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“…Elk ontstaan is op grensvlakken 
druppels van de ene wereld uitspattend 
en aanpassend aan de ander 
Toen het water stil werd en koeler 
Ontstond door de inval van licht leven…” 

D. Hillenius, Verzamelde gedichten, 1991 



  

 



  

Voorwoord 

Het fragment uit het gedicht van Dick Hillenius (1991) – hiervoor afgedrukt 
als een moto - verwoordt voor mij het proces van het ontwerpen van een 
onderzoek, het verwerven van de benodigde gelden en het schrijven van een 
dissertatie. Het is het richting willen geven aan opvattingen over de zorg 
met betrekking tot de problemen in de opvoedingssituatie van jonge kinde-
ren met een chronische ziekte. Het is het zien van de worsteling van ouders 
van een jong chronisch ziek kind om de balans te vinden tussen wat het kind 
vraagt in de opvoedingssituatie en wat ouders kunnen realiseren. Het is het 
vinden van oplossingen voor de problemen in de opvoedingssituatie waar-
door op “de grensvlakken” nieuwe ideeën en inzichten ontstaan: de ouders 
en kinderen passen zich aan elkaar aan. Een perspectief ontstaat waarin zo-
wel de ouder als het kind zich verder ontplooien. Deze “druppels” resulteer-
den in het ontwerp van het onderzoek waarover in deze dissertatie verslag 
wordt gedaan. Het verwerven van de onderzoeksgelden, het creëren van 
draagvlak voor het onderzoek, de samenwerking met de gezinnen en het 
formuleren van de dissertatie zijn turbulente fases geweest die nu tot rust 
gekomen zijn.  
De Stichting Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind” te Den Haag (Stina-
fo) wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de onderzoeksgelden 
en het gestelde vertrouwen in de goede afloop van het onderzoek. Met be-
hulp van deze financiering (en aanvullende financiering van de afdeling Or-
thopedagogiek) zijn wij in de gelegenheid gesteld het onderzoek uit te voe-
ren en de geformuleerde hypotheses te toetsen. Op deze wijze heeft de 
Stinafo een onderzoek mogelijk gemaakt naar de mogelijkheden van ortho-
pedagogische begeleiding van problemen in de opvoedingssituatie van jon-
ge chronisch zieke kinderen. Het gaan langs de grensvlakken van de weten-
schap en de daaruit voortkomende nieuwe inzichten en de grondslagen van 
het wetenschappelijk onderzoek heb ik geleerd van prof. dr. Van der Meulen 
onder het bezielende toezicht van prof. dr. Nakken. De discussies over het 
object van de orthopedagogiek, het uiteindelijke doel van de opvoeding, met 
hieraan verbonden het doel van de interventies, maar ook de vermaningen 
als “Oenema, nauwkeurig formuleren” zullen mij, nu “het water stil en rus-
tig” is geworden als leidraad bijblijven. Dit geldt ook voor de opbouwende 
adviezen van de begeleidings- en leescommissie. 



  

Het verrichten van onderzoek naast een omvangrijke onderwijstaak kan niet 
worden uitgevoerd zonder de nodige ondersteuning door collega’s, familie 
en vrienden die in voor- en tegenspoed klaar staan met schouderklopjes, 
tekstuele raad, wijsheid en relativerende opmerkingen. De onderzoeksstagi-
aires, scribenten en student-assistenten hebben een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan het verzamelen van de kennis, het genereren van de gegevens, het 
opleiden van de thuisbegeleiders en aan het stroomlijnen van de werkzaam-
heden rond het onderwijs. Daphne, Jolanda, Janneke, Heidi, Ceacile, Geral-
da, Kirsten, Anna, Nicole, Manna en Lidian; mijn dank is groot. Dit geldt 
ook voor alle thuisbegeleiders die vol enthousiasme en inzet de afgelopen 
jaren in de gezinnen hebben gewerkt. Groot respect heb ik voor de gezinnen 
die de afgelopen jaren mij als onderzoeker en de thuisbegeleiders als profes-
sionals in opleiding hebben toegelaten tot hun domein. Het erkennen dat er 
zaken in het gezin zijn waar je als ouder geen vrede mee hebt, dit toe te ver-
trouwen aan een gedragswetenschapper en hulp te vragen is voor velen een 
grote stap. Dit vertrouwen vormde voor mij één van de belangrijkste peilers 
onder het onderzoek.  
Mark, Martijn, Jasper en Florentine, met de afronding van deze dissertatie is 
ook voor jullie een einde gekomen aan een hectische periode waarin jullie 
vele malen gevraagd en gecontroleerd hebben of ik nog niet leed aan ‘vier-
kante ogen’. Lieve allemaal, het is klaar. 
 

 

Groningen, september 2006 
 
Ineke Oenema-Mostert 
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