunnen steeds meer 

op het gebied van vroegsignalering en vroeghulp en als professional kun je 

talrijke cursussen, trainingen en opleidingen volgen. En natuurlijk congressen 

bezoeken! 

Kortom: langzaam maar zeker komt het jonge kind in al haar of zijn facetten 

op het netvlies van de beleidswerkers, de gebiedsteams en de gemeentes. 

Wat zou het mooi zijn als elke gemeente doordrongen raakt van het belang 

van het ondersteunen van de vroege ontwikkeling. Voor en na de geboorte. 

Zodat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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De ervaring leert dat hoe eerder kin-
deren en ouders handreikingen krij-
gen om gedrag en emoties te regule-
ren, hoe positiever de uitkomst is. 
Om die reden zijn er inmiddels allerlei 
ondersteunende programma’s. Het 
merendeel is gebaseerd op grondprin-
cipes als de cognitieve gedragsthera-
pie, de hechtingstheorie(en) en het 
interpreteren van beeldmateriaal vol-
gens een vaste methodiek. Veelal 
wordt daarbij uitgegaan van het pro-
bleem of de klacht. 

Pendelen tussen sensaties
Opmerkelijk is dat vrijwel geen enkel 
programma inhaakt op de eigen 
gewaarwordingen van het kind in het 
hier-en-nu. Het Griefelprogramma doet 
dit wel. Uitgangspunt zijn de principes 
van Somatic Experiencing (SE) van 
Peter Levine en Maggie Kline1. Centraal 

staat de lichamelijke gewaarwording 
en het zogenaamde ‘pendelen’ tussen 
onaangename en aangename sensa-
ties. Waar iets ontstaan is of wat de 
oorzaak is, staat niet voorop. Er wordt 
intensief gebruik gemaakt van zowel 
ritme en muziek als van verhalen op 
rijm. Daarbij wordt aangesloten bij het 
magisch denken van een kind van deze 
leeftijd. Gedurende elke bijeenkomst 
mag bij het kind de spanning oplopen 
tot waar het dit kan toestaan. 
Vervolgens komt het tot volledige ont-
spanning door te gronden en te ade-
men volgens de principes van de 
mindfulness. 

Opzet
Het Griefelprogramma is een groeps-
aanpak ontwikkeld voor kinderen van 
2,5 – 7 jaar, met mogelijkheden om 
het op deelgebieden aan te passen 

aan het beoogde doel. Het program-
ma werkt van fysieke gewaarwording 
naar het gebruik van de cognitie en 
niet andersom, conform de inzichten 
van onder meer Bessel van der Kolk2. 
Tevens wordt aangesloten bij de 
nieuwste onderzoeksgegevens rond-
om de ontwikkeling van de hersenen, 
zoals de functie van het reptielen-
brein, de werking van het limbisch 
systeem en de neo-cortex (Daniël 
Siegel et al3). 

Er zijn tien bijeenkomsten met elk 
eenzelfde structuur. Elke bijeenkomst 
heeft een eigen thema met een hierbij 
passend verhaal op rijm, een kleuren-
prent en een verwerkingsplaat. Een 
bijeenkomst begint standaard met het 
‘wakker zingen’ van de hoofdpersoon: 
Stokkie, het stokstaartje. Dit is om in 
het ritme te komen. Dan volgt het 

verhaal: Stokkie ontmoet de andere 
dieren: Krokodil, die zijn ongenoegen 
uit door boosheid en agressie, Vogel 
die in haar angst moet vluchten en 
Schildpad die zich terugtrekt als het 
haar te veel wordt. 

Naar aanleiding van het verhaal wor-
den spelletjes gedaan (oefeningen) 
die de spanning bij de kinderen op 
laten lopen. Een voorbeeld van zo’n 
oefening is dat de kinderen in een 
kring staan, één kind heeft een knuf-

fel van Krokodil in de hand en een 
kind er tegenover heeft de knuffel 
van Vogel in de hand. Krokodil pro-
beert Vogel te vangen. De kinderen 
geven Krokodil zo snel mogelijk door 
om dit te bereiken. Maar…de kinde-
ren geven ook Vogel zo snel mogelijk 
door. Wie gaat er winnen? Met der-
gelijke oefeningen worden de ver-
schillende copingstrategieën (vech-
ten, vluchten en verlammen/bevrie-
zen)  letterlijk uitgespeeld met alle 
lichamelijke gewaarwordingen van 
dien. De kinderen worden uitgeno-
digd om, waar mogelijk, te verwoor-
den wat ze in zichzelf voelen gebeu-

ren. Vervolgens is er veel aandacht 
voor het gronden (via het ‘stevig 
staan’) en ademen. Tot slot gaan de 
kinderen op de grond liggen, met 
een knuffel (veiligheid) en een veer-
tje (om zichzelf en de knuffel te stre-
len, om in het hier-en-nu te blijven). 
Daarbij luisteren ze naar rustgevende 
muziek met een zich herhalend melo-
disch thema (ritme en balans). 

Toepassing
Het programma kan onderdeel uitma-
ken van een therapeutisch begelei-
dingstraject voor ouder en kind. Meer 
specifiek kan de aanpak hulp bieden 
bij gedrags- en emotieregulatieproble-
men, bijvoorbeeld bij kinderen en 
ouders die getraumatiseerd zijn, PTSS 
ontwikkeld hebben, mishandeld dan 
wel misbruikt zijn of te maken hebben 
met problematische rouw- en verlies-
ervaringen. Ook kan het worden toe-
gepast wanneer er in een adoptiesitu-
atie specifieke problemen zijn op het 
gebied van hechting en bij kinderen 
die op jonge leeftijd invasieve proce-
dures hebben moeten ondergaan ten 
gevolge van ziekte.

Preventief kan het programma ingezet 
worden in de groepen 1, 2 en 3 van 
de basisschool en in kinderdagverblij-
ven om de vaardigheden van kinderen 
op het gebied van zelfregulatie te sti-
muleren. Binnen de hulpverlening kan 
het Griefelprogramma onderdeel zijn 
van de dagbehandeling (in de groep) 
op het Medisch Kleuter Dagverblijf of 
de onderbouw van het speciaal 
onderwijs. Er zijn inmiddels vele pilots 
gedraaid. Wat opvalt, is dat kinderen 
binnen een speciale setting profiteren 
van het samen beleven van de span-
ning én om te ervaren dat ze deze 
weer los kunnen laten. Ze maken taal 

van hun gewaarwordingen, waardoor 
er minder op gedrag wordt gerea-
geerd en meer op wat er daadwerke-
lijk in henzelf gebeurt. Dit geldt zowel 
voor de kinderen als de begeleidende 
volwassenen. 

Resultaten 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. 
In zijn algemeenheid kan gesteld wor-
den dat het plezier dat de volwassene 
en het kind ervaren niet alleen moti-
veert om het programma af te maken, 
maar ook om tussendoor thuis te oefe-
nen. Na afloop is zowel bij ouder als 
kind daadwerkelijk verandering van 
gedrag zichtbaar. Daarnaast rapporte-
ren ouders dat de regulatievaardighe-
den (aarden, gronden, ademen) toene-
men. Ook kan men de geleerde vaar-
digheden altijd en overal toepassen, 
hetgeen de kans op succeservaringen 
vergroot. Verder geven ouders aan 
hun kind beter te kunnen ‘lezen’: er is 
een non-verbale ‘taal’ tussen ouder en 
kind ontstaan die leidt tot een afname 
van communicatieproblemen, terwijl 
het gebruik van dezelfde verbale ‘taal’ 
leidt tot een groter wederzijds begrip. 
Tot slot is er meer ruimte voor humor 
en maken ouders minder gebruik van 
straffende opvoedingsmaatregelen. 
Om de effectiviteit wetenschappelijk 
vast te stellen, is recent aan de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven onderzoek 
naar het Griefelprogramma gestart.

auteursinformatie
Eveline Beerkens (Gz-psycho-
loog BIG, Registerpsycholoog 
K&J NIP, Klinisch pedagoog 
NVO) heeft een eigen praktijk 
(www.evelinebeerkens.nl). 
Dinco Verhelst is als gezinsbe-
geleidster, speltherapeut en 
Floorplay specialist werkzaam 
bij de Stichting Maashorst. De 
auteurs hebben het Griefel-
programma samen ontwikkeld.

Van spanning naar ontspanning leren komen. Dát is wat het Griefelprogramma wil 

betekenen in de ouder-kindrelatie. Met als uitgangspunt de eigen gewaarwording stelt 

het programma jonge kinderen in staat om tot gedrags- en emotieregulatie te komen. 

Eveline Beerkens en Dinco Verhelst

Leren omgaan met 

stress van alledag

‘De oefeningen stimuleren de 
vaardigheden van kinderen op 
het gebied van zelfregulatie´

Cursussen
Het Griefelinstituut verzorgt 
een tweedaagse basiscursus, 
waarna men het volledige pro-
gramma zelfstandig kan uit-
voeren in de eigen setting. 
Specifiek voor de hulpverle-
ning is er ook een eveneens 
tweedaagse vervolgcursus. 
Voor meer informatie:  
www.griefelen.nl. 

1 Levine, P en Kline, M. (2009): Het weerbare kind
2 V.d. Kolk, B.: (2016): Traumasporen
3 Daniël Siegel, D. et al (2013): Het hele brein, het hele kind
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Klachten, en daarmee gedrag van 
baby’s en peuters, worden binnen de 
hechtingstherapie niet in de eerste 
plaats gezien als eigenheden die 
horen bij de ontwikkeling van een 
kind. Het jonge kind is een diffuus 
wezen met een diffuse zelfbeleving. 
De wisselwerking met de omgeving is 
groot. Het ademt de sfeer van de 
ouders totaal in, zowel hun liefde als 
de lading van hun ruzies of de kilte 
van hun wrok. 

Blokkades slechten
Omdat het jonge kind nog niet met 
woorden betekenis verleent aan het-
geen het beleeft en ervaart, commu-
niceert het met het lichaam. Dit 
gebeurt met alle functies waarmee het 
zich kan uitdrukken: (niet) slapen, 
(niet) eten, (niet) bewegen en (niet) 
huilen. Indien ouders deze ‘taal’ niet 
begrijpen, voelen ze zich niet vol-
doende toegerust voor het ouder-
schap, zijn bozig of machteloos. Het is 
dus niet alleen het kind dat lijdt: ook 

de ouders zijn ongelukkig. Terecht 
merkte Selma Fraiberg al in de zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw op dat 
de klachten van kind en ouders zo in 
elkaar overvloeien en elkaar beïnvloe-
den, dat de cliënt in therapie vooral 
de relatie tussen hen moet zijn. Maar 
wat betekent dit uitgangspunt voor de 

therapeut? En voor de therapie? 
Welke grondhouding van de therapeut 
hoort daar dan bij? Welke consequen-
ties heeft dit voor het beroepsmatig 
handelen?

Helpen hechten betekent dat de the-
rapeut niet primair gericht is op het 
bewerkstelligen van gedragsverande-
ring. In dat geval zou de therapeut de 
aandacht bijvoorbeeld richten op de 
ouders door een andere aanpak in de 
opvoeding te suggereren of op het 

kind met de bedoeling dat het minder 
huilt of beter slaapt. De focus richt 
zich bij het helen van het hechten op 
het verbeteren van de kwaliteit van 
de relatie zodat deze meer liefde 
genereert en veiliger wordt, met meer 
aandacht voor elkaar. Dit betekent 
ook het slechten van blokkades die in 
de weg staan om elkaar ‘echt’ te zien. 

Taal van het hart
Hechting is geen zaak van het ‘hoofd’, 
maar van het ‘hart’. Rationeel weet 
iedere ouder dat het onvoorwaardelijk 
van haar of zijn kind moet houden. 
Maar soms wil het hart niet volgen. 
Een moeilijke zwangerschap of geboor-
te, partnerproblemen of een nare kin-
dertijd van de ouders kunnen blokke-
rend werken op de liefdesstroom. De 
taal van het ‘hoofd’ hangt samen met 
woorden als: diagnose, advies, oorzaak 
en gevolg, individualiseren, splitsen. 
Wanneer de hechtingstherapeut vooral 
met hoofdwoorden spreekt, zullen 
ouders (en kind) zich waarschijnlijk 
onvoldoende gehoord of geholpen 
voelen. Want adviezen komen niet aan 
als de ouders nog geen ‘ja’ voelen bij 

Als een jong kind niet gedijt, doen 

de ouders dat meestal ook niet. Bij 

hechtingsproblemen is de relatie 

tussen ouders en kind dan ook de 

cliënt. Wat betekent dit voor de 

grondhouding en de vaardigheden 

van de therapeut?

Paulien Kuipers

Helpen hechten
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hun kind. Een band tussen ouders en 
hun kind creëren, hangt samen met 
woorden als ‘ja’, ‘onvoorwaardelijk’, 
‘liefde’, ‘proces’, ‘gevoelens’. Het is 
daarom belangrijk dat de hechtingsthe-
rapeut deze taal - de taal van het hart - 
leert spreken. 

Verbindingstaal
Een hechtingstherapeut heeft dus maar 
één specifieke cliënt: de relatie. En het 
is daarbij belangrijk de taal van het hart 
te spreken. Dit brengt voor de hech-
tingstherapeut heel specifiek taalgebruik 
met zich mee: verbindingstaal. Als een 
klacht van een kind samenhangt met 
een onveilige verbinding met de 
ouders, mag dit in taal tot uitdrukking 
gebracht worden. Stel het kind heeft 
een groot in- of doorslaapprobleem. 
Vanuit de ouder-kindrelatie kan de 
hechtingstherapeut hieraan bijvoor-
beeld betekenis geven met de volgende 
vragen: “Waarover blijft uw kind vol-
gens u waken?” of “ Jullie zijn dus 
samen steeds wakker in de nacht”.

Daarnaast is een specifieke grondhou-
ding van belang. Donald Woods 

Winnicott (1958) schreef hierover het 
volgende: “Wanneer ik mijn werk uit-
oefen, streef ik ernaar om actief te 
blijven, alert te blijven. Ik streef 
ernaar mezelf te zijn en me correct te 
gedragen.” Winnicott maakt duidelijk 
dat de therapeut zelf het therapeu-
tisch middel is. Dat zelfreflectie voor 
de therapeut daarbij van groot belang 
is, zal duidelijk zijn. 

Interventiemethoden
Voor een veilige hechting tussen 
ouder en kind zijn oudervaardighe-
den eveneens van belang. Zoals: 
sensitief en responsief kunnen zijn, 
kunnen afstemmen, kunnen mentali-
seren, de eigen emoties kunnen 
reguleren. Dit zijn tevens vaardighe-
den waar de hechtingstherapeut 
volop over moet kunnen beschikken. 
Als de ouders om welke reden dan 
ook hun jonge kind onvoldoende 
kunnen ‘lezen’, kan de therapeut 
degene zijn die de ouders bescher-
ming biedt tegen hun sterke emoties, 
hun onmacht. Als er onvoldoende 
positiviteit, onvoldoende liefde 
stroomt tussen ouders en hun jonge 
kind, is de hechtingstherapeut 
belangrijk om deze positiviteit in de 
sessies te genereren. De manier 
waarop de hechtingstherapeut dit 
bewerkstelligt, vraagt om goede inter-
ventiemethodes. Door vele therapeu-
ten in het buitenland zijn methodieken 
beschreven, maar in Nederland heeft 
Marja Rexwinkel daarin haar sporen 
verdiend. Stichting Kinderleven heeft 
twee interventiemethoden ontwikkeld 
en beschreven: het ééngespreksmo-
del en het vijfstappenmodel.

auteursinformatie
Drs. Paulien Kuipers (stichting-
kinderleven@gmail.com) is 
GZ-psycholoog/kinderpsycho-
loog en directeur Stichting 
Kinderleven (www.stichtingkin-
derleven.nl).

Specialisatie 
wenselijk

De beroepskwalificatie ‘hech-
tingstherapeut’ is niet officieel. 
Hulpverleners die zich vooral 
bekwaamd hebben in het geven 
van therapieën met hechting als 
focus, kunnen zich dus niet 
onderscheiden van andere 
beroepsgroepen zoals psycho-
logen, pedagogen of psychia-
ters. Jammer, want de hech-
tingstherapeut onderscheidt 
zich op een aantal punten van 
andere beroepsbeoefenaars. 
Aandacht voor een specialisatie 
tot hechtingstherapeut zou in 
mijn ogen dan ook wenselijk 
zijn. Binnen de bestaande IMH-
opleidingen is daar gelukkig 
volop ruimte voor, maar hech-
tingsproblemen komen ook tot 
uiting op latere leeftijd. Binnen 
de relatie- en gezinstherapie-
opleidingen zou het daarom een 
specialisatie kunnen zijn, met 
nadrukkelijke aandacht voor het 
leren spreken van ‘verbin-
dingstaal’.

‘Focus ligt op het verbeteren 
van de kwaliteit van de 

relatie tussen ouder en kind’



vroeg oktober 20168

Tips van ouders
Waar doe je goed aan als professional? Ouders gaven deze bruikbare tips:

• Geef ons geen ongevraagde goedbedoelde adviezen.
• Luister naar ons verhaal; laat ons ‘op verhaal komen’, dat helpt ons 

onze gevoelens te ordenen.
• Geef ons complimenten over wat we goed doen in ons prille ouderschap. 

We doen ons wel sterk voor, maar we voelen ons vaak zo onzeker.
• Vertel ons dat het normaal is dat partners verschillend met verdriet 

omgaan en dat dat per fase ook weer kan verschillen.
• Vraag ons beiden wat we nodig hebben, want dat kan nog wel eens 

verschillen tussen mij en mijn partner.
• Het steunt ons te ervaren dat je als hulpverlener je eigen thema’s 

rond verdriet en rouw kent, zodat je er écht voor ons kunt zijn.

Wanneer ouders te 

horen krijgen dat hun 

pasgeboren baby een erfelijke ongeneeslijke ziekte heeft, stort hun wereld in. Hoe gaan ze 

met het verlies van de gezondheid van hun kind om en wat doet dit met hun en hun gezin? 

Plus: hoe kun je als zorgprofessional bij ouders aansluiten? Een analyse, met handreikingen 

voor het handelen van professionals, aan de hand van de diagnose taaislijmziekte.

Yol Kuijer

Cystic Fibrosis (CF of taaislijmziekte) 
wordt sinds 2012 gediagnosticeerd 
middels de hielprikscreening. CF is 
een ongeneeslijke levensbeperkende 
erfelijke ziekte. Kenmerkend voor CF 
is dat de slijmklieren taai slijm afschei-
den. Dit veroorzaakt verstoppingen in 
met name de luchtwegen, de alvlees-
klier en de lever. Per jaar worden er in 
Nederland ongeveer 35 kinderen met 
CF geboren. Waar vroeger de diagno-
se vaak pas gesteld werd als kinderen 
al enkele jaren oud waren, krijgen 
ouders deze boodschap nu als hun 
kind drie weken oud is. Ouders heb-
ben dan zelf vaak nog niets bijzonders 
gemerkt aan hun baby. 

Dubbele taak
Als er een kind geboren wordt, ver-
schuift de relatie. Partners worden 
ouders; de focus komt meer op het 
kind te liggen. Partners leren elkaar 
‘opnieuw’ kennen in hun rol als ouder. 
Ze groeien in hun nieuwe rol met ande-
re taken en leren van elkaar. Wanneer 
hun (eerste) kindje CF heeft, betekent 
dit voor prille ouders een dubbele taak: 
groei in ouderschap en tegelijk omgaan 
met verlies van gezondheid. 
Tegenstrijdige gevoelens van blijdschap 
en verdriet. Ouders voelen de grond 
vaak letterlijk onder hun voeten ver-
dwijnen. De neiging van ouders is alle 
aandacht te richten op hun kind dat 

zorg nodig heeft. Ze komen in een 
overlevingsmodus en ‘vergeten’ de 
zorg voor zichzelf en elkaar…
Een vader vertelt: “Mijn partner gaat 
er heel anders mee om dan ik. We 
begrijpen elkaar niet meer. De afstand 
tussen ons wordt groter, we drijven als 
eilanden uit elkaar.” Een moeder zegt: 
“Ik ben mijn rots kwijt. Voorheen was 
hij altijd sterk en kon ik op hem leu-
nen, nu is hij afwezig en er komt niets 
meer uit zijn handen. Hoe kunnen we 
er ooit nog samen voor gaan?”

Levend verlies
CF bij een kind betekent verlies van 
gezondheid en daarmee verlies van 
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allerlei verwachtingen die ouders 
samen hebben. Dit blijvend verlies, 
ook wel ‘levend verlies’ genoemd, 
gaat niet over, het moet in elke nieu-
we levensfase weer opnieuw worden 
bijgesteld; als het kind naar school 
gaat, gaat puberen, een relatie krijgt 
of gaat studeren. Verlies van gezond-
heid is een vorm van rouw. Iedere 
ouder gaat hier anders mee om.

Bij een verlieservaring als CF staan 
ouders voor de opgave om te gaan met 
alle gevoelens die op hen afkomen. Die 
gevoelens zijn niet voor alle partners 
hetzelfde en ze worden ook niet met 
dezelfde intensiteit beleefd. Het is een 
unieke ervaring die gekleurd is door 
persoonlijke levenservaringen en de 
wijze waarop ouders zelf als kind heb-
ben leren omgaan met hun gevoelens 
van pijn en verdriet. Het verschil in rou-
wen om verlies van gezondheid van 
een kind leidt in partnerrelaties vaak tot 
wederzijds onbegrip.

Het Tweevoudig Procesmodel (zie 
figuur) is een praktisch model om 
ouders inzicht te geven in hoe zij ieder 
een eigen manier van omgaan met 
verlies kunnen hebben, waarbij de 
verschillen die ze ervaren niets te 
maken hebben met de liefde die ze 
voor elkaar en voor hun kind voelen. 
De huidige opvatting bij rouw om ver-
lies is dat er een ‘slingerbeweging’ 

bestaat tussen verlies- en herstelge-
richt bezig zijn. Ouders staan aan de 
ene kant voor de taak om de realiteit 
van het verlies aan te nemen en aan 
de andere kant om de realiteit van het 
veranderde leven aan te gaan. Hoe 
ouders zich daartussen bewegen is 

persoonlijk; de ene partner is meer 
verliesgericht en maakt af en toe een 
uitstapje naar de andere kant; voor de 
andere partner kan het een goede 
manier zijn om de pijn van het verlies 
van gezondheid (tijdelijk) te vermijden 
door zich meer op het werk en de toe-
komst te richten. Waar het om gaat is 
dat ouders zowel tijd nemen voor het 
verdriet als tijd nemen om afleiding te 

zoeken. In de loop van de tijd veran-
dert de slingerbeweging meestal en 
krijgen ouders meer wederzijds begrip 
voor elkaars rouwproces.

Moeders zijn over het algemeen wat 
meer geneigd aan de verlieskant te 
blijven. Vrouwen laten over het alge-
meen hun verdriet en tranen makkelij-
ker zien dan mannen. Terwijl vrouwen 
hun boosheid vaak minder tonen, zijn 
mannen geneigd hun verdriet te ver-
pakken in doelgericht handelen en 
kwaadheid. Vaders verblijven vaak 
wat meer aan de herstelkant. Wat 
overigens niet betekent dat het niet 
andersom kan zijn. 

Impact op het gezin
De geboorte van een ziek kind heeft 
altijd invloed op de andere gezinsle-
den. Dit hoeft geen nadelige invloed 
te zijn. Kinderen die opgroeien met 
een broertje/zusje dat een ziekte 
heeft leren vaak veel over zorgzaam-
heid, over anders zijn en dat dit er 
gewoon bij hoort. Ze zijn gewend aan 
de medicijnen of aanpassingen en 
schrikken niet zo gauw van de dingen 
die in het ziekenhuis gebeuren. De 
andere kant is dat kinderen heel 
loyaal zijn en zich aanpassen aan hun 
broertje/zusje dat CF heeft. Ze voelen 
vaak aan dat ouders bang en gespan-
nen zijn of niet op één lijn zitten wat 

Rouwen om verlies 

Alles hetzelfde willen houden 

Je bezighouden met verlies 

Behoefte delen gevoelens 

 

 Gericht op verlies

Ontwijken verlies 

Werk, studie, ontspanning 

Handelen /probleem oplossen 

Nieuwe dingen oppakken 

    Afleiding zoeken

 Gericht op ’t leven

Leven van Alledag

M. Stroebe & H. Schut, 2001 

Duale Procesmodel
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Wat is uw achtergrond?
“Bij een beroepenvoorlichting op de middelbare school 
vertelde een logopedist zo enthousiast over haar werk dat 
ik direct besloot me voor die opleiding aan te melden. 
Vanaf het eerste begin van de studie voelde ik me thuis in 
het vak en dat is nog steeds zo. Het werken met mensen 
met een verstandelijke beperking tijdens mijn stage beviel 
zo goed, dat ik het liefst met die doelgroep wilde gaan 
werken. Dat is gelukt. Op enkele uitstapjes in het basison-
derwijs na heb ik gewerkt in instellingen, op kinderdagver-
blijven, ZMLK-scholen en een Tyltylschool.”

Waaruit bestaat uw dagelijkse werk?
“Al bijna 17 jaar werk ik bij een grote organisatie gespecia-
liseerd in zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking en psychische problematiek. Ik 
zie daar cliënten van alle leeftijden. Twee dagen per week 
ben ik gedetacheerd bij een andere stichting waar ik op 
twee kinderdagcentra werk en vooral jonge kinderen zie. 
Een belangrijk onderdeel van mijn werk is diagnostiek, 
daar begint alles mee. Altijd in samenwerking met colle-
ga's uit andere disciplines, want alleen zo ontstaat een 
compleet beeld voor een samenhangende behandeling.”

Wat is uw affiniteit met vroegsignaleren en vroeghulp?
“Bij jonge kinderen met een beperking ligt nog weinig vast 
en is nog veel mogelijk. Werken met deze kinderen vraagt 
om nauwkeurig kijken, bepalen van oorzaak en gevolg, 
zoeken naar de beste oplossingen. Ik houd van dat denken 
en uitproberen. Om met Cruyff te spreken: je gaat het pas 
zien als je het doorhebt. Voor ouders kan deze fase overi-
gens frustrerend zijn. Vaak willen zij direct weten waar ze 
aan toe zijn. Daarbij speelt ook mee dat de meeste men-
sen bij logopedie het beeld hebben van een directe behan-
deling door de spraakjuf in een kamertje. Voor mijn cliën-
ten is dat echter lang niet altijd de beste aanpak. Vaak 
werkt advisering van ouders en begeleiders veel beter, 

omdat zij dan in de vertrouwde dagelijkse situatie de ont-
wikkeling kunnen stimuleren.” 

Wie of wat is een belangrijke inspiratiebron voor u?
“Ik verzamel 'diamantjes' die mijn dag glans geven. Zoals 
een touwtje dat een kind voor mijn verjaardag als slinger 
op mijn prikbord hangt. Een meisje dat haar communica-
tiemap gebruikt om met een brede lach aan te wijzen dat 
ze mij een ‘aardappel’ vindt. Een kind dat na lang oefenen 
kleine stukjes cracotte kan kauwen en daar zichtbaar van 
geniet. Een jongetje dat een oefenbal uit mijn hand pakt en 
me meetrekt als ik te lang met de begeleidster sta te pra-
ten. Maar ook een kind dat als het er genoeg van heeft 
niet meer gaat jengelen, maar het gebaar ‘klaar’ maakt.” 

Wat is een belangrijke uitdaging in uw werk?
“Ontwikkeling start vanuit de relatie die het kind met je 
heeft. Met ouders is die relatie er van nature, maar profes-
sionals moeten er bewust aan werken. Als logopedist heb 
ik een grote achterstand omdat ik cliënten gemiddeld maar 
eens per week zie. Het geeft veel voldoening als het dan 
toch lukt.” 

Waar ergert u zich aan?
“Op dit moment drukken bezuinigingen en transities een 
grote stempel op het werk. De mensen die daarover gaan, 
hebben soms onthutsend weinig besef van de problema-
tiek van onze doelgroep. Er is zoveel mogelijk maar er is 
lang niet altijd tijd en geld voor en dat is heel frustrerend.” 

Carine Westendorp is logopedist in hart en nieren. Haar 

affiniteit ligt bij het behandelen van kinderen met een ver-

standelijke beperking. Veel belang hecht zij aan diagnostiek. 

“Daar begint alles mee.”

De Vroegwerker
Reflectie op de dagelijkse praktijk 

‘Ontwikkeling start vanuit 
de relatie die het kind 

met je heeft’

betreft zorg en opvoeding. Ze kunnen 
zich dan terugtrekken of juist veel 
aandacht vragen. Schuld- en angstge-
voelens spelen bij ‘brusjes’ vaak een 
rol. De houding van ouders heeft 
impact op het welbevinden van het 
kind. Ouders die goed met hun 
gevoelens van verdriet en boosheid 
om kunnen gaan, geven dat onge-
merkt aan hun kinderen mee. Dit 
geeft rust in het gezin. Ieder kind is 
goed zoals het is. Het vraagt echter 
veel van ouders, in elke levensfase 
opnieuw. Allereerst voor zichzelf, 
maar ook met elkaar. 

Coaching in de fase van pril ouder-
schap levert ouders emotionele 
ondersteuning en wederzijds begrip 
(zie kader). Het geeft ze inzicht dat 
elke ouder voor zich een eigen weg te 
gaan heeft in het omgaan met ‘levend 
verlies’ in hun leven. 
Lotgenotencontact in workshops 
bevestigt dit inzicht. Ouders ervaren 
emotionele steun en beseffen dat ze 
er niet alleen voor staan en lotgeno-
ten kunnen raadplegen.

Beweging in familierelaties
CF is een erfelijke ziekte. Dit betekent 
dat beide ouders drager zijn en opa 
en/of oma aan weerskanten ook dra-
ger zijn. Deze grootouders worden 
geconfronteerd met gezondheidsver-
lies van hun kleinkind. Ook zij gaan 
door een periode van rouw en erva-
ren hoe verschillend ze dat kunnen 
doen ten opzichte van elkaar en van 
hun zoon/dochter. Onzekerheid, 
angst, schuld- en schaamtegevoelens 
belemmeren daarin vaak de communi-
catie. Op hun beurt staan broers en 
zussen van ouders die een kindje met 
CF hebben opeens voor het feit dat zij 
ook mogelijk drager kunnen zijn van 
het gen. Familierelaties kunnen hier-
door onder druk komen. 

Je kunt je een familie voorstellen als 
een mobile, die we kennen van een 
kinderslaapkamer. Op het moment dat 
één poppetje beweegt, komt de hele 
mobile in beweging. Zo is het ook 
met erfelijke aandoeningen. Het 
beweegt de hele familie. Het is van 
belang dat je als hulpverlener weet en 
oog hebt voor de impact op het hele 
familiesysteem. Systemisch kijken en 
begeleiden leidt tot herstel van rust in 
de verstoorde dynamieken.

Zelfreflectie voor professionals
Als hulpverlener in de zorg word je 
regelmatig geconfronteerd met ‘ver-
lies’. Onbewust word je tijdens de 
begeleiding van ouders met zieke kin-

deren geraakt in jouw eigen thema’s 
van verdriet. Enige zelfreflectie is hier 
op zijn plaats. Het is belangrijk om 
voor jezelf te weten hoe dit thema 
voor jou speelt. Hoe heb je zélf 
geleerd met verlies en rouw om te 
gaan? Je kunt dan denken aan ‘ouder-
boodschappen’ die je mogelijk als 
kind hebt meegekregen en die je 
onbewust ook bent gaan naleven: 
‘grote jongens huilen niet’, ‘het valt 
wel mee’, ‘zoen erop en het is weer 
over’, ’niet zeuren maar doorgaan’. 

Wanneer je kijkt naar het Tweevoudig 
Procesmodel, zie figuur, vraag jezelf 
dan eens af: Hoe beweeg ik me tus-
sen de verlies- en herstelgerichte 
pool? Aan welke kant begeef ik me 

het liefst, welke kant vermijd ik lie-
ver? En hoe speelt dat door in mijn 
werk? Mag het verdriet er zijn of 
praat ik er liever omheen en ga ik - 
ongevraagd en goedbedoeld - dingen 
regelen of oplossen?

Aansluiten
Professionals en ouders zijn vaak 
gefocust op het kind dat ziek is. 
Hulpverleners hebben als het niet 
goed gaat geleerd zó en zó te hande-
len, kortom iets te ‘doen of te rege-
len’. Natuurlijk is dat van belang. 
Maar als professional heb je ook een 
pro-actieve taak naar ouders toe. 
Voor ouders die met verlies te 
maken hebben, is het vaak juist fijn 
als het verdriet er mag zijn, dat het 
geuit mag worden. Door positief op 
te merken: ‘Wat doen jullie het goed 
en wat moet het toch een grote klus 
zijn voor jullie, je had je dit zo anders 
voorgesteld’ sta je als professional 
stil bij het proces wat ouders door-
maken. Je geeft ouders erkenning en 
ruimte om na te denken wat de 
impact van een kind met een ziekte 
eigenlijk voor hen betekent. 

auteursinformatie
Yol Kuijer (info@ouderschaps-
coaching.nl / www.ouder-
schapscoaching.nl) is systeem-
therapeut en trainer voor pro-
fessionals die met kinderen 
werken. Ze is gastdocent op de 
Hogeschool Utrecht en coach 
van het project ‘Coaching na de 
diagnose’  bij de NCFS. 

‘Goede zorg voor ouders is 
de beste zorg voor het kind’ 

Coaching na de diagnose
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) startte het project 
‘Coaching na de diagnose’ waarin ouders, na het horen van de diagnose, 
vier coachingsgesprekken en een workshop met lotgenoten wordt aange-
boden. In dit project ligt de nadruk op preventieve aandacht en zorg om in 
een later stadium relatie- en gezinsproblemen te voorkomen. 
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Onderzoek naar gehechtheid heeft 

zich lange tijd vooral op moeders en baby’s gericht. Vaders bleven vaak buiten beeld. De afgelo-

pen jaren wordt deze achterstand ingehaald en blijken vaders cruciaal voor de ontwikkeling van 

hun baby. Een pleidooi voor het vroeg betrekken van vaders bij de opvoeding.

Rachel Verweij

In een boeiende presentatie tijdens 
het Draagsymposium (zie kader) gaf 
Henrik Norholt, hoofd research en 
development bij een draagzakkenpro-
ducent, een overzicht van het onder-
zoek naar gehechtheid tussen vaders 
en baby's. Norholt maakte duidelijk 
dat de belangrijke rol van vaders niet 
altijd werd erkend door onderzoe-
kers. De pioniers van het gehecht-
heidsonderzoek richtten zich alleen 
op de rol van de moeder. Margaret 
Kuenne, de vrouw van Harry Harlow, 
was een wegbereider voor dit nieu-
we terrein. Zij breidde de beroemde 
experimenten van haar man uit, door 
apenvaders op te nemen in de kooien 
van resusaapjes en hun moeders. Na 
aanvankelijke afzijdigheid raakten de 

apenvaders gaandeweg betrokken bij 
hun jongen en speelden uiteindelijk 
zelfs méér met hen dan de moeders. 
Deze jonkies bleken van alle labora-
toriumaapjes de slimste, meest zelf-
verzekerde en sociale te zijn. Dit was 
een belangrijke trigger voor nieuw 
onderzoek.
In de jaren tussen 1960 en 2010 is 
het aantal IMH-onderzoeken naar 
vaders ieder decennium verdubbeld. 

Een spiegel van de maatschappelijke 
context: in dezelfde tijd groeide ook 
de rol van vaders in de opvoeding. 

Vaders doen ertoe!
Tegenwoordig weten we dat ook de 
rol van menselijke vaders in de 
opvoeding heel belangrijk is. Zo ver-
groot vaderlijke betrokkenheid cogni-
tieve en taalvaardigheden en emotie-
regulatie bij hun peuters. Het verbe-
tert schoolprestaties en vermindert 
agressief gedrag bij jongetjes en ver-
mindert sekse-stereotyp gedrag bij 
meisjes. Een veilige gehechtheid aan 
de vader kan compenseren voor een 
onveilige relatie met de moeder (en 
vice versa overigens). Betrokken 
vaders vormen een buffer voor de 

negatieve effecten van een postpartum 
depressie van een moeder op haar 
baby. Aan de andere kant hebben 
depressieve vaders meer kans op 
een kind met een gedragsstoornis op 
zevenjarige leeftijd. 

Spelen en plagen
Gehechtheidsgedrag van vaders is 
niet per se hetzélfde als dat van moe-
ders. Het blijkt anders van aard. Waar 

moederlijk gedrag veelal gekenmerkt 
wordt door koesterende aanraking, 
oogcontact en conversatie via ‘mot-
herese’, is vaders aanraking meer 
gericht op het ontdekken van de 
‘bewegende onderdelen’ van het 
babylijfje, op spel, plagen en het ont-
dekken van de omgeving. Het is 
bevredigend en opwindend gedrag, 
zowel voor vader als voor baby. Het is 
gedrag dat grofweg de veilige explo-
ratie door de baby stimuleert, waar 
het moederlijke gedrag wat meer de 
veilige gehechtheid stimuleert. Waar 
typisch moedergedrag zorgt voor 
hoge oxytocineniveaus bij moeders, 
doet typisch vadergedrag hetzelfde bij 
vaders. Oxytocine als hormoon van 
verbinding heeft dus weliswaar het-
zelfde effect, maar een andere ont-
staanswijze bij vaders en moeders.

Hersenen
Vadergedrag van mensenvaders 
blijkt, net als dat van apenvaders, 
kneedbaar. Het wordt gevormd door 
de dagelijkse zorg voor hun kinde-
ren. Als vaders primaire verzorgers 
zijn, zoals wanneer kinderen opgroei-
en binnen homosexuele relaties, ver-
tonen vaders een even grote emotio-
nele afstemming met hun baby’s als 
moeders. Vaders die secundaire ver-
zorger zijn naast een moeder verto-
nen wél een significant lagere 
afstemming. De eerste studies naar 
de neurale netwerken verantwoorde-

Huid op huid betrekt vaders

lijk voor vader- en moedergedrag (te 
zien op MRI) laten veel overeenkom-
sten zien tussen vaders en moeders 
tijdens het contact met hun baby, 
maar ook verschillen. Moederlijk 
gedrag valt terug op veel oudere her-
senstructuren, vaders gebruiken de 
later ontstane sociale structuren in 
de prefrontale cortex.

Moderne vaders
Moderne vaders hebben het niet altijd 
gemakkelijk. Vaders vertellen dat ze 
geen rolmodel hebben om hun vader-
schap vorm te geven. Moderne 
vaders moeten het zelf uitvinden. 
Slechts 50% van de vaders heeft een 
veilige gehechtheidsrepresentatie 
(meestal met de moeder!) om op 
terug te vallen in de opvoeding. De 

incidentie van postpartum depressie 
bij vaders ligt maar liefst tussen de 10 
en 20%, niet lager dan bij moeders. 
Ondanks deze achterstand op moe-
ders - en in tegenstelling tot gangba-
re beeldvorming - blijkt uit onder-
zoek dat zij over een rijk emotioneel 
repertoire beschikken om de relatie 
met hun kind en hun partner te 
beschrijven (Madsen 2002). 

Betrek ze!
In zijn lezing pleitte Norholt voor het 
vroeg betrekken van vaders, op een 
manier die recht doet aan de stijl die 
vaders eigen is. Hun belangrijke rol is 
immers kwetsbaar door de maatschap-
pelijke achterstand die zij hebben - en 
wellicht door de relatief jongere leef-
tijd van de hersenstructuren die ver-

antwoordelijk zijn voor vadergedrag. 
Norholt: “In die eerste kwetsbare peri-
ode, als gezinsvorming nog plaats 
moet vinden en de baby nog weinig 
voor vaders bevredigend gedrag ver-
toont, kan huid-op-huid contact veel 
betekenen. Het verhoogt het ‘besmet-
telijke’ oxytocine bij de vader en kal-
meert stress bij vaders en baby’s. Het 
geeft vaders de kans om verliefd te 
worden op hun baby, zorgt voor een 
meer tevreden baby en kan zo het hele 
gezin op het juiste pad krijgen!”

auteursinformatie
Rachel Verweij (verweij@hech-
teband.nl) is freelance journa-
list en draagdoekconsulent. Dit 
artikel is geschreven in samen-
werking met Henrik Norholt en 
Stichting Babywerk. 

Ook Babywerk is een groot 
voorstander van het vanzelf-
sprekend betrekken van vaders 
en draagt hier zelf actief aan bij
(www.babywerk.net).

‘Scheiden van baby en moeder of 
vader veroorzaakt stress bij beiden’

Recept
Een lezing door het 'Institute for Kangaroo Care' onderstreepte tijdens het 
Draagsymposium eveneens het belang van huid-op-huid contact. Het 
Amerikaanse instituut geeft zelfs een recept aan jonge vaders én moeders: 
zeker de eerste drie maanden regelmatig huid-op-huid; minimaal vier keer 
per week. Lichaamscontact bevordert drinken, motoriek, slaap, immuun-
systeem en andere lichaamsfuncties en het vermindert pijn bij de baby. 
Voor de ouders bevordert huid-op-huid contact slaap, borstvoeding, oxy-
tocine- en prolactine afgifte, gehechtheidsgedrag, gevoelens van compe-
tentie en vermindert angst en stress. Andersom geformuleerd: scheiden 
van baby en moeder of vader veroorzaakt stress bij beiden.
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Sensitief en responsief ouderschap 
gaat samen met een gunstige ontwik-
keling van kinderen. Als ouders hun 
kinderen aanvoelen, als ze zich kun-
nen verplaatsen in het kind zonder 
zelf ‘kind’ te worden, kan er een vei-
lig opvoedklimaat ontstaan. Dit 

bevordert het hechtingsproces. We 
weten echter allemaal dat ‘de ideale 
opvoeding’ niet bestaat en dat zelfs 
in de meest ideale omstandigheden 
er momenten zijn waarop ouders 
soms opvoedingsvragen hebben. 
Hun kind kan zich bijvoorbeeld niet 

concentreren of maakt veel ruzie, is 
heftig boos, heel verlegen of juist 
brutaal. Op den duur kan het contact 
tussen ouders en kind hieronder 
gaan lijden. In dergelijke situaties kan 
haptotherapie helpen de onderlinge 
band te herstellen.
 
Affectief contact 
Haptotherapie voor kind en ouder 
(HKO) is een behandelingsvorm 
gebaseerd op de uitgangspunten van 
de haptonomie1. Doel is het kind en 
de ouder meer in contact te brengen 
met hun gevoelens en te leren hoe je 
die kan opmerken in je lijf. Hierbij 
staat het affectief contact met jezelf 
en met elkaar centraal. Met andere 
woorden: hoe soepel bewegen kind 
en ouders zich ten opzichte van 
elkaar én in zichzelf? Problemen kun-
nen het lijf namelijk vastzetten. Als je 
je rot voelt, stoot je je eerder tegen 
de tafel en bots je letterlijk en figuur-
lijk sneller met anderen. In deze the-
rapievorm leren kind en ouder hun 
eigen midden en zwaartepunt weer 
te voelen zodat ze letterlijk en figuur-
lijk weer mee kunnen bewegen met 
hetgeen er om hen heen gebeurt. 
Daarnaast leren ze afstemmen op 
elkaar, met aandacht voor elkaars 

Alle ouders zitten wel eens met de handen in het haar over de 

opvoeding. Vaak is het dan een klus om het contact met het 

kind soepel en vanzelfsprekend te houden. ‘Haptotherapie 

voor kind en ouder’ kan uitkomst bieden. Centraal in deze 

vorm van therapie staat de gedachte dat het stimuleren van 

affectief contact tussen kind en ouders een positieve invloed 

heeft op probleemgedrag en opvoedingsbelasting.

Monica Pollmann

eigenheid en ruimte. De hiërarchi-
sche lijn binnen een gezin, met 
wederzijds respect, is één van de uit-
gangspunten. De onvoorwaardelijke 
acceptatie door de ouder van het 
kind is het vertrekpunt bij de begelei-
ding. Vanuit deze acceptatie kan de 
ouder de veilige basis bieden voor 
het kind: voelen dat het goed is dat 
je er bent, precies zoals je bent. 

Voor wie en hoe?  
Haptotherapie voor Kind en Ouder is 
bedoeld voor ouders met kinderen 
tot ±12 jaar, waarbij ouders lichte tot 
matige opvoedingsproblemen erva-
ren, kinderen mild internaliserend of 
externaliserend probleemgedrag ver-
tonen en kinderen somatisch onver-
klaarde lichamelijke klachten hebben. 
De behandelingen HKO kunnen 
bestaan uit Affectief spel, Affectief 
aanraken, Modeling, en Psycho-
educatie.

Affectief spel richt zich op affectief 
bevestigend contact en onderlinge 
communicatie. Het spel kan licht en 
speels zijn, zoals het samen met 
vader of moeder op een oefentol 
staan om het samenwerken en 
afstemmen op elkaar te stimuleren. 
Het spel kan ook geïntensiveerd wor-
den. De oefeningen zijn dan gericht 
op het zoeken van een comfortabele 
houding in nabijheidscontact. 
Hiermee leert het kind hoe het zich 
weer kan toevertrouwen aan de 
ouder en leert de ouder hoe hij/zij 
een letterlijke veilige haven kan bie-
den aan het kind.

Affectief aanraken richt zich op 
gemak krijgen in het eigen lichaam. 
Hierbij ligt het kind op de behandel-
bank en de kinderhaptotherapeut 
raakt bevestigend aan. Zodra dat 
mogelijk is, doet de ouder hierin 
mee. In de bevestigende aanraking 
kan het kind zich weer prettig gaan 
voelen in het eigen lijf. Ook de 
ouders hervinden zo de vanzelfspre-
kendheid van het lichamelijk contact 

met hun kind. Hierdoor kunnen lief-
devolle gebaren weer soepeler gaan 
stromen. In aanraakspel kunnen bei-
den ervaren wat op dat moment voor 
hen prettig voelt en wat niet. Ouders 
krijgen ideeën om thuis verder te 
gaan. Hierbij valt te denken aan voel-
spelletjes zoals woordjes schrijven 
met je hand op de rug van de ander, 
een andere manier van lichamelijke 
verzorging, een andere lichamelijke 
houding tijdens het voorlezen of het 
insmeren van het kind voor het sla-
pen gaan.  
 
Bij modeling dient de wijze waarop 
de kinderhaptotherapeut het kind 
benadert als voorbeeld voor de ouder. 

Bij psycho-educatie tot slot, geeft 
de kinderhaptotherapeut uitleg aan de 
ouders over wat hij/zij doet en waar-
om en hoe ouders hier thuis mee aan 
de slag kunnen met hun kind. 

Krachtig middel 
Herstellen van contact tussen ouders 
en kinderen is, in al zijn eenvoud, een 
krachtig therapeutisch middel. Ouders 
en kinderen ervaren tijdens de thera-
pie hoe ze in het contact weer posi-
tieve ervaringen met elkaar kunnen 
opdoen. Ze kunnen de draad oppak-
ken na een periode waarin het plezier 
in zichzelf en in elkaars aanwezigheid 
wat verloren is geraakt.

auteursinformatie
Monica Pollmann (Pedagoog 
MSc) is (kinder)haptotherapeut 
in eigen praktijk en ook als 
docent verbonden aan de aca-
demie voor haptonomie. 
Contact:info@haptonomie.nl

1  Haptonomie, te vertalen vanuit het Grieks als ‘de regels van het gevoel en het aanraken’, bestudeert en
  beschrijft menselijk contact en hoe dat beïnvloed wordt door het letterlijk en figuurlijk voelen (Boot, 
  Een kwestie van gevoel, 2004). 

Herstel 

affectief contact 

vermindert 

probleemgedrag
Casus
Daan van 6 jaar komt met zijn moeder in de haptotherapiepraktijk. 
Hij heeft in zijn korte leven al veel blaasontstekingen en urologische 
onderzoeken achter de rug en zit gespannen in zijn lijf. Telkens weer 
ziet hij als een berg tegen nieuwe medische onderzoeken op. 

Als Daan op de oefentol staat of op de grote bal zit, houdt hij zich 
met kracht in evenwicht. Een gesprekje over hoe akelig hij al die 
medische onderzoeken vindt, weert hij af omdat hij daar maar van 
moet huilen. Aan de behandelbank houdt Daan zijn benen strak en 
dicht bij elkaar, maar merkt dat zelf niet. Moeder wordt op de 
behandelbank uitgenodigd en komt met haar rug tegen de rugleu-
ning zitten. Daan zoekt een plekje in deze ‘stoel’ tussen haar benen. 
Door moeder te laten ervaren hoe zij breed kan zitten, met zorg 
voor haar eigen comfort, ontstaat er ruimte voor Daan om te komen 
zitten. Pas als ze samen echt comfortabel zitten, raakt de kinderhap-
totherapeut de benen van zowel moeder als zoon zodanig aan dat 
deze zich naar elkaar gaan voegen. Spelenderwijs leert de jongen dat 
het niet altijd nodig is om je hard te maken als er iets gebeurt wat 
moeilijk is. Hij voelt zijn benen zachter worden en kan zelfs na ver-
loop van tijd soepel blijven als de kinderhaptotherapeut zijn benen 
steviger aanraakt. Dat iets waar je tegenop ziet minder vervelend 
voelt als je soepel blijft, snapt Daan nu niet alleen in zijn hoofd, 
maar voelt hij letterlijk in zijn lijf. 
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Soms kan een syndroomdiagnose al 
voor de geboorte gesteld worden, 
maar vaak gebeurt dit pas na een 
(jaren)lange zoektocht. Meestal komt 
een dergelijke aandoening aan het 
licht naar aanleiding van een ontwik-
kelingsachterstand of medisch pro-
bleem, bijvoorbeeld op het gebied 
van voeding of een aangeboren afwij-
king. Uiterlijke kenmerken zijn niet op 
elke leeftijd goed zichtbaar en kunnen 
vooral op de jonge zuigelingenleeftijd 
lastig te herkennen zijn. 
Het stellen van een diagnose is 
belangrijk voor kind en ouders om 
goede informatie te kunnen geven 
over bijvoorbeeld het toekomstbeeld, 
het herhalingsrisico en mogelijke 
medische consequenties zoals gerich-
te screening naar tumoren bij over-
groeisyndromen. 
Gelukkig hebben technieken in de 
genetische diagnostiek de laatste 
jaren een grote vlucht genomen, met 
‘whole exome sequencing’ (WES) als 
meest recente toepassing. Dat is een 
manier om bij een steeds groter per-
centage van de kinderen met een ont-
wikkelingsprobleem een genetische 
diagnose te stellen. Ook wordt er 
steeds meer bekend over minder 
makkelijk herkenbare varianten van 
deze aandoeningen.

Een andere ontwikkeling is dat de 
diagnostiek, behandeling en begelei-

ding van kinderen met syndromale 
aandoening in toenemende mate spe-
cialistische kennis vereist. Dit is 
inmiddels de subspecialisatie van kin-
derartsen; ‘Erfelijke en Aangeboren 
Afwijkingen’ (EAA1). Een andere ont-
wikkeling is dat de specialistische zorg 
voor specifieke aandoeningen in toe-
nemende mate wordt gecentraliseerd. 
In Nederland zijn er in verschillende 
ziekenhuizen specifieke syndromenpo-
li’s en expertisecentra2. 

Syndromen herkennen
Het blijft echter voor zowel jeugdart-
sen als algemeen kinderartsen van 
belang kennis te hebben van de 
belangrijkste genetische syndromen, 
want het oeroude adagium ‘als je het 
niet kent, dan herken je het niet’ is 
ook hier van toepassing. We bespre-
ken hier vijf van de meest voorko-
mende (groepen van) genetische syn-
dromen op de kinderleeftijd, ook wel 
gekscherend de ‘Big Five’ genoemd. 
Eigenlijk zou het de ‘Big Six’ moeten 
zijn, maar trisomy 21 (Down-
syndroom) is één van de meest 
bekende en herkenbare syndromale 
aandoeningen en u allen welbekend. 

Genetische afwijkingen

1. Syndroom van Williams (WS)
Dit syndroom3 wordt genoemd, omdat 
het een goed voorbeeld is van een 

‘wachtkamerdiagnose’, een diagnose 
die op uiterlijke kenmerken goed te 
herkennen is. WS gaat gepaard met 
duidelijke gelaatskenmerken, een her-
kenbaar ontwikkelingsprofiel en boven-
al een kenmerkend gedrag. Uiterlijke 
kenmerken zijn de volle bovenoogle-
den, volle wangen, een opgewipte 
neuspunt en brede mond met een lang 
filtrum. Het uiterlijk wordt ook wel ‘elf-
achtig’ genoemd. Vaak is er een intens 
oogcontact en zijn de kinderen zeer op 
personen gericht. Er is een sterk dis-
crepant ontwikkelingsprofiel met aan-
zienlijke verbale vaardigheden en zeer 
zwakke inzichtelijke vaardigheden. 
Hierdoor worden zij snel overschat in 
oppervlakkig contact. WS komt voor 
bij ongeveer 1:20.000 tot 1:50.000 
pasgeborenen. 
WS vraagt een specifieke follow-up 
met als syndroomspecifieke aan-
dachtspunten een verhoogd calcium 
in het bloed (deze kinderen mogen 
daarom geen vitamine D suppletie 
krijgen!) en hypertensie. WS wordt 
ook gekenmerkt door een hartafwij-
king bij de meeste kinderen.. 
Ongeveer de helft van de kinderen 
heeft een chronische middenooront-
steking en 90% is overgevoelig voor 
geluiden. In de meeste gevallen is in 
de eerste levensjaren sprake van 
groei- en voedingsproblemen. Verder 
kan er een scala aan kenmerken zijn, 
waaronder slapte, hypermobiliteit, 

bewegingsstoornissen, onwillekeurige 
bewegingen/tics,  darmuitstulpingen 
(colondivertikels) die kunnen ontste-
ken op jonge leeftijd en scoliose op 
de puberleeftijd. De eindlengte van 
kinderen met WS blijft meestal onder 
de -2 SD. ADHD wordt gediagnosti-
seerd bij 60-70% van de kinderen 
met WS. Naast medicatie kunnen 
muziektherapie en ontspanningsoefe-
ningen behulpzaam zijn. 

2. Ras-o-pathieën 
Onder de zogenaamde ‘Ras-o-
pathieen’ vallen het Noonan syndroom 
(NS) en neurofibrimatose type 1 (NF1). 
In beide gevallen gaat het om mutaties 
in diverse genen van de RAS-MAPK 
‘Pathway’ die een belangrijke rol spe-
len in celdeling en uitrijping. Het 
Noonan syndroom (NS) komt voor bij 
1:1000 tot 1:2500 levendgeborenen en 
neurofibromatose type 1 (NF1) bij 
1:2.500 levendgeborenen. 
Naast NS en NF1 is er nog een aantal 
andere syndromen in deze ‘pathway’ 
die voorheen, ondanks hun uiterlijke 
gelijkenis, als aparte syndromen wer-
den gezien. Sinds deze zijn geïdentifi-
ceerd is het duidelijk dat ze ook op 
genetisch niveau sterk verwant zijn. 
Noonan Syndroom (NS)

Het meest kenmerkend van kinderen 
met NS zijn de gelaatskenmerken, 
namelijk een hoog breed voorhoofd, 
lage inplant oren met dikke randen en 
wijd uit elkaar staande - vaak lichte - 
ogen die schuin naar beneden staan, 
een brede neusbrug en een wat brede 
nek met lage haargrens. Deze gelaats-
kenmerken zijn het meest kenmer-
kend op jonge kinderleeftijd, doch 
variëren met de leeftijd en kunnen 
zeer subtiel zijn. Maar zoals bij vrijwel 
alle syndromen wordt de diagnose 

niet alleen op gelaatskenmerken 
gesteld, maar op het geheel van uiter-
lijke kenmerken, de groei,,de ontwik-
keling en het gedrag. NS-kinderen 
hebben namelijk een korte lichaams-
lengte4 en vaak een aangeboren hart-
afwijking. Kenmerkend zijn vaak ook 
ernstige voedingsproblemen in de 
eerste 1-2 levensjaren, niet ingedaalde 
ballen, borstkasafwijkingen en achter-
stand in de grof motorische ontwikke-

ling. Een belangrijk aandachtspunt is 
een verhoogde bloedingsneiging, 
waar bij een operatie vooraf op getest 
moet worden. Het merendeel heeft 
een laag-normaal IQ (rond de 85), 
hoewel er een zeer grote spreiding is. 
Er is vaak sprake van emotionele onrijp-
heid en meer sociale stress. In het 
Radboud ziekenhuis in Nijmegen  is het 
Noonan expertisecentrum. Met speciale 
zorg en begeleiding zal de meerderheid 
van de kinderen met NS normaal functi-
oneren op volwassen leeftijd. 

Neurofibromatose type 1 (NF1)
Een belangrijk kenmerk van NF1 is de 
ontwikkeling van zowel goedaardige 
als kwaadaardige tumoren, uitgaande 
van de zenuwschede. De karakteris-
tieke uiterlijke kenmerken zijn meer-
dere café-au-lait vlekken, neurofibro-
men en afwijkingen aan de iris. NF1 is 
een zeer variabel ziektebeeld met een 
breed scala aan symptomen en com-
plicaties van verschillende orgaansys-

De eerstelijns gezondheidszorg heeft een belangrijke sig-

nalerende functie, ook als het op het vroegtijdig herken-

nen van genetische aandoeningen aankomt. Dit overzichtsartikel bespreekt vijf genetische syn-

dromen die de jeugdarts en algemeen kinderarts zeker moet (her)kennen. Deze ‘Big Five’ is 

namelijk niet zo zeldzaam als vaak wordt gedacht en kunnen belangrijke medische consequenties 

hebben. Bovendien is door de toegenomen kennis steeds vaker gerichte voorlichting en follow-up 

mogelijk, waardoor onnodige diagnostiek voorkomen kan worden.

Vincent Roelfsema en Merel Klaassens

1  Zie: www.erfelijke-en-aangeboren.nl, 2 Zie: http://tinyurl.com/hleskjk
3 Oorzaak van WS is een deletie op de lange arm (q) van chromosoom 7 (7q11.23)
4 Er is een Noonan-specifieke groeicurve beschikbaar
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‘Uiterlijke kenmerken zijn vooral 
op jonge zuigelingenleeftijd 

lastig te herkennen’ 
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Meer weten?
Het is onmogelijk om alle aspecten van deze aandoeningen hier te 
bespreken. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u dan ook naar 
het portal voor zeldzame ziekten Orphanet (www.orpha.net), het 
Werkboek Zorg voor kinderen met Ernstige Meervoudige beperking van 
de NVK (https://werkboeken.nvk.nl/emb/) en diverse boeken, zoals 
‘Management of genetic syndromes’ van Cassidy en Allanson.

Sotos syndroom (SS)
SS wordt gekenmerkt door overgroei 
vanaf de leeftijd van 3-6 maanden. De 
curve voor lengte, gewicht en 
hoofdomtrek schiet de lucht in. Veelal 
zijn de kinderen dan al bekend met 
voedingsproblemen en milde hypoto-
nie met daarbij een achterstand in 
motorische ontwikkeling. Kinderen met 
SS hebben meestal normale groeipara-
meters bij geboorte. Kenmerkend voor 
de overgroei is een voorlopende ske-
letleeftijd. De snellere groei gaat onge-
veer door tot het vijfde levensjaar. De 
eindlengte is meestal normaal. Het 
gezicht is typisch lang en smal, met 
een hoog voorhoofd en kleine kin. 
Hartaandoeningen, epilepsie, scoliose 
en gehoorverlies kunnen voorkomen. 
Bij 2% treden tumoren op, waaronder 
neuroblastomen. SS komt voor bij 1 op 
14.000 pasgeborenen. 

Beckwith Wiedemann Syndroom (BWS)
Kinderen met BWS hebben een hoog 
geboortegewicht bij de geboorte 
(macrosoom) met vaak een dikke tong 
(macroglossie) met daarbij voedings- 
en (soms) ademhalingsproblemen. Op 
de huid wordt meestal een wijnvlek 
(naevus flammeus) gezien. Er is na de 

geboorte vaak langdurig een lage 
bloedsuiker, waarvoor behandeling 
nodig is en er kan sprake zijn van een 
open buik (omphalocèle). Later kan 
lichamelijke groei zich asymmetrisch 
ontwikkelen. De verstandelijke ontwik-
keling is meestal normaal. Dit klassieke 
beeld kent echter een zeer grote varia-
tie. Op de kinderleeftijd is er een ver-
hoogde kans op nier- en levertumoren, 
waarvoor 3-maandelijkse screening 
middels bloedonderzoek en abdomina-
le echografie is geïndiceerd. BWS komt 
voor bij 1 op de 14.000 pasgeborenen. 
Het expertisecentrum bevindt zich in 
het Academisch Medisch Centrum te 
Amsterdam.  

5. Deletie 22q11.2
Dit syndroom kent vele namen, waar-
onder Velocardiofaciaal syndroom 
(VCFS), DiGeorge en (Goldberg-)
Shprintzen. Deze aandoening staat heel 
vaak in de differentiaal diagnose van 
kinderartsen, omdat het beeld zéér 
divers kan zijn. Er is echter altijd een 
herkenbare basis, waarbij de gelaats-
kenmerken (karakteristieke bouw neus 
en oren) en gedrag op de voorgrond 
staan. Meest frequente aandoeningen 
zijn afwijkingen aan de uitstroombanen 

van het hart, problemen met het gehe-
melte (waaronder schisis) en afweer-
problemen. Er is vaak een spraak-taal 
achterstand, waarvoor logopedie is 
geïndiceerd. Leerproblemen, gedrags-
problemen en/of psychiatrische pro-
blemen, waaronder hallucinaties / psy-
chose op oudere kinderleeftijd, ADHD 
en autisme, komen frequent voor. 
Meestal is er een licht tot matige ver-
standelijke beperking. Het syndroom 
komt voor bij 1 op 4.000 - 5.000 pas-
geborenen. Er is een expertisecentrum 
in het UMC Utrecht, i.c. het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Kennen = herkennen
Door middel van dit overzicht hebben 
we u een eerste kapstok aangeboden 
om uzelf de strategie eigen te maken 
juist díe kinderen te herkennen die een 
genetische aandoening hebben. Vroege 
herkenning is van belang om tijdig de 
juiste medische begeleiding mogelijk te 
maken en onnodige diagnostiek te voor-
komen. Voor het stellen van een diag-
nose geldt: kennen = herkennen. 
Tegelijkertijd herkent u vaak al meer dan 
u denkt. Negeer nooit uw niet-pluis 
gevoel! De eerste, niet-medische indruk 
is vaak terecht en kan reden genoeg zijn 
om een kind voor diagnostiek te verwij-
zen naar de klinisch geneticus. Wanneer 
u vermoedt dat ook follow-up bij een 
kinderarts noodzakelijk is, verwijs het 
kind dan ook naar de kinderarts Erfelijke 
en Aangeboren aandoeningen of een 
algemeen kinderarts met affiniteit voor 
deze patiëntengroep in uw regio.
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temen, waarbij het onmogelijk is te 
voorspellen welke klachten een patiënt 
zal krijgen en wanneer deze zullen 
optreden. Jaarlijks oogheelkundig 
onderzoek (incl. gezichtsveldonder-
zoek!) is essentieel om oogzenuwtu-
moren op te sporen. Genetische diag-
nostiek bestaat uit een mutatie-analy-
se van het NF-gen. 
Medische follow-up van kinderen en 
volwassenen met NF1 vindt meestal 
plaats in NF1-teams en bestaat onder 
andere uit jaarlijkse controle bij de 
oogarts, kinderneuroloog en kinder-
arts. Het Erasmus MC in Rotterdam 
en het Maastricht UMC+ in Maastricht 
zijn landelijke expertise centra. 
Daarnaast zijn er in het land diverse 
behandelcentra. 

3. Rett- en Angelman Syndroom
Op het eerste gezicht lijken oudere 
kinderen met het Rett- en Angelman 
Syndroom heel verschillend. De reden 
dat we ze toch samennemen, is dat ze 
op heel jonge leeftijd niet altijd mak-
kelijk van elkaar te onderscheiden 
zijn. Deze kinderen presenteren zich 
veelal met een (ernstige) ontwikke-

lingsachterstand, met uitblijven van 
spraakontwikkeling en afbuiging van 
de schedelomtrek. Ook kunnen ze 
epilepsie hebben. Op iets latere leef-
tijd (oudere peuter / kleuter en daar-
na) zijn deze diagnoses meestal goed 
van elkaar te onderscheiden, onder 
andere door hun gedragskenmerken.

Angelman Syndroom (AS)
AS 

5 werd in het verleden vaak het 
’Happy Puppet’ syndroom genoemd, 
vanwege het schijnbaar vrolijke gedrag 
met veel lachen van patiëntjes. Dit lijkt 
echter eerder een inadequate expres-
sie van emotie te zijn dan een continue 
aanwezige vrolijkheid. Kinderen met 
AS kunnen wel degelijk diverse emo-

ties tonen, je moet ze daarvoor echter 
een beetje leren kennen. Opvallend is 
een fascinatie voor water. Uiterlijk wor-
den deze kinderen gekenmerkt door 
een kleine schedelomtrek, brede mond 
met ver uiteen staande tanden en een 
spitse kin. Er is ‘open mond’-gedrag 
met kwijlen. Kinderen met AS hebben 
vaak een lichtere huid en ogen dan 
hun familieleden. Er zijn al vroeg voe-
dingsproblemen door een slappe 
mondmotoriek en gastro-oesofageale 
reflux, het terugstromen van het eten 
van de maag in de slokdarm. Er is 
meestal een ernstige verstandelijke 
beperking met uitblijven van expressie-
ve taal. Slaapproblemen komen in ver-
houding veel voor. De meerderheid 
van de kinderen ontwikkelt epilepsie 
voor het tweede jaar, maar behoeft 
geen behandeling  als er geen relatie is 
met aanvallen. AS-kinderen hebben 
ook een afwijkend looppatroon (onre-
gelmatig en onhandig) en vaak onwille-
keurige bewegingen. 
Er wordt geschat dat AS bij 1 op de 
12.000 tot 40.000 kinderen voorkomt. 
Er is een Angelman poli in het 
Erasmus MC.

Rett Syndroom (RS)
Klassiek RS komt vooral bij meisjes 
voor en wordt gekenmerkt door een 
ontwikkeling die verschillende stadia 
doorloopt: aanvankelijk normale ont-
wikkeling tot 6-18 maanden met daar-
na een stilstand (met terugkijkend vaak 
een voorafgaande fase van meer hui-
len, onrust en veranderend contact), 
gevolgd door een regressiefase en sta-
tionaire fase. In de regressiefase is 
onder andere sprake van een verlies 
van doelbewuste handbewegingen en 
mobiliteit, leidend tot het klassieke 
beeld van meisjes met RS. Het adem-
halingspatroon is vaak afwijkend: 
hyper- of hypoventilatie, met autono-
me ontregeling. Er treden heel veel 

aanvallen op die vaak allemaal als epi-
lepsie worden geduid. Het is echter 
toenemend bekend dat het grootste 
deel van deze aanvallen worden ver-
oorzaakt door autonome ontregeling 
en verandering van het koolzuur (CO2) 
in het bloed, veroorzaakt door de 
afwijkende ademhaling.  Bij enkele kin-
deren zijn hiervoor reeds goede resul-
taten  bereikt met rebreathing maskers 
of CO2-toediening. RS komt voor bij 1 
op de 10.000 tot 23.000 meisjes. Bij 
genetisch onderzoek worden mutaties 
in het MECP2 of CDKL5 gen gevonden. 
Sinds het op grotere schaal toepassen 
van nieuwe genetische technieken  
worden er steeds meer meisjes 
geïdentificeerd met aspecifieke ver-
standelijke beperking ten gevolge van 
MECP2 mutaties. Het Rett expertise-
centrum is in het Maastricht UMC+.

4. Overgroeisyndromen
Een belangrijke groep is die van de 
overgroeisyndromen, waaronder het 
Sotos syndroom (SS), Beckwith 
Wiedemann syndroom (BWS) en 
Fragiele X syndroom (FraX). 
Gemeenschappelijk kenmerk is een 
lange lengte en vaak een groot hoofd, 
met een verhoogd risico op tumoren. 
Verder is het beeld zeer divers. Zo 
hebben kinderen met BWS een nor-
male ontwikkeling en intelligentie, ter-
wijl dat bij FraX en SS juist vrijwel 
altijd afwijkend is. 

Fragiele X syndroom (FraX)
Dit zijn kinderen (meestal jongens, 
maar niet exclusief!) met een algehele 
ontwikkelingsachterstand en een ken-
merkend gelaat (lang en smal met 
hoog voorhoofd, afstaande oren en 
macrocefalie) en gedrag (vermijden 
oogcontact, vaker angst, autisme en 
ADHD), hypermobiliteit, en recidive-
rende otitiden. FraX komt voor bij 
1:4000 mannen en 1:6000 vrouwen. 
Bij meisjes met dit syndroom zijn de 
kenmerken meestal milder dan bij jon-
gens, maar dit is lang niet altijd het 
geval. Er is een FraX poli in het 
Erasmus MC.

5  Het Angelman syndroom ontstaat door een afwijking op het chromosoom 15q11-13

‘Voor het stellen van een diagnose 
geldt: kennen = herkennen’



Beter hersenfundament
“We weten al zo’n twintig jaar dat de 
vroege breinontwikkeling alles bepa-
lend is voor de ontwikkeling van een 
mens”, vertelt Marilse Eerkens, cor-
respondent ‘Kinderomgang’ bij het 
journalistieke platform ‘De 
Correspondent’. “Dan wordt het  her-
senfundament aangelegd waar je de 
rest van je leven op gaat doorbou-
wen.” Als het gaat om de ontwikke-
ling van het jonge kind ligt de focus 
volgens Eerkens nu nog te veel op de 
cognitieve ontwikkeling. “Bij officiële 

peuterprogramma’s is men erg bezig 
met voorbereidend rekenen en taal. 
Te weinig wordt onderkend dat de 
emotionele vaardigheden minstens zo 
belangrijk, zo niet belangrijker zijn. 
Niet alleen voor het kind zelf - het zal 
daardoor uiteindelijk ook makkelijker 
kunnen leren -  maar voor de maat-
schappij als geheel. Die emotionele 
vaardigheden en het empathisch ver-
mogen dat daarmee gepaard gaat, zijn 
de smeerolie van de maatschappij. 
Het is heel belangrijk om daar meer 
stil bij te staan.”

Eerkens wil 
graag drie din-
gen veranderen. 
“In de eerste 
plaats zou ik wil-
len dat ouders 

veel meer ondersteuning krijgen in de 
eerste levensjaren van hun kind. 
Daarnaast zou ik willen dat  zij ieder 
een half jaar verlof kunnen opnemen. 
Tot slot moet er vanuit de politiek seri-
euze aandacht komen voor het jonge 
kind. Het zou fantastisch zijn als we dat 
voor elkaar weten te krijgen.”  

Veilige basis 
“Vroegtijdige signalering en onder-
steuning zou idealiter al tijdens de 
zwangerschap moeten starten”, geeft 
dr. Mirjam Oosterman, Universitair 
Hoofddocent VU-vakgroep 
Ontwikkelingspedagogiek, aan. 
“Prenatale controles richten zich 
momenteel veelal op de lichamelijke 
conditie van moeder en kind. Juist deze 

Op woensdag 9 november vindt de tweede editie plaats van het 

Congres Vroegsignalering bij baby´s. Acht babydeskundigen 

belichten dan vanuit verschillende invalshoeken het belang van 

tijdig signaleren en wat daar zoal bij komt kijken. Voorafgaand 

aan het congres geven zij in interviews op de VROEG-website hun 

visie. Hieronder een compilatie. 

Jan de Graaf

Babydeskundigen 
contactmomenten bieden  kansen 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan 
het psycho-sociaal functioneren van 
vrouwen. Hiertoe moeten hulpverle-
ners wel toegerust worden. Een andere 
kans ligt in het verbeteren van de con-
tinuïteit in de zorg. Dit geldt des te 
meer voor risicogroepen zoals tiener-
moeders en zwangere vrouwen met 
een onverwerkt trauma of met angst 
en depressie. Bij hen is het signaleren 
van risico’s en het volgen van de eer-
ste contacten tussen moeder en kind 
na de bevalling heel belangrijk.”

Wat er beter kan 
in de begelei-
ding van 
ouders? “Dan 
denk ik als eer-
ste aan een 

goede afstemming tussen verschillende 
ketenpartners, bijvoorbeeld tussen de 
verloskundigen en gynaecologen in de 
prenatale zorg en de zorg in de postna-
tale periode door onder meer kraam-
zorg en consultatiebureau. Ook in de 
vroege postnatale periode zijn vrou-
wen nog goed in zicht. De mogelijkhe-
den voor het signaleren van risico’s 
zijn dan dus aanzienlijk. Verder pleit ik 
ervoor om ouders meer als expert te 
benaderen. Zij kennen hun kind 
immers het beste. Hulp heeft de mees-
te kans van slagen als je aansluit bij de 
vragen en behoeften van ouders zelf.”

Ondergeschoven kindje
“Er moet veel meer tijd en geld uitge-
trokken worden voor preventieve zorg 
aan baby’s in de eerste zes maanden”, 
vindt Marij Eliens, gezondheidsweten-
schapper en directeur AIT. “Na deze 
periode hebben ouders hun ritme wel 
gevonden.” In haar ogen wordt er 
door zorgprofessionals nog te weinig 
gekeken naar de interactie tussen 
ouders en baby’s. “Men richt zich te 
veel op protocollen en het afvinken 
van lijstjes, vaak ook omdat het nau-
welijks anders kan. Op consultatiebu-
reaus is maar tien tot twaalf minuten 
tijd voor een babyconsult. Dan schiet 
het praten met ouders er veelal bij in. 

Men moet in die tijd immers een was-
lijst aan standaard onderwerpen 
behandelen. Ondertussen gebeurt er 
tijdens zo’n bezoek van alles tussen 
ouder en baby, maar die interactie 
wordt vaak over het hoofd gezien. Ik 
denk vaak ‘vergeet de lijstjes en kijk 
naar wat er zich voor je ogen 
afspeelt’. Dat is vaak zoveel zeggend. 
Juist dáár liggen kansen om vroegsig-
nalering te optimaliseren en, in het 
verlengde hiervan, de zorg aan het 
jonge kind te verbeteren.” 

Eliens vindt dat 
van overheids-
wege geregeld 
moet worden 
dat de jeugdart-
sen veel inten-

siever ouders kunnen gaan begelei-
den. Een ander aandachtspunt is het 
verbeteren van de scholing op het 
gebied van preventieve zorgverlening. 
“Dit betreft niet alleen de medewer-
kers van consultatiebureaus, maar 
ook verloskundigen. Zij zijn niet 
getraind om bij zwangerschapscontro-
les te letten op de sociaal-emotionele 
toestand van de moeder. Zij kijken 
immers vooral naar de medische kant 
van de zwangerschap.”

Plezier belangrijke graadmeter
“Over de hele linie is het van belang 
dat zorgprofessionals alert zijn op de 
ontwikkeling van de ouder-kindrelatie”, 
geeft prof. dr. Hedwig van Bakel aan. 
“Met name het feit of het kind wel ple-
zier heeft in het contact met de ouders 
verdient aandacht. Dat is vaak een 
belangrijk signaal of het wel of niet 
goed zit in de hechtingsrelatie.” Van 
Bakel, bijzonder hoogleraar Infant 
Mental Health bij de Universiteit van 
Tilburg, wijst erop dat voor de motori-
sche en de taalontwikkeling en dergelij-
ke redelijk goede programma’s en 
screeningsmethodes bestaan. 
Professionals worden hier vaak in 
opgeleid en getraind. “Dat geldt echter 
niet voor het screenen op sociaal-emo-
tionele aspecten, zoals het plezier in 
het onderlinge contact. Zie je wel ple-

zier als ouder en kind samen zijn. Dát is 
een heel belangrijk gegeven waar pro-
fessionals alert op moeten zijn.” 

Oprechte inte-
resse van de 
zorgprofessional 
voor de ouder 
en het kind is 
volgens haar 

eveneens een vereiste. “Dus niet 
alleen maar vinkjes zetten en lijstjes 
afstrepen. Het gaat om mensen! Het 
is heel gemakkelijk om lijstjes af te 
werken omdat dat nu eenmaal moet. 
Maar ieder mens is anders en alleen 
al door oprechte interesse te tonen, 
doe je je werk al beter.” 

Observeren en samenwerken 
In de ogen van Marja Rexwinkel valt 
er veel te verbeteren in de zorg aan 
baby’s. “Goed kijken naar wat er 
gebeurt tussen ouders en baby is 
essentieel. Hetzelfde geldt voor wat er 
plaatsvindt tussen de ouders en de 
zorgverlener.” Daarnaast breekt zij 
een lans voor geïntegreerde zorg, 
waarbij het medische en het sociaal-
maatschappelijke domein hun krach-
ten bundelen.

“Vroegsigna- 
lering is van 
groot belang 
voor zowel het 
hier en nu als 
voor later”, 

benadrukt Rexwinkel. “Je helpt kind 
en ouders namelijk niet alleen op het 
moment zelf, maar het is tegelijkertijd 
een vorm van preventie. Alles wat je 
vroegtijdig doet, heeft namelijk effect 
op de psychische ontwikkeling later. 
En meer dan dat, ook op de economi-
sche investering. Door niet vroegtijdig 
te interveniëren heb je later een gro-
ter risico op allerlei psychische en 
sociaal-maatschappelijke problemen 
als armoede en werkloosheid. 
Inmiddels weten we ook dat er een 
groter risico bestaat op long- en vaat-
ziektes door haperingen in het vroege 
ontwikkelingsproces.”  
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Een gestructureerd interview maakt het mogelijk 

om opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters eer-

der te signaleren. Uitgangspunt is het perspectief en de erva-

ring van de ouder in combinatie met de expertise van de jeugd-

verpleegkundige. De methode draagt bovendien bij aan het ver-

kleinen van de verschillen in vroegsignalering tussen jeugdverpleegkundigen.

Ingrid Staal, Henk van Stel, Jo Hermanns en Guus Schrijvers

De nieuwe aanpak heeft de naam 
'SPARK' meegekregen, voluit 
‘Structured Problem Analysis of 
Raising Kids’. Centraal staat een 
gestructureerde gesprekslijst om 
opvoed- en ontwikkelingsproblemen 
bij peuters vroegtijdig te kunnen sig-
naleren en de bijpassende zorgbe-
hoefte met ouders te bespreken. De 
vragen zijn opgedeeld in zestien deel-
gebieden en behandelen alle zaken 
die ouders bezighouden: van de 

gezondheid van het kind tot de sfeer 
in het gezin.

Heldere indicatie
De SPARK brengt op een overzichte-
lijke manier de vragen, zorgen en 
mogelijke problemen van ouders in 
kaart. Daardoor heeft de jeugdver-
pleegkundige direct de beschikking 
over bruikbare informatie om samen 
met de ouders te bepalen óf en 
welke aanvullende zorg nodig is. De 

SPARK geeft een heldere indicatie of 
een kind een laag, verhoogd of hoog 
risico op opvoed- en ontwikkelings-
problemen heeft. Daarnaast krijgt de 
jeugdverpleegkundige inzicht in de 
zorgen, problemen en zorgbehoeften 
van ouders. Met de interactieve 
werkwijze bepalen ouders de richting 
en houden de regie.

Het werken met de SPARK vraagt een 
andere werkwijze van de jeugdver-

 Volg je nieuwsgierigheid
Als kinderarts maakt Saskia Bakker te 
vaak mee dat zij denkt ‘jammer dat dit 
kind niet eerder bij mij langs is geko-
men’. “Er valt zoveel winst te behalen 
indien we eerder kunnen uitsluiten of 
er medisch al dan niet iets aan de hand 
is. Momenteel missen we daardoor 
heel veel kansen. De jeugdarts is ver-
antwoordelijk voor de eerstelijnszorg 
en de kinderarts voor de zorg die zich 
aanbiedt in de tweede lijn. Dat zijn nog 
veel te veel gescheiden velden als het 
gaat om de zorg voor het jonge kind. 
Gevolg is dat een kind waar mogelijk 
iets mee aan de hand is, veel te lang 
blijft hangen in de eerste lijn. Daardoor 
worden belangrijke kansen op het 
gebied van tijdige diagnostiek gemist.”

Nadrukkelijke 
aandacht ver-
dient verder het 
gebrek aan ken-
nis van de pro-
fessional over 

de variant van de norm of van de rode 
vlaggen, de alarmsymptomen. “Het is 
namelijk best moeilijk om bij jonge kin-
deren te zeggen ‘is dit nog normaal’ of 
is het al een alarmsymptoom omdat er 
een enorme variatie is in de ontwikke-
ling. De combinatie op verschillende 
ontwikkelingsgebieden maakt het 
bovendien nog ingewikkelder. Ik ben er 
daarom warm voorstander van dat er 

juist voor die vroegsignalering in de 
eerste vier jaar meer scholing komt, 
ook vanwege het belang voor de latere 
hechting en ontwikkelingsmogelijkhe-
den als er vroeg wordt ingegrepen.”

Glimlach vormt basis
Steeds helderder wordt wat er met 
het babybrein in de eerste twee, drie 
jaar gebeurt. Plus hoe weinig daar 
vervolgens nog aan te veranderen 
valt. “Daarom is het juist zo van 
belang om te weten te komen of een 
kind in de eerste levensfase wel dat-
gene krijgt wat zijn of haar mogelijk-
heden optimaliseert”, vertelt Paulien 
Kuipers, directeur Stichting 
Kinderleven. “Het is de glimlach van 
de ouders die het kind tot ontwikke-
ling brengt. Kinderen die dat moeten 
missen, hebben het veel moeilijker.” 
Dit geldt volgens haar nog meer 
indien er tevens sprake is van stress, 
iets wat helaas nogal eens voorkomt. 
“Spanning in het gezin en het ontbre-
ken van liefde gaan immers vaak hand 
in hand.”

Kuipers pleit 
ervoor dat de 
zorgverlener 
naast de ouders 
gaat staan. Met 
opletten en 

praktische adviezen valt dan al veel 
bij te sturen. “Steeds vaker komt het 

voor dat ouders, met name van 
baby’s die zwak zijn of waar wat mee 
is, er voortdurend bovenop zitten. 
Door al die bezorgdheid is er te wei-
nig uitdaging voor zo’n kind en dat 
werkt op den duur averechts.” 

Zwangerschapsperiode 
Op het gebied van de pre- en postna-
tale begeleiding valt nog de nodige 
winst te boeken, vindt orthopeda-
goog/GZ-psycholoog drs Janneke 
Grouls. “Het ouderschap en de zorg 
voor een kind begint al tijdens de 
zwangerschap.”Zorgprofessionals 
ervaren nog regelmatig schroom om 
hun zorg over de hechtingsrelatie tus-
sen ouder en kind te bespreken en stil 
te staan bij het verschil tussen de 
emotionele behoeften van een kind 
en het beschikbare aanbod van 
ouders. Het kan volgens haar pijnlijk 
en moeilijk zijn om hier als professio-
nal aandacht aan te geven. Daarnaast 
is het bespreken van de zorg wellicht 
één ding, maar waar kom je bij uit en 
waar kan een ouder vervolgens 
terecht?”

Gezien de meer-
waarde van 
goede pre- en 
postnatale zorg, 
hoopt Grouls 
dat er onder 

professionals een breed draagvlak ont-
staat voor het verspreiden van kennis 
met betrekking tot jonge kinderen en 
de ouder-kindrelatie. “Het is van 
belang te investeren in een gedeelde 
visie over de zorgverlening in die eer-
ste levensfase van een kind. Voor pro-
fessionals die met het jonge kind te 
maken hebben, een mooie kans om de 
handen ineen slaan. Dit kan versnippe-
ring in de zorg voor deze kwetsbare 
doelgroep voorkomen.”

 

Congres Vroegsignalering bij baby’s 
Alle professionals zijn het erover eens: juist in de babytijd is meer aan-
dacht nodig voor lacunes in het prille ouderschap. Reden om tijdens 
de tweede editie van ons Congres Vroegsignalering bij baby’s de 
interactie binnen het prille ouderschap centraal te stellen. Het con-
gres, een initiatief van Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg, 
vindt plaats op woensdag 9 november in de Jaarbeurs Utrecht. Vroeg-
abonnees nemen deel met ¤ 50,- korting. Ook voor ZZP-ers en stu-
denten zijn er interessante kortingen. Meldt u zich met vijf collega’s 
tegelijk aan? Dan doet de vijfde gratis mee.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:  
www.congresburo.com (knop: Agenda). 

Foto: Peter Nicolai  Dr. Ingrid Staal (r.) aan 
de keukentafel met Valerie 

en Emily (18 maanden).
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pleegkundigen. Er wordt van hen 
gevraagd eerst alle onderwerpen door 
en uit te vragen. Pas daarna mag rich-
ting een oplossing gewerkt worden. 
De structuur volgen en het formulier 
invullen geeft hiervoor handvatten en 
ondersteuning, evenals voor het 
doorvragen van meer gevoelige 
onderwerpen. Dit helpt om na te den-
ken over alle factoren waarmee reke-
ning gehouden moet worden. 
Hierdoor wordt gestandaardiseerd, 
breder en objectiever naar het gezin 
gekeken. Jeugdverpleegkundigen rap-
porteren terug dat zij deze werkwijze 
en brede manier van denken ook 
meenemen in hun verdere werk.

Risico-inschatting
De SPARK is in nauwe samenwerking 
tussen wetenschap en praktijk ontwik-
keld en getest. Dit gebeurde onder 
verantwoordelijkheid van GGD 
Zeeland en het UMC Utrecht. Daarbij 
is gekeken naar de overeenstemming 
tussen professionals, de constructvali-
diteit, het onderscheidend vermogen, 
de voorspellende waarde van het 

instrument en het gebruikersoordeel 
van zowel ouders als jeugdverpleeg-
kundigen. De gesprekslijsten van 3152 
ouders van peuters  lieten zien dat de 
SPARK op valide en betrouwbare 
wijze werkt. De overall risico-inschat-
ting van de SPARK door de jeugdver-
pleegkundige bleek daarbij de sterkste 
voorspeller voor een toekomstige 
melding bij het Advies en Meldpunt 
Kinder-mishandeling (nu Veilig Thuis) 
en/of Bureau Jeugdzorg.

Meerwaarde huisbezoek
In het onderzoek is ook gekeken of 
een huisbezoek de vroegsignalering 
van opvoed- en opgroeiproblemen 

verbetert en of de SPARK toegevoeg-
de waarde heeft ten opzichte van de 
‘usual care’. Hiervoor werd het huis-
bezoek aan 2.243 gezinnen vergele-
ken met een bezoek aan het consul-
tatiebureau. Daarbij werd bij 2.238 
gezinnen met de SPARK gewerkt en 
bij 2.200 gezinnen niet; de laatste 
categorie ontving dus de reguliere 
zorg (‘usual care’).

Opvallend is dat met gebruik van de 
SPARK tijdens het huisbezoek signifi-
cant meer kinderen met een hoog 
risico op opvoed- en opgroeiproble-
men werden gevonden vergeleken 
met een bezoek aan het consultatie-
bureau (3,7 vs. 2,6%), maar minder 
kinderen met een verhoogd risico 
(19,1 vs. 20,7%). De verklaring hier-
voor is dat het huisbezoek aanvul-
lend meer en betere informatie ople-
vert. Er vindt hierdoor een verschui-
ving plaats van verhoogd risico naar 
hoog risico. Tijdens het huisbezoek 
gaven zowel ouders als jeugdver-
pleegkundigen vaker zorgbehoeften 
aan. Beiden ervoeren het huisbezoek 

(significant) prettiger dan een bezoek 
aan het consultatiebureau. De bevin-
dingen ondersteunen de veronder-
stelde voordelen van een huisbe-
zoek. Meer en betere informatie 
wordt verkregen door het bezoeken 
van het gezin in de thuissituatie: 
ouders en kinderen zijn in hun eigen 
omgeving meer op hun gemak, de 
interactie tussen kind en ouder(s) in 
deze eigen omgeving kan geobser-
veerd worden en vaker wordt het 
totale gezin bereikt. Ook ouders van 
kinderen met laag risico lijken te pro-
fiteren van een huisbezoek, afgeleid 
uit het feit dat zij meer zorgen bespre-
ken en vragen om informatie tijdens 

een huisbezoek dan tijdens een 
bezoek aan het consultatiebureau.

Consultatiebureaus
Jeugdverpleegkundigen in de ‘usual 
care’ groep van consultatiebureaus 
vonden minder kinderen met hoog 
(1,2 vs. 2,6%) of verhoogd risico 
(14,5 vs. 20,7%) dan jeugdverpleeg-
kundigen die op het consultatiebu-
reau werkten met de SPARK; deson-
danks gaven zij aan dat meer zorg 
nodig was. Dit laatste werd echter 
niet teruggezien in de vervolgacties 
die met de ouders werden afgespro-
ken: bij 25% van de kinderen met 
hoog risico werd in de ‘usual care’ 
groep geen extra contact geadvi-
seerd, terwijl bij alle kinderen met 
hoog risico in de SPARK-groep een 
extra contact werd afgesproken.

Implementatie
Sinds de start werken alle jeugdver-
pleegkundigen bij de GGD Zeeland 
met de SPARK-methode en zijn dit 
blijven doen. Daarnaast is de werk-
wijze ook geïmplementeerd bij de 
jeugdgezondheidszorgorganisaties: 
Yunio (Achterhoek/Gelderland), 
Rivas (Rivierengebied) en Vitras (nu 
GGD-regio Utrecht) en loopt er een 
pilot (voorjaar en zomer 2016) met 
het gebruik van SPARK in Vlaanderen 
(België). Jeugdverpleegkundigen in 
Vlaanderen koppelen dezelfde erva-
ringen terug als hun Nederlandse 
collega’s: het gebruiken van de door 
de ouders ervaren zorgen en zorgbe-
hoefte levert professionals aanvullen-
de informatie op en leidt tot een 
gezamenlijke beslissing die beter past 
bij de zorgbehoefte van ouders en de 
mate van risico voor het kind. 

Uit het onderzoek blijkt dat SPARK in 
combinatie met het huisbezoek de 
beste keus is. Doordat een huisbe-
zoek voor elk kind geen wettelijke 
taak is, bepalen gemeenten zelf of ze 
hierin investeren. In verschillende 
gemeenten in Zeeland wordt het 
huisbezoek met gebruik van de 

SPARK inmiddels uitgevoerd. De 
onderzoeksbevindingen geven de 
jeugdgezondheidszorgpraktijk en 
-beleid onderbouwing in handen 
waarmee zij hun gemeenten kunnen 
adviseren.

Voor uitvoering van de methodiek is 
training en ervaring in gebruik van de 
SPARK nodig, evenals coaching in 
gestructureerd werken. Ter onder-
steuning is hiervoor een trainingstra-
ject, e-learning en handleiding 
beschikbaar. Het trainingstraject 
heeft de vorm van een ‘train-de-trai-
ners’ cursus, waarin deelnemers wor-
den opgeleid om zelf te werken met 
de SPARK en, na implementatie in de 
organisatie, aandacht te besteden 
aan borging voor blijvend, goed 
gebruik van de methode. De defini-
tieve opzet van de training wordt 
altijd in samenspraak met de organi-
satie gemaakt, rekening houdend met 
hun wensen en visie.

Van zuigeling naar kleuter
Transitiemomenten zijn belangrijke 
overgangsmomenten in het leven van 
kinderen en ouders. Goed afsluiten 
van de voorgaande fase is belangrijk 
om de overstap naar de volgende 
fase te kunnen maken. Tevens is het 
een goed moment om vooruit te blik-
ken en te bespreken wat nodig is 
voor de volgende fase. Met de 
SPARK wordt op valide en betrouw-
bare wijze invulling gegeven aan de 
in het landelijk professioneel kader 

1 
benoemde evaluatiemomenten. Op 
grond van de uitkomsten van de 
SPARK is het mogelijk om groepen te 
onderscheiden en die een ander ver-
volg-pad (met meer, minder, of ande-
re vormen van vervolg (zoals een 
e-consult) aan te bieden vanuit de 
jeugdgezondheidszorg. 

Voor de inrichting van meerdere 
transitiemomenten gedurende de 
levensloop van een kind is er 
behoefte aan een ook voor die leef-
tijden valide en betrouwbare metho-

de. Daarom wordt de SPARK door-
ontwikkeld naar andere leeftijden. In 
augustus 2016 is gestart met het vali-
deren van de reeds ontwikkelde pre-

SPARK2 (prenatale versie van de 
SPARK). Verder start binnenkort de 
ontwikkeling van de SPARK voor de 
leeftijd van 5 jaar3; dit onderzoek 
richt zich vooral op hoe ouders van 
jonge kinderen hun eigen draag-
kracht en draaglast beoordelen en de 
invloed van de SPARK hierop. Op 
drie leeftijden (prenataal, 18 maan-
den, 5 jaar) zal naar draagkracht en 
draaglast vanuit het perspectief van 
ouders worden gevraagd.
 
Doorontwikkeling
Een andere ontwikkelingslijn zit in de 
periode tussen de transitiemomenten. 
In Zeeland is als vervolg op de SPARK 
de toepassing van zorgpaden binnen 
de jeugdgezondheidszorg getest op 
haalbaarheid voor gebruik in de tus-
senliggende periode (zie: www.zorgpa-
denjgz.nl). In een proefproject is aan-
getoond dat deze verandering haalbaar 
is en leidt tot gewenste verbeteringen: 
een centralere plaats voor de ouders 
en jeugdigen en meer inzicht in het 
proces van zorgverlening voor zowel 
ouder als professional. De aanpassin-
gen in het proefproject komen erop 
neer dat sommige ouders en kinderen 
meer aandacht krijgen, terwijl voor een 
groot deel van de andere ouders enke-
le contactmomenten vervangen wor-
den door een digitaal consult. De zorg-
padbenadering maakt het mogelijk om 
in te gaan op verschillen tussen gezin-
nen en hun behoeften. Hieruit blijkt 
perspectief op doorontwikkeling, voor-
al met betrekking tot het gebruik van 
e-consulten bij kinderen en ouders 
waar alles goed mee gaat. Het onder-

zoeken van de waarde van e-consulten 
ten opzichte van een bezoek aan het 
consultatiebureau is daarin een eerste 
vervolgstap.  

Meerwaarde
Met de SPARK doorloopt de jeugdge-
zondheidszorgprofessional in dialoog 
met de ouder alle facetten van het 
opgroeien en opvoeden van hun kind 
en spreken zij samen af wat voor de 
ouder en het kind de best passende 
ondersteuning is in de komende perio-
de. Met deze gestructureerde werkwijze 
ondersteunen professionals ouders 
zodat zij zowel tijdens het contactmo-
ment als voor de komende periode de 
regie kunnen nemen. Hiervoor zijn 
gevalideerde, betrouwbare en bij het 
doel passende instrumenten nodig, 
evenals een andere invulling van pro-
fessional zijn. Zolang snel gezegd wordt 
‘dat doen we al’ en ‘dit is een valide 
instrument’ is dat nog niet bereikt. Door 
geen gebruik te maken van de SPARK 
worden kansen op vroegsignalering en 
gezamenlijke besluitvorming met ouders 
over welke vervolgzorg het best bij hun 
en hun situatie past, gemist.

auteursinformatie
Dr. I.I.E. (Ingrid) Staal (ingrid.
staal@ggdzeeland.nl) is project-
leider innovatie en academise-
ring, GGD Zeeland; de nieuwe 
aanpak is mede ontwikkeld in 
het kader van haar promotieon-
derzoek . Dr. H.F. (Henk) van Stel 
is klinisch epidemioloog, UMC 
Utrecht, Prof. dr. J.M.A. (Jo) 
Hermanns en Prof. dr. A.J.P. 
(Guus) Schrijvers zijn beiden 
emeritus hoogleraar.
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‘SPARK brengt de vragen, zorgen 
en mogelijke problemen 

van ouders in kaart’

‘Dankzij de interactieve 
werkwijze bepalen ouders de 
richting en houden de regie’

1 NCJ (2015) Landelijk professioneel kader Uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg  
(http://tinyurl.com/gl3yyy80).

2 ZonMW (2016) Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ: Effecten en validiteit van de prespark als inrichting van het 
prenataal contactmoment (http://tinyurl.com/zjasn4d). 3 ZonMw (2016) Effectief werken in de jeugdsector: 
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK (http://tinyurl.com/j9urm53). 
 



Centrum Jong in Zaandam ligt in een 
wijk met een hoog percentage 
migranten. Gevolg is dat de jeugdart-
sen en –verpleegkundigen veel jonge 
kinderen met taalproblemen zien. 
Maar gaat het dan om een taalachter-
stand, taalarmoede of een taalstoor-
nis? “We kregen er geen grip op”, 
vertelt Monique Schweitz, coördinator 
bij Centrum Jong en tevens manager 
Jeugdgezondheidszorg bij GGD 
Zaanstreek-Waterland. “Daarom zijn 
we in 2010 als pilot gestart met een 
logopedisch spreekuur. Vanwege de 
specifieke deskundigheid kan een 
logopedist goed inschatten wat er aan 
de hand is en bij verwijzing ouders 
begeleiden om de juiste behandeling 
te starten. Gezinnen krijgen zo eerder 
de juiste zorg. Dat is niet alleen effec-
tiever, maar vaak ook goedkoper.” 

Tamtam
De pilot duurde twee jaar en bleek 
een succes: kinderen werden eerder 
aangemeld voor het logopedisch 
spreekuur dan voorheen. Schweitz 
geeft aan dat de ervaring leert dat 
ouders het spreekuur als laagdrempe-
lig ervaren, onder meer omdat het in 
hetzelfde gebouw wordt gehouden als 
het consultatiebureau. “Soms zijn het 
probleem en de oplossing heel sim-
pel. Zo zien we veel ouders die geen 
vast voedsel durven te geven, omdat 
ze bang zijn dat hun kind zal stikken. 
Maar bij een kind met een menu van 

pap en gepureerd voedsel ontwikke-
len de mondspieren zich niet goed. 
Voor eten en drinken gebruik je 
namelijk dezelfde spieren als voor 
praten. De logopedist geeft in het bij-
zijn van de ouders het kind een stukje 
brood om te laten zien dat het niet 
stikt. De voorlichting over dergelijke 
ontwikkelingsaspecten aan ouders is 
erg belangrijk en werkt als een tam-
tam naar andere ouders in de wijk.” 

Uitrol
Inmiddels is het logopedisch spreek-
uur uitgerold voor heel de regio 
Zaanstreek-Waterland. 
Een arts of verpleegkundige checkt 
een kind volgens de ‘handreiking uni-
forme signalering van taalachterstan-
den bij jonge kinderen’. Signaleert zij 
een twijfelachtige score, dan wordt 
doorverwezen naar het logopedisch 

spreekuur. Overigens stonden niet alle 
artsen en verpleegkundigen direct 
positief tegenover de pilot. Schweitz: 
“In het begin zei een aantal ‘die ex-
pertise heb ik ook’. Maar gaandeweg 
is het inzicht ontstaan dat het om een 
eigen deskundigheid gaat. Samen- 
werking is essentieel. We doen het uit-
eindelijk allemaal voor hetzelfde kind.” 

Taalarmoede 
Een apart probleem in de wijk is de 
gebrekkige woordenschat. Het gros 
van de kinderen kampt met taalar-
moede. Een kind dat slechts honderd 
woorden krijgt aangeboden, blijft 
daarin steken en leert praten met 
alleen dié woorden. Deze basis van 
taalontwikkeling binnen het gezin 
wordt vaak onderschat. Daarom krij-
gen de ouders tijdens het spreekuur 
praktische tips mee hoe zij hun kinde-
ren taal kunnen aanbieden. 

Ook is het Centrum Jong gestart met 
een cursus ‘Praten met je kind’, waar-
bij de ouders informatie krijgen over 
het thuis stimuleren van de taalont-
wikkeling van hun kind. Zo wordt er 
gewerkt aan het versterken van eigen 
kracht van ouders, het bestrijden van 
taalarmoede én het voorkomen van 

verdere taalachterstanden. “Het is 
belangrijk om niet betuttelend op te 
treden naar de ouders. Je wilt ouders 
sterker maken en niet afbreken. Ze 
moeten het gevoel krijgen dat de cur-
sus hen tools biedt om hun kind te 
helpen bij de ontwikkeling.” 
TOS als verborgen probleem
Alhoewel het in de meeste gevallen 
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om taalarmoede gaat, worden ook 
regelmatig kinderen met een taalont-
wikkelingsstoornis (TOS) ‘ontdekt’. 
Voor de herkenning van een achter-
stand of stoornis is volgens Schweitz 
een logopedist nodig. “Die expertise 
zorgt er niet alleen voor dat een pro-
bleem op tijd gesignaleerd wordt, 
maar ook dat de juiste behandeling 
wordt ingezet. Belangrijk, want deze 
verschilt met die van kinderen met 
‘slechts’ een taalachterstand.” 
 
TOS komt voor bij 5% tot 7% van alle 
kinderen in Nederland, vaker dan dys-
lexie of ADHD. Het is een verborgen 
probleem dat vaak niet of te laat 
wordt herkend, wat kan leiden tot 
leer- en gedragsproblemen en vaak 
ten onrechte, uitstroom naar het spe-
ciaal basisonderwijs. Op latere leeftijd 
kan het zelfs werkloosheid, psychiatri-
sche problemen en sociaal isolement 
tot gevolg hebben. Vroegsignalering 
van spraak- en taalproblematiek (0-7 
jaar) en een juiste behandeling 
bespaart miljoenen aan zorg- en 
onderwijskosten. Astrid Roest, hoofd 
logopedie bij GGD Zaanstreek-
Waterland, geeft aan dat de kennis 
over TOS bij gemeenten, ouders, 

onderwijs- en zorgprofessionals moet 
worden vergroot. Daarnaast pleit zij 
voor een screening door een logope-
dist of taalexpert bij alle 2-jarigen en 
voor taal-spraakmonitoring tot en met 
de screening in het basisonderwijs. 

Ook Schweitz benadrukt het belang 
van tijdige signalering. “Om echt 
winst te kunnen maken, moet je er al 
bij zijn voordat het kind 2,5 jaar is. 
Dan heb je veel meer zicht op wat 
nodig is en kun je op tijd stappen zet-
ten. Voorheen werd een kind pas op 
5-jarige leeftijd op de basisschool 
voor het eerst gescreend door een 
logopedist. Maar kinderen leren taal 
in de eerste zes jaar van hun leven. 
Als er in deze taalgevoelige periode 
geen actie wordt ondernomen ben je 
dus te laat.” 

Betere start
Kinderen met een taalachterstand 
door onvoldoende taalaanbod kun-
nen veel baat hebben bij Voor- en 
Vroegschoolse educatie (VVE) op 
peuterspeelzalen en kinderdagver-
blijven. Minder bekend is dat dit 
voor kinderen met TOS weinig zin 
heeft. “Die hebben specifieke bege-

leiding nodig”, benadrukt Roest. 
Daarom pleit zij ervoor dat logope-
disten worden betrokken bij VVE-
programma’s om kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis eruit te fil-
teren. “Dit is van groot belang, 
want als TOS niet tijdig wordt gesig-
naleerd en opgevolgd met de juiste 
behandeling, is dit funest voor de 
ontwikkeling van het kind.” Om de 
zorglijn te verlengen en te verster-
ken werkt Zaanstad inmiddels met 
peuter-IB’ers binnen de VVE-
programma’s.

Warme overdracht 
Al met al heeft het logopedisch 
spreekuur veel winst gebracht. “We 
bereiken meer kinderen en kunnen ze 
een betere start geven”, concludeert 
Schweitz. “We proberen ze ook 
‘warm’ over te dragen aan de basis-
school door de schriftelijke over-
dracht van de voorschoolse voorzie-
ning mondeling toe te lichten. Als er 
goed wordt aangesloten bij het niveau 
van het kind, hoeft de school niet 
opnieuw het wiel uit te vinden. 
Logopedisten hebben nu een duidelij-
ke rol binnen ons centrum. Ze zijn 
goud waard.”

‘Om echt winst te maken, moet je er al 
bij zijn voordat het kind 2,5 jaar is’

Een niet voor het zesde jaar gesignaleerde 

taalachterstand of -stoornis geeft een kind 

een valse start. Dit kan funest zijn voor de ontwikkeling van een kind. Onnodig, 

zo leert de ervaring met het logopedisch spreekuur in Zaanstad. Ingegeven door 

het succes biedt het centrum nu aanvullend een oudercursus aan voor het in de 

kiem smoren van achterstanden in de taalontwikkeling. 

Krista Haneveld

Monique Schweitz (l.) en Astrid Roest
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op conditionering, oftewel gewenst 
en ongewenst gedrag aan- of afleren. 
Simpelweg, omdat alles wat echt 
betekenisvol is, waardoor je leert en 
ontwikkelt, momenten zijn waarvoor 
je geen beloning of straf krijgt. Het 
zijn de momenten waarop echt con-
tact plaatsvindt. Opvoeden is veel 
meer dan gedragsregulering. Toch 
wordt opvoeden door professionele 
en niet-professionele opvoeders vaak 
gereduceerd tot gedragsregulering. 
De onderbouwing hiervan komt vanuit 
de ideeën van John Watson, de 
grondlegger van het behaviorisme. 
We belonen als kinderen iets goed 
doen en straffen, waarschuwen of 
negeren als ze iets fout doen. Dit is 
op zich logisch, want ons 
theoretisch kader wordt 
bepaald door de manier 
waarop we zelf zijn opgeleid 
en opgevoed. Gedragsmatig 
opvoeden zorgt er echter 
voor dat kinderen afhankelijk 
blijven van leiding. Ze hebben een 
externe prikkel nodig om tot ontwik-
keling te komen. Hiermee raken kin-
deren steeds meer verwijderd van 
hun intrinsieke drijfveren, terwijl dit 
de belangrijkste motor is van leergie-
righeid en ontwikkeling. Kinderen 
presteren minder goed als ze beloond 
worden. Zo zorgt het plakken van 
stickers na een plasje op het potje 
ervoor dat het kind de innerlijke 
belangstelling hiervoor verliest. De 
zelfdeterminatie theorie gaat er name-
lijk van uit dat mensen (en dus ook 
kinderen) intrinsiek gemotiveerd zijn 
om zich te ontwikkelen. Maar als we 
extrinsiek motiveren, zoals het plak-
ken van stickers, dan verliest het kind 
zijn intrinsieke belangstelling voor de 
activiteit. Ondanks dat belonen 
gebeurt met de beste bedoelingen, 
draagt het dan juist bij aan minder 
zelfvertrouwen.
 
Onvoorwaardelijk vertrouwen
Het wordt tijd dat we onze manier 
van opvoeden tegen het licht houden 
en verversen, om zo aan de behoefte 

van kinderen en de samenleving van 
nu te voldoen. De maatschappij is 
immers volop in ontwikkeling: steeds 
meer banen vallen weg door techno-
logie en er ontstaan andersoortige 
banen waarbij hiërarchische structu-
ren worden vervangen door netwerk-
structuren. Daar komt nog bij dat de 
globalisering en vluchtelingenstroom 
onze directe omgeving divers maakt. 
In deze maatschappij zijn zaken als 
rekening houden met elkaar, inle-
vingsvermogen, creatief denken, een 
open en gelijkwaardige houding en 
kritisch denken van groot belang. We 
zijn pas van toegevoegde waarde als 
we deze persoonlijke kwaliteiten kun-
nen benutten. Alleen als we de auto-

nomie van kinderen de ruimte bie-
den, geven we hen de kans die talen-
ten te ontwikkelen die nodig zijn in 
de 21ste eeuw. 

Algemeen bekend is dat onvoorwaar-
delijke liefde van essentieel belang is 
voor exploratie en groei van kinde-
ren. Een kind alleen liefde geven 
door beloning bij goed gedrag en 
deze liefde door negeren en straf 
afnemen als het zich verkeerd 
gedraagt, past niet bij onvoorwaar-
delijk vertrouwen. Met belonen en 
straffen behandelen we kinderen 
ongelijkwaardig en het draagt bij aan 
relatie-afbreuk. Wij bepalen vanuit 
een machtspositie wat goed voor ze 
is in plaats van hen te behandelen als 
autonome mensen. De kans is groot 
dat kinderen hier met verzet of volg-
zaamheid op reageren. Als we kinde-
ren negeren of een time-out geven, 
dagen we hen niet uit om hun inle-
vingsvermogen te benutten of reke-
ning te houden met elkaar. Een kind 
krijgt niet de gelegenheid om te zien 
hoe hij anders kan handelen. 

Evenmin krijgt het een voorbeeld van 
de volwassene of een ander kind om 
te leren een bepaalde situatie op te 
lossen. Hij moet het zelf doen, maar 
veelal is dat gedoemd te mislukken. 
Kortom, kinderen hebben onvoor-
waardelijk vertrouwen nodig voor 
exploratie en talent ontwikkeling.
 
Intrinsieke motivatie 
Waarom vertrouwen we dan niet op 
de natuurlijke ontwikkeling van jonge 
kinderen? Veelal blijven we uit 
gewoonte of gebrek aan vertrouwen 
doorgaan met belonen en straffen. Is 
er dan een nieuwe opvoedingsmetho-
de nodig? Nee, want opvoeden is 
geen methode of een opvoedkundige 

tool, maar een natuurlijke 
manier van omgaan met 
elkaar. Opvoeden is immers 
afgeleid van het leven. 
Opvoeden begint wat ons 
betreft dan ook met de 
vraag wat het kind op een 

bepaald moment nodig heeft om zich 
te ontwikkelen. Dit kan door onszelf 
een nieuwe overtuiging aan te leren, 
waarin we een rotsvast vertrouwen 
krijgen in het gegeven dat een kind 
zich van nature ontwikkelt tot een 
autonoom persoon in onze samenle-
ving. We hoeven alleen omstandighe-
den te scheppen waarin kinderen ont-
plooien wat in aanleg aanwezig is. Het 
extern motiveren vervalt en we rich-
ten ons op de intrinsieke motivatie 
van het kind. Daarbij wordt de blik 
ook regelmatig op onszelf geworpen 
en worden eigen intenties, gedachtes 
en handelen onder de loep genomen. 

Basisbehoeften 
Kinderen willen zich van nature ontwik-
kelen. Opvoeders ondersteunen het 
groeiproces door te voldoen aan een 
aantal basisbehoeften die elk kind 
heeft: de behoefte aan autonomie en 
relatie. Het versterken hiervan start bij 
het verleggen van de focus van gedrag 
naar deze behoeften. Bij lastig gedrag 
helpt het bijvoorbeeld om de vraag te 
stellen ‘welke behoeften liggen onder 

Alles wat wij in het kader van de 
opvoeding doen is kinderen de ruim-
te geven om volledige autonomie te 
ontwikkelen. Dit kan alleen als we 
als pedagogen (ouders en professio-
nals) relaties met kinderen aangaan. 
Vanuit het contact met kinderen, 
kunnen wij hen autonomie verlenen. 
Kortweg; je hebt de ander nodig om 
autonomie van betekenis te laten 
zijn. Een man wordt vader door zijn 
kind, je wordt oma door je kleinkind 
en ga zo maar door. 

Onzeker
Door de beschikbare kennis uit de 
psychologie weten we steeds sneller 
en beter als er iets niet helemaal in 
orde is bij jonge kinderen. Kinderen 
die niet binnen de normen passen en 
ander gedrag laten zien, maken ons 
opvoedkundig onzeker. We voelen 
een bepaalde mate van verantwoor-
delijkheid voor het gedrag van het 
kind. Dit plaatst ons gemakkelijk in 
een machtspositie waar we de focus 
op gedragsverandering leggen. Deze 

verantwoordelijkheid loslaten biedt 
ruimte om te kijken naar de behoefte 
achter het gedrag. Het geeft ons de 
mogelijkheid om nog meer te voldoen 
aan de behoefte aan verbinding en 
autonomie. Wat we nodig hebben is 
het ontwikkelen van een rotsvast ver-
trouwen in de kracht van de relatie 
tussen opvoeder en kind. 

Belonen werkt averechts 
Autonomie kan zich niet optimaal ont-
wikkelen als we ons blijven focussen 
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De focus op belonen en straffen ondermijnt de autonomie van kinderen, terwijl deze in de 

huidige maatschappij zo hard nodig is. Dat betekent niet dat je alles maar goed moet vin-

den. Wel is expliciete aandacht nodig voor het contactbehoud tussen opvoeder en kind, 

het observeren van het gedrag en het interpreteren van de functie hiervan. Het intervenië-

ren kan hier vervolgens op worden afgestemd.

Sanne Bosmans en Nathalie Hekking-Camacho

Opvoeden is meer dan
gedragsregulering

‘Met belonen en straffen 
behandelen we kinderen 

ongelijkwaardig’

Foto: Sanne Bosmans 
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Op dinsdag 6 december organiseren 
de NIP-sectie Het Jonge Kind en 
Vakblad VROEG in Utrecht een studie-
dag over dilemma’s van de hulpverle-
ner rond vroege kindermishandeling. 
Actueel, want juist bij het jonge kind 
kan het vermoeden van mishandeling 
veel emoties losmaken. Alle reden dus 
om geen tijd verloren te laten gaan, 
om een vermoeden bespreekbaar te 
maken en wanneer nodig tot actie over 
te gaan. Daar staat tegenover dat een 
dergelijke stap een vergaand effect kan 
hebben op de ouder-kindrelatie. 

Invalshoeken 
De studiedag gaat in op de dilemma’s 
van zorgprofessionals rondom kinder-
mishandeling. Sprekers uit verschil-
lende disciplines behandelen weten-
schappelijk onderzoek en ethische 
aspecten van mishandeling bij jonge 
kinderen. Uiteraard gebeurt dit met 
aandacht voor de rol van de hulpver-
lener: wat heb je als professional 
nodig, op welke signalen moet je let-
ten, hoe blijf je zelf overeind?

Programma
1. Wetenschappelijke stand van zaken 
Waar hebben we het precies over bij 
kindermishandeling van een jong 

kind?  Waarom gaan sommige ouders 
over tot mishandelen? Wat is de 
dynamiek binnen kindermishandeling.  
Spreker: Lenneke Alink

2. Rode vlaggen bij jonge kinderen 
Waar moet je als professional op let-
ten? En wat zijn risicofactoren én 
beschermende factoren bij zowel 
ouders als kinderen?  
Spreker: Aafke Scharloo

3. Vermoedens op tafel leggen 
Na het signaleren volgt een volgende 
stap: hoe bespreek je het vermoeden 
van kindermishandeling met ouders 
en andere verzorgers op een zo trans-
parant mogelijke manier? En wat te 
doen bij ontkenning door de ouders.  
Spreker: Naomi Dessaur 

4. Omgaan met de eigen emoties  
Wat heeft een professional nodig om 
overeind te blijven wanneer er sprake 
is van mishandeling van een jong kind?  
Spreker: Marja Rexwinkel

5. Ethische dilemma’s  
van de hulpverlener 
Om welke dilemma’s gaat het, welke 
gevolgen heeft melden voor de ver-
trouwensrelatie, bij wie moet je wan-

neer wat melden en welke rol speelt 
de meldcode? 
Spreker: Marie-Jeanne van Hagen

6. Van dilemma’s naar doen  
Wat kun je doen voor het kind? En 
welke concrete handvatten kunnen 
mensen die in de praktijk werkzaam 
zijn mee naar huis nemen?  
Spreker: Marike van Gemert
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Wie kent het niet? Je hebt een ‘niet pluis’-gevoel, maar ondanks alle richtlijnen en 

protocollen voel je je handelingsverlegen. Je aarzelt om je vermoeden aan te kaar-

ten binnen de toch al kwetsbare behandelrelatie.

Dilemma’s 
rond vroege 

dit (lastige) gedrag?’ Gedrag is dan 
dus nooit goed of fout, maar altijd een 
uiting van universele behoeften die 
ieder mens heeft. Het vraagt van de 
opvoeder een andere manier van kij-
ken. Vanuit deze blik kan er meer 
begrip voor het kind ontstaan. 
Kinderen krijgen dan de ruimte om zelf 
of samen oplossingen te bedenken 
voor bijvoorbeeld  een ruzie. Of 
opvoeders laten kinderen natuurlijke 
gevolgen van hun gedrag ervaren. Zo 
merkt  een kind dat het fruit op is als 
het niet op tijd aan tafel komt. Dit kan 
ook bij gedragingen die voor een 
ander beslist niet fijn zijn, zoals slaan. 
Dan wijs je het kind op het gevolg 
voor de anderen. Je beoordeelt hier-
mee het kind zelf niet als stout, maar 
laat wel blijken dat het gedrag onpret-
tig is voor een ander of voor de groep.

Bij lastig gedrag is het niet altijd 
gemakkelijk om te voldoen aan de 
behoefte van contact. Het kan zijn dat 

het bieden van een warme, open en 
onvoorwaardelijke relatie op zo’n 
moment het laatste is waar je aan 
denkt. Dan kan het helpen als een 
ouder of professionele opvoeder zich 
afvraagt of het mogelijk is om zonder 
te dreigen, te waarschuwen en te straf-
fen grenzen aan te geven. Als dat niet 
lukt, dan is uitstellen van een reactie 
aan te raden. Of zoals Haim Omer het 
benoemt: ‘het ijzer smeden als het 
koud is.’ In het heetst van de strijd 
komen de opvoedkundige handelingen 
vaak niet binnen, maar hebben deze 
wel effect op een later moment waarin 
zowel de opvoeder als het kind in 
kwestie weer rustig zijn.  

Voorleven 
Kinderen hebben opvoeders nodig die 
als het ware ‘voorleven’. Als wij kin-
deren grenzen mee willen geven, dan 
moeten we zelf onze eigen grenzen 
aangeven. Als ouders of anderen ruzie 
maken en het weer goed maken, dan 

leren kinderen hiervan door simpel-
weg te kijken. Ouders helpen om 
autonomie-ondersteunend op te voe-
den vraagt niet alleen om een rots-
vast vertrouwen in jezelf en de ouders 
als opvoeder, maar ook in de natuur-
lijke ontwikkeling van kinderen.

Bij dit artikel hoort een lijst met veertien 
referenties; deze is opvraagbaar bij de 
redactie (vroeg@dgcommunicatie.nl).

auteursinformatie 
Orthopedagoog Sanne Bosmans 
(forsa@versterkdeopvoeding.
nl) en pedagoog Nathalie 
Hekking-Camacho zijn de op-
richters van het pedagogisch 
adviesbureau Forsa (www.ver-
sterkdeopvoeding.nl) en werken 
aan het creëren van een opvoe-
dingsomgeving die gericht is op 
het versterken van de autonomie.  

Meer weten?
De studiedag vindt plaats op 6 
december 2016 in cursus- en 
vergadercentrum Domstad, 
Utrecht. De deelnameprijs 
bedraagt ¤ 125,00. Er gelden 
de volgende speciale tarieven:

• NIP-leden ¤ 75,00 
• VROEG-abonnees / NVO-

leden ¤ 90,00 
• Studenten ¤ 30,00 

Kijk voor meer informatie op:  
tinyurl.com/jjxc5xk of  
vakbladvroeg.nl (knop: Agenda)

Belonen na een plasje op het potje 
zorgt ervoor dat het kind de innerlijke 
belangstelling hiervoor verliest

kindermishandeling

vroeg oktober 2016
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Expertisecentrum 

In onze samenleving heeft ongeveer 
2% van de bevolking een globale ont-
wikkelingsachterstand of een verstan-
delijke beperking. Complicaties tijdens 
de zwangerschap en/of de bevalling 
kunnen daarvan de oorzaak zijn, maar 
vaak betreft het een aangeboren ver-
andering (mutatie) in het erfelijk mate-
riaal. Deze genetische oorzaken waren 
tot voor enkele jaren geleden moeilijk 
vast te stellen. 

Diagnosestelling 
De meeste diagnoses zijn (zeer) zeld-
zaam en meestal gaat het om één kind 
in een gezin. Door een enorme toena-

me in de ontwikkeling van genetische 
technieken leven wij nu in een tijd 
waarin voor steeds meer aangeboren 
aandoeningen een diagnose is te stel-
len, ook voor veel nieuwe, zeldzame 
aandoeningen. Dergelijke nieuw gede-
finieerde syndromen worden vaak 
genoemd naar hun genetische afwij-
king. Het kennen van de onderliggende 
oorzaak is van groot belang voor zowel 
de patiënt zelf, als voor familieleden en 
zorgverleners van de patiënt. Een 
genetische diagnose geeft immers de 
verklaring voor de afwijkende ontwik-
keling of de gedragsproblemen die een 
patiënt heeft. Ook vinden patiënten en 

hun familieleden het vaak prettig om 
contact te hebben met anderen die 
dezelfde diagnose hebben. Misschien 
nog het belangrijkst is dat er tevens 
een einde komt aan een vaak jarenlan-
ge zoektocht, onzekerheid, belastende 
onderzoeken en niet-werkzame thera-
pieën. Bovendien biedt een diagnose 
de mogelijkheid om gericht in te spe-
len op verschillende behoeften aan 
zorg en begeleiding, zodat deze op het 
individu kunnen worden afgestemd. 
Het beloop, de prognose en de thera-
peutische opties zijn nauwkeuriger te 
bepalen bij een gekende diagnose. 

Multidisciplinaire zorg  
Het Radboudumc Expertisecentrum 
voor Zeldzame Aangeboren 
Ontwikkelingsstoornissen speelt een 
cruciale rol in de coördinatie van de 
zorg aan kinderen en volwassenen met 
zeldzame ziekten, ook waar het gaat 
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om vroegtijdige (genetische) diagnos-
tiek en het voorkomen van complica-
ties. Aangezien professionals slechts 
zeer incidenteel met een kind met een 
zeldzame diagnose te maken krijgen, 
fungeert het Expertisecentrum als per-
manente vraagbaak.

Aandacht heeft ook de organisatie van 
de multidisciplinaire zorg, het verbre-
den van de kennis over zeldzame ziek-
ten en wetenschappelijk onderzoek 
naar nieuwe en betere behandelingen. 
Om die reden bestaat er een intensie-
ve samenwerking tussen zowel experts 
van de afdelingen Genetica, Eerste-
lijnsgeneeskunde voor mensen met 
een verstandelijke beperking als met 
verschillende specialisten van het 
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. 
Een zorgcoördinator binnen dit team 

vervult hierin een spilfunctie. 
Daarnaast vindt samenwerking plaats 
in duurzame netwerken, onder meer 
met het topklinisch centrum voor neu-
ropsychiatrie Vincent van Gogh Venray 
(GGZ) en kinder- en jeugdpsychiatrisch 
centrum Karakter. Hierdoor is een 
unieke basis gecreëerd voor het verder 
uitbreiden van multidisciplinaire, topre-
ferente zorg op dit gebied. Voor speci-
fieke syndromen zijn recent landelijke 
richtlijnen en/ of zorgstandaarden ont-
wikkeld of in ontwikkeling; voor ande-
re syndromen bestaan er eenduidige 
adviezen of managementprotocollen.

Vroegdiagnostiek
Binnen het expertisecentrum bevindt 
zich onder andere de multidisciplinaire 
Koala polikliniek waar kinderen met 
een nog onbegrepen ontwikkelingsach-

terstand naartoe kunnen worden ver-
wezen. Zo kunnen kinderen in een 
enkele poliklinische zitting door zowel 
de kinderarts, de kinderneuroloog als 
de klinisch geneticus beoordeeld wor-
den en kan direct onderling afgestem-
de diagnostiek worden ingezet.
Met betrekking tot reeds vastgestelde 
diagnoses worden onder meer patiën-
ten gezien met het Prader Willi syn-
droom (zie kader). Daarnaast worden 
met name patiënten gezien met het 
PTEN Hamartoom Tumor syndroom, 
KBG syndroom, Kleefstra syndroom, 
Koolen-de Vries syndroom en Noonan 
syndroom Voor andere aangeboren 
syndromen is doorverwijzing veelal 
mogelijk. In het centrum zal een intake 
plaatsvinden, waarbij verschillende dis-
ciplines (zowel medisch als parame-
disch), afhankelijk van het syndroom 
en de leeftijd, de patiënt zullen beoor-
delen. Op verschillende leeftijden vindt 
een follow-up plaats. Indien gewenst, 
kan vanuit het expertisecentrum de 
coördinatie van multidisciplinaire zorg 
geleverd worden, waarbij samenwer-
king met de eerste en tweede lijn cen-
traal staat. 

Patiënten kunnen door de huisarts of 
medisch specialist via het centrale aan-
meldloket naar het Expertisecentrum 
worden doorverwezen. Meer informa-
tie over het Expertisecentrum voor 
zeldzame aangeboren afwijkingen is te 
vinden op de website: www.rad-
boudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen

auteursinformatie
Dr. Leo van Vlimmeren (kinder-
fysiotherapeut),  dr. Gwendolyn 
Woldringh (arts), dr. Janiëlle van 
Alfen-van der Velden (kinderen-
docrinoloog) en dr. Tjitske 
Kleefstra (klinisch geneticus) 
zijn verbonden aan het 
Radboudumc Expertisecentrum 
voor Zeldzame Aangeboren 
Ontwikkelingsstoornissen.

De meeste syndromen zijn zeldzaam. Juist om die reden is er een grote 

behoefte aan bundeling van kennis en zorg op dit gebied. Het Exper-

tisecentrum voor Zeldzame Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen, 

onderdeel van het Radboudumc, voorziet in die behoefte. 

Leo van Vlimmeren, Gwendolyn Woldringh, Janiëlle van Alfen-van der Velden  

en Tjitske Kleefstra

 

Prader Willi Syndroom
In Nederland, en voor België geldt hetzelfde, worden jaarlijks 
ongeveer 10-12 kinderen geboren met het Prader Willi Syndroom 
(PWS). PWS is niet te genezen. Kinderen die hiermee gediagnosti-
ceerd worden, dient men door te verwijzen naar een gespeciali-
seerd centrum. De behandeling is gericht op het verminderen en 
hanteren van de klachten. 

Een baby met dit syndroom drinkt slecht, moet dikwijls met een sonde 
worden gevoed, groeit langzaam en heeft een aangeboren spierslapte, die 
zich uit in weinig bewegen en zwak huilen. Het slechte eten verandert na 
enkele jaren in een onbedwingbare eetlust die kan leiden tot extreem 
overgewicht. Een kind met PWS heeft na het eten namelijk geen verzadigd 
gevoel, terwijl de energiebehoefte van het lichaam ongeveer dertig pro-
cent lager is dan gemiddeld. De lage spierkracht en het tekort aan spier-
massa in combinatie met de relatief hoge vetmassa kan ademhalingsmoei-
lijkheden veroorzaken. De verstandelijke ontwikkeling is over het alge-
meen vertraagd. Driftaanvallen en buien van humeurigheid, prikkelbaar-
heid en koppigheid komen regelmatig voor. Vanaf de puberleeftijd bestaat 
er een sterk vergrote kans op psychoses. Veel kinderen hebben hormona-
le afwijkingen welke kunnen leiden tot een tekort in het groeihormoon, 
het schildklierhormoon, stresshormonen en geslachtshormonen. Door de 
vaak verminderde mogelijkheid om over te geven, de hoge pijngrens en 
onvoorspelbare koortsreacties worden ziektes vaak verlaat gediagnosti-
ceerd. Ongeveer de helft van de kinderen ontwikkelt vroeg of laat een 
scoliose, een vergroeiing van de wervelkolom in zijwaartse richting, waar-
door onder meer rugklachten kunnen ontstaan. 

voor zeldzame aangeboren 
ontwikkelingsstoornissen 



“Onze jongste heeft, behalve ADHD, 
constitutioneel eczeem met daarnaast 
een allergie voor melk en eieren. 
Verder is hij overgevoelig voor geur, 
geluid, aanrakingen en smaak, dus 
dingen in zijn mond. Het is een jonge-
tje dat de hele dag beweegt. Als hij 
niet danst of zingt, neuriet hij. Ik ben 
hem dus nog nooit kwijt geweest in 
een winkel of waar dan ook, want je 
hoort ‘m altijd. Onze oudste was 
ongeveer viereneenhalf toen zijn 
broertje geboren werd. Voordien heb-
ben we met hem geen enkel pro-
bleem gehad. Natuurlijk was hij ach-

teraf gezien wel druk, maar het was 
onze eerste en dan weet je niet beter. 
Wel was me al opgevallen dat hij 
speelgoed nooit gebruikte waarvoor 
het gemaakt is. Ook was iets als onze 
tuin voor hem één groot vraagteken. 
Maar ook hij bleek ADHD te hebben 
en de echte problemen met hem 
begonnen vanaf het moment dat hij 
naar school ging.” 

Wanhopig
“Bij mijn jongste speelde er eigenlijk 
direct vanaf zijn geboorte al van alles, 
met name door zijn eczeem. Ik wist 

niet hoe daarmee om te gaan. Verder 
heeft hij de eerste elf maanden echt 
heel veel gehuild. Ik gaf hem borst-
voeding, dat leek mij het beste, maar 
op een gegeven moment had ik een 
bijna onthecht kind. Ik kon hem bij-
voorbeeld niet vasthouden, eigenlijk 
wilde hij helemaal niet aangeraakt 
worden. Dat was echt om wanhopig 
van te worden. Uit een allergietest 
bleek wat er aan de hand was, name-
lijk een melk- en eiwitallergie. Daarop 
is ook de oudste getest en hij bleek 
allergisch te zijn voor huisstofmijt en 
voor honden. Wij zijn na die ontdek-

Ellen heeft twee zorgintensieve zoons. Als ouder heeft zij jarenlang in de overleef-

stand gestaan. “Terugkijkend weet ik nu dat er van alles kan, maar ik worstelde 

dagelijks met eczeem, vier verschillende allergieën en ADHD. Niemand heeft me 

in die drukke periode wegwijs gemaakt in jeugdzorgland.”

Jan de Graaf

“Jarenlang stond 

ik in de overleefstand”

OUDERS AAN HET WOORD kingen direct overgestapt op een 
andere huisarts en die schrok zich 
kapot. Hetzelfde gold voor het zieken-
huis, het WKZ in Utrecht, waar de 
jongste naartoe werd gestuurd van-
wege zijn eczeem. Tot op de dag van 
vandaag worden we door het zieken-
huis fantastisch geholpen. Met name 
het geduld, zowel van de dermato-
loog als van het verplegend perso-
neel, is voor ons een geweldige 
steun in de rug.” 

Stapje voor stapje
Het is natuurlijk een opluchting als je 
eenmaal weet wat er met je kinderen 
aan de hand is. Aan de andere kant 
begint dan pas echt het hele circus. 
Zo moest de jongste achtmaal per 
dag ingesmeerd worden, terwijl hij 
niet aangeraakt wilde worden. Daar 
heb ik nooit hulp bij gehad. Na drie 
jaar stapje voor stapje proberen, 
mocht ik hem eindelijk drie minuten 
aaneen vasthouden en aanraken. 
Maar er speelde zoals gezegd veel 
meer. Als baby kon hij bijvoorbeeld 
nooit slapen met de lamp uit. Hij 
sliep het liefst met licht en een 
muziekje aan. Tot op de dag van van-
daag is dat niet anders. Niemand 
heeft mij daarbij ooit geholpen. Nooit 
ben ik doorverwezen naar een des-
kundige. Pas vorig jaar, hij is nu tien, 
werd ook bij hem de diagnose ADHD 
vastgesteld.” 

Straffen en schorsen
“De oudste is nu veertien jaar en van 
jongsaf aan verbaal heel sterk, hulp-
vaardig en geïnteresseerd in alles om 
hem heen. Plus ontzettend sportief. 
Ik heb er bewust voor gekozen om 
geen medicijnen te geven voor zijn 
ADHD. Terugkijkend heeft ons dat 
zwaar in de problemen gebracht, 

zowel mij als ouder als hemzelf in de 
klas. Scholen hebben namelijk geen 
begrip voor het niet gebruiken van 
medicatie. Zijn periode op de basis-
school is dan ook heel zwaar 
geweest. Hij is nooit gehoord, in 

geen enkele klas. Altijd maar straffen 
of zelfs schorsen, zonder dat ooit is 
uitgesproken wat er tussen de kinde-
ren onderling allemaal gebeurde. Hij 
heeft er zelfs een keer voor gekozen 
om op het schoolplein, in aanwezig-
heid van vier surveillerende leer-
krachten, een kind te bijten. De 
vraag waarom mijn kind voor zo’n 
oplossing kiest, terwijl hij verbaal zo 
sterk is, is nooit gesteld. Hij werd 
gewoon geschorst.” 

Helpende handen
“Als ouder heb ik jarenlang in de 
overleefstand gestaan. Terugkijkend 
weet ik nu dat er van alles had 
gekund. Er zijn organisaties als MEE of 
een eczeemvereniging, ik had aan-
spraak kunnen maken op een per-
soonsgebondenbudget enzovoorts. 
Maar als je dagelijks aan het overle-

ven bent met twee kinderen met 
eczeem, vier verschillende allergieën 
en ADHD, dan heb je daar helemaal 
geen tijd voor. Wat ik in die jaren met 
name heb gemist, is iemand die mij 
wegwijs maakte in de mogelijkheden 
om mij en mijn kinderen te ondersteu-
nen. Pas nu ze wat ouder zijn, krijg ik 
lucht om me hier meer in te verdie-

pen. Zo ben ik nu lid van de eczeem-
vereniging en het is absoluut een ver-
rijking om een of twee keer per jaar 
lotgenoten tegen te komen. Dat had 
ik heel graag eerder ervaren, ook 
voor de kinderen zelf. Zo hoorde ik 

op een gegeven moment van een 
stichting die kampen organiseert voor 
zorgkinderen. Daar doen mijn kinde-
ren nu aan mee. Dat is fijn voor hun 
en voor ons, omdat je als ouder heel 
even een adempauze hebt. Veel 
ondersteuning heb ik ook gehad van 
de stichting ‘Een handje helpen’. Die 
hebben vrijwilligers om wekelijks een 
ochtendje met een kind te wandelen 
en dergelijke. Ook komt er via deze 
stichting een student een middag met 
de kinderen spelen.” 

Meer begrip
“Vaak verschilt het perspectief van de 
ouder en de zorgprofessional is mijn 
ervaring. Een psycholoog zoekt de 
oplossing voor ADHD in medicijnen 
en een dermatoloog in het geval van 
eczeem in zalf. Zij gaan er eigenlijk 
voetstoots vanuit dat ouders daarin 
meegaan. Maar medicijnen doen naar 
mijn mening meer kwaad dan goed. 
Zo wordt er steeds meer bekend over 
de schadelijke gevolgen voor de her-
senen op latere leeftijd. Aan die risi-
co’s wil ik mijn kinderen niet bloot-
stellen, temeer daar ADHD-medicatie 
alleen maar nodig is voor de schoolu-
ren. Toch wil je, ondanks de verschil-
len in opvatting, allemaal het beste 
voor de kinderen. Er zou over en 
weer veel meer begrip voor elkaars 
standpunten moeten zijn. Dus eerst 
kijken hoe je van mens tot mens 
ergens in staat en vandaar uit de 
beste behandeling voor je kind 
bespreken. Dat heb ik erg gemist.” 

‘Een kind met aanraakallergie 
achtmaal per dag insmeren, 

ga er maar aan staan’

‘Mijn ervaring is dat het perspectief 
van de ouder en de zorgprofessional 

vaak verschilt’

34 vroeg oktober 2016 35vroeg oktober 2016 



Donderdag 1 december 2016  |  CineMec, Ede

Symposium

Taalontwikkeling: stoornis of achterstand?
Taal niet oké? Doe er wat mee!

Kinderen hebben een natuurlijk vermogen om taal te leren uit het taalaanbod
van hun omgeving. Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling 
echter niet vanzelf. Deze kinderen lopen een achterstand op. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. 

Op dit symposium hoort u alles over taalontwikkeling en wat te doen als 
deze niet goed gaat. Mis dit symposium niet!

Graag tot 1 december a.s.

Accreditatie
Is aangevraagd bij ABSG (AJN), ADAP (logopedisten), Kwaliteitsregister V&V,
Verpleegkundig Specialisten Register

Kijk voor het volledige programma op www.scem.nl/agenda

26634_Scem_adv_Taal.indd   1 15-09-16   12:34

	

Svetlana Masgutova  
Reflex Integratie Methode ® 

masgutovamethode.nl 

houdt je brein 
in ontwikkeling 

Diagnostiek met FEAS en DC:0-3R
bij kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders
www.rino.nl/503 | 5 & 19 november, 3 december

Psychopathologie bij jonge kinderen
tussen 0 en 7 jaar
www.rino.nl/502 | start 9 december 

Autismespectrumstoornissen bij jonge kinderen
vroegdiagnostiek van 0 tot 4 jaar
www.rino.nl/151 | 9 & 23 januari, 6 februari 2017

The AMBIANCE
assessment of atypical caregiver behaviors
www.rino.nl/227 | 8 & 9 mei 2017

Psychosomatische klachten bij baby’s en peuters
signaal van een bedreigde ontwikkeling bij jonge kinderen
www.rino.nl/780 | voorjaar 2017

Infant Mental Health
introductie workshop
www.rino.nl/501 | voorjaar 2017

Sensorische informatieverwerking bij kinderen
achtergronden, diagnostiek en behandeling
www.rino.nl/235 | 10 & 31 oktober, 14 november 

Gestructureerde speldiagnostiek
bij kinderen tussen 2 en 12 jaar
www.rino.nl/506 | 26 oktober, 16 & 30 november

Mijn gezin en ik
een therapeutisch familiespel
www.rino.nl/172 | 4 november

Kindertekeningen
diagnostiek en behandeling
www.rino.nl/535 | 18 & 25 november

Projectieve methoden
bij diagnostiek van kinderen en adolescenten
www.rino.nl/507 | 13, 20 & 27 januari 2017 

NIEUW FloorPlay Introductie, online module
kinderen die speciale aandacht nodig hebben
www.rino.nl/499 | voorjaar 2017

U kunt bij de RINO de registratie Floorplay Coach 
of Floorplay Specialist behalen. 
Meer informatie: www.rino.nl/floorplay

Een greep uit ons aanbod IMH

Een greep uit ons aanbod K&J

Voor het volledige aanbod op het gebied van Infant Mental Health en/of Kinderen en Jeugdigen zie: www.rino.nl


