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In dit proefschrift staat de samenwerking tussen ouders, revalidatieprofessionals en 
onderwijsprofessionals in de zorg voor kinderen met een cerebrale parese (CP) centraal. 
Het belang van een goede afstemming en samenwerking in de veelal grote teams wordt 
breed gedragen in de kinderrevalidatie- praktijk. Ook in de literatuur over kwaliteit van 

zorg is samenwerken een kernbegrip. Echter, hoewel het begrip samenwerken brede bekendheid 
heeft en het de kinderrevalidatie niet aan kennis over verschillende samenwerkingsvormen (multi-, 
inter- en transdisciplinair samenwerken) ontbreekt, blijkt het tot op heden moeilijk om het begrip 
samenwerken te definiëren. In de literatuur en de klinische praktijk ontbreekt het aan inzicht in de 
factoren en elementen die een rol spelen in het samenwerkingsproces. Daarnaast blijkt dat ondanks 
het brede draagvlak voor samenwerken en betrokkenheid van ouders, professionals en organisaties, 
de uitvoering vaak erg complex is en problemen oplevert. Deze constateringen vormden de 
aanleiding voor ons onderzoek naar samenwerken in de Nederlandse kinderrevalidatie. 

De drie belangrijkste doelen van dit onderzoek waren:
1.  Het definiëren van het begrip samenwerken in de kinderrevalidatie;
2.  Het beschrijven van de organisatiekenmerken van samenwerken in de Nederlandse 

kinderrevalidatie en
3. Het beschrijven van de huidige manier van samenwerken in de zorg en het onderwijs voor 

kinderen met CP en hun ouders.

In hoofdstuk 1 (inleiding) wordt een korte beschrijving gegeven van de kinderrevalidatie in 
Nederland waarbij de focus voornamelijk ligt op de organisatiestructuur en recente ontwikkelingen 
ten aanzien van het samenwerken. 

Hoofdstuk 2 omvat een literatuuronderzoek naar kenmerkende (van rol spelende) factoren 
en elementen van het samenwerken in een team. Na een brede zoekopdracht met als doel het 
definiëren van kernbegrippen van samenwerken, werd een uitgebreide systematische literatuurstudie 
uitgevoerd naar samenwerken in het algemeen en de gedefinieerde kernbegrippen in het bijzonder. 
De systematische literatuurstudie was gericht op Engelstalige onderzoeken, gepubliceerd tussen 
januari 1993 en december 2004. Deze zoekactie resulteerde in 28 studies welke werden geanalyseerd 
en beoordeeld door twee onafhankelijke observatoren. In deze analyse werden zes kernbegrippen 
(communicatie, besluitvorming, doelen stellen, organisatie, team proces en ouderparticipatie) en 29 
elementen gevonden welke een rol hebben in de definiëring van samenwerken. Deze kernbegrippen 
en elementen van samenwerken kunnen als richtlijn en inventarisatielijst dienen voor empirische 
studies naar de effectiviteit van samenwerken in de dagelijkse praktijk. Daarnaast kan deze lijst 
waardevol zijn in de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen om de samenwerking tussen 
ouders, revalidatieprofessionals en schoolprofessionals te optimaliseren. 

Dit proefschrift beoogt een karakterisering te geven van de huidige manier van samenwerken in 
de kinderrevalidatie in Nederland en hoofdstuk 3 richt zich op de organisatiekenmerken van dit 
proces. Visies op de organisatie van samenwerken werden beschreven en daarnaast werd het beleid 
ten aanzien van samenwerken tussen ouders, revalidatieprofessionals en onderwijsprofessionals van 
vijf kinderrevalidatie- instellingen onderzocht. Ten tweede richtte deze studie zich op het beschrijven 
van de manier waarop de verschillende betrokkenen (ouders, centrum en school) participeerden 
in het zorgproces van 44 kinderen met CP die deelnamen aan onze studie. De beschrijving van 
de organisatie van samenwerken op drie verschillende niveaus (nationaal, instelling en kind) 
was gebaseerd op schriftelijk materiaal zoals beleidsstukken en visiedocumenten van nationale 
branche organisaties en van de deelnemende revalidatiecentra en mytylscholen. Deze document 
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analyse wees uit dat op nationaal- niveau het samenwerken tussen ouders, revalidatieprofessionals 
en onderwijsprofessionals gezien wordt als een belangrijk onderdeel van de kinderrevalidatiezorg 
met als centraal uitgangspunt de teambespreking. In deze teambespreking dienen de verschillende 
betrokkenen gezamenlijke prioriteiten te stellen en doelen te formuleren met als eindresultaat een 
op ieder kind persoonlijk afgestemd zorgplan. De organisatie van samenwerken op instellingsniveau 
bleek niet veel te verschillen tussen de vijf instellingen, terwijl de samenwerking rond een 
specifiek kind en zijn of haar familie wel anders georganiseerd was in de verschillende instellingen. 
Verdere bevindingen waren dat de zorgteams relatief groot waren (gemiddeld 10.5 teamleden) 
en dat de deelname van de ouders en disciplines in de zorg verschillend georganiseerd was in de 
centra en scholen. De analyse van het aanwezige schriftelijke materiaal liet verder zien dat de 
organisatie van de samenwerking in de kinderrevalidatie nog volop in ontwikkeling is. In alle 
instellingen was een samenwerkingsovereenkomst tussen centrum en school aanwezig, echter in 
de meeste gevallen ontbraken uitgewerkte samenwerkingsafspraken en richtlijnen welke de taken 
en verantwoordelijkenheden van de verschillende betrokkenen in het proces nader beschreven. De 
ontwikkeling van degelijke protocollen waarin de welwillendheid van betrokkenen vertaald wordt 
in praktisch uitvoerbare samenwerkingsafspraken zijn noodzakelijk om een goede uitvoering in 
de praktijk mogelijk te maken. 

De hoofdstukken 4, 6 en 7 betreffen het derde doel van dit onderzoek, namelijk de beschrijving 
van de huidige manier van samenwerking in de zorg voor kinderen met CP en hun ouders. 

In hoofdstuk 4 staat het bieden van gezinsgerichte zorg centraal. Hoewel de uniciteit van een 
gezin centraal staat in de filosofie van gezinsgerichte zorg, zijn tot op heden specifieke voorkeuren 
en wensen van een gezin niet meegenomen in de evaluatie van gezinsgerichte zorg. Ook het 
bepalen van verbeterpunten in het aanbieden van zorg werd tot op heden gebaseerd op het 
voorkomen van bepaalde gezinsgerichte gedragingen zonder dat deze gegevens gekoppeld werden 
aan de belangrijkheid die specifieke ouders toekennen aan deze gedragingen. Om voor deze 
tekortkomingen te compenseren en recht te doen aan de uniciteit van elk gezin richtte de studie 
beschreven in hoofdstuk 4 zich op –gezinsgerichtheid- van zorg binnen kind(gezin) specifieke teams. 
Binnen ieder kindspecifieke team werden de perspectieven en ideeën over belangrijkheid van 
gezinsgerichte zorg van de teamleden (ouders, revalidatieprofessionals en onderwijsprofessionals) 
onderling vergeleken. Ten slotte werd ook bepaald of ouders de zorg ontvingen die zij belangrijk 
achtten. De Nederlandse versies van de Measure of Processes of Care (MPOC) en de Measure of 
Processes of Care for Service Providers (MPOC-SP) werden gebruikt om de perspectieven van 
respectievelijk de ouders en de professionals te bepalen. Naast de standaard vragen over in welke 
mate de in de lijst genoemde gebeurtenissen en situaties zijn voorgekomen (MPOC) cq. werden 
herkend (MPOC-SP) werd ouders en professionals ook gevraagd om aan te geven hoe belangrijk 
ze deze gebeurtenissen en situaties vonden. Ten aanzien van de vraag of ouders en professionals 
binnen één team hetzelfde belangrijk vinden bleek dat de teamleden (ouders en professionals) 
aspecten van gezinsgerichte zorg verschillend beoordeelden wat betreft mate van belangrijkheid. 
Uit de kindspecifieke analyses bleek daarnaast ook dat een aanzienlijk percentage (19 -38%) van 
ouders niet de zorg ontving die zij belangrijk vonden. De verschillen in opvatting van belangrijkheid 
tussen ouders en teamleden zouden een mogelijke verklaring voor deze hoge percentages kunnen 
zijn. De in deze studie gevonden verschillen in visie over optimale zorg en het hoge percentage 
van ouders dat niet de zorg ontving die zij belangrijk achtte, geven de noodzaak tot verbetering 
weer. Verder kunnen we concluderen dat de mate waarin gezinsgerichte zorg geboden wordt niet 
meetbaar is op instellingsniveau (groepsgemiddelden) maar, gezinsspecifiek bepaald moet worden. 
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Immers ieder gezin is uniek en heeft unieke wensen en verwachtingen. Het aanvullen van de MPOC 
en MPOC-SP met belangrijkheidscores kan een dergelijke analyse mogelijk maken.

Om in toekomstige evaluaties van zorg recht te kunnen doen aan de specifieke voorkeuren en wensen 
van een gezin werd in hoofdstuk 5 de validiteit en toepasbaarheid van een gezinsspecifiek gebruik 
van de MPOC-SP onderzocht. In deze studie werd de construct- validiteit van de gezinsspecifieke 
MPOC-SP bepaald en werd onderzocht of de gezinsspecifieke scores van professionals (revalidatie 
en onderwijs) zich onderscheiden van scores op de algememe MPOC-SP van diezelfde professionals. 
In de analyse van de construct validiteit werden 240 gezinsspecifieke MPOC-SP’s geanalyseerd. 
Deze MPOC-SP’s waren ingevuld door 116 professionals die betrokken waren in de revalidatie 
van en het onderwijs aan 44 kinderen met CP. In de bepaling van het onderscheidende vermogen 
van de vragenlijst werd voor elke betrokken professional iedere door hem of haar ingevulde 
gezinsspecifieke MPOC-SP gekoppeld aan zijn of haar ingevulde algemene MPOC-SP. Dit 
resulteerde in 151 koppels van gezinsspecifieke en algemene scores. De schaalstructuur van de 
gezinsspecifieke MPOC-SP werd bevestigd. Daarnaast leek de analyse van het onderscheidende 
vermogen aan te tonen dat professionals een onderscheid kunnen maken tussen het invullen van 
een gezinsspecifieke MPOC-SP en een algemene MPOC-SP. Hieruit kunnen we concluderen 
dat de gezinsspecifieke MPOC-SP een valide instrument is, dat gebruikt kan worden in de 
individuele (per gezin) evaluatie van gezinsgerichte zorg. Deze evaluatie kan een stimulans zijn in 
de optimalisatie van de kwaliteit van zorg in de kinderrevalidatie. 

In hoofdstuk 6 en 7 wordt het proces van gezamenlijk doelen stellen in de kinderrevalidatie 
beschreven. In deze hoofdstukken stond de evaluatie van de kwaliteit en inhoud van de hulpvragen, 
kernproblemen en hoofddoelstellingen  zoals geformuleerd in de KinderRAP verslagen van 44 
kinderen met CP centraal. Het KinderRAP is in Nederland het standaard communicatie instrument 
dat gebruikt wordt in de totstandkoming van interdisciplinaire besprekingen en behandelplannen. 
Deze kindspecifieke behandelplannen zijn van essentieel belang in het afstemmen en goed 
coördineren van zorg binnen en tussen instellingen en de communicatie met ouders. In beide 
studies werden de analyses kindspecifiek uitgevoerd. Uit ieder verslag werden de hulpvragen, 
kernproblemen en hoofddoelstellingen geëxtraheerd. Vervolgens scoorden twee onafhankelijke 
observatoren de hulpvragen, kernproblemen en hoofddoelstellingen op kwaliteitskenmerken van de 
KinderRAP systematiek en werd ieder onderwerp gekoppeld aan een ICF-CY code (International 
Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth). De studie beschreven 
in hoofdstuk 6 besteedde aandacht aan de inhoud en kwaliteit van de onderwerpen terwijl 
in hoofdstuk 7 het integreren van de hulpvraag en het kernprobleem in de hoofddoelstelling 
onderwerp van studie was. De resultaten uit hoofdstuk 6 gaven aan dat de behandelplannen 
van de kinderen in geringe mate voldoen aan de uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de 
KinderRAP waardoor de effectiviteit van dit communicatie instrument beperkt wordt. In 12% 
van de verslagen waren geen hulpvragen geformuleerd en in 24% van de verslagen ontbrak een 
gezamenlijk hoofddoel. Bovendien ontbrak het in de verslagen aan informatie over de door ouders 
en teamleden gestelde prioriteiten in de revalidatie en het onderwijs en was het niet inzichtelijk 
of ouders en teamleden het eens waren over de voor het kind op dit moment meest belangrijke 
hulpvragen en kernproblemen. De resultaten in hoofdstuk 7 lieten zien dat slechts 23% van de 
geformuleerde hulpvragen en 46% van de kernproblemen waren opgenomen in het hoofddoel. 
Verder bleek dat 52% van de geformuleerde hoofddoelen noch aan de hulpvraag, noch aan het 
kernprobleem gerelateerd was. Een goede objectieve analyse van integratie van hulpvragen en 
kernproblemen in de hoofddoelen werd echter beperkt door de in hoofdstuk 6 gerapporteerde 
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onvolledige verslaglegging en met name het ontbreken van prioritering. Door het ontbreken van 
deze prioritering was het onmogelijk om in de interpretatie van de percentages te verwerken of de 
meest belangrijke hulpvragen en kernproblemen al dan niet geïntegreerd waren. De resultaten uit 
hoofdstuk 6 en 7 laten zien dat er nog verbetering mogelijk is in het gezamenlijke doelen stellen 
in de Nederlandse kinderrevalidatie. De optimalisatie van het gebruik van het KinderRAP zou 
hier een aandeel in kunnen leveren. Teams zouden de mogelijkheid moeten krijgen een training 
te volgen in het op een juiste manier en volgens de uitgangspunten en kwaliteitcriteria toepassen 
van de KinderRAP.  

In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste boodschappen uit dit proefschrift 
en worden de belangrijkste bevindingen bediscussieerd. Daarnaast worden de methodologische 
beperkingen van onze studie besproken. De definiëring van samenwerking, de gebruikte en gevonden 
methoden en instrumenten voor het beschrijven van samenwerking en de inzage in huidige stand 
van zaken bleken drie belangrijke peilers in ons onderzoek en kunnen als bouwstenen dienen voor 
vervolg onderzoek. Voortbouwend op de gevonden resultaten en gebruikte instrumenten worden 
als laatste, drie speerpunten voor verbetering van samenwerking gepresenteerd en aanbevelingen 
gedaan om de samenwerking in de dagelijkse praktijk te verbeteren. 
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