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HOOFDSTUK 1 
 

INLEIDING 

De zoektocht van opvoeders naar een antwoord op vragen rond de opvoe-
ding en/of begeleiding van het chronisch zieke kind komt in de contacten 
met opvoeders en professionals prominent naar voren. De kenmerken van 
het chronisch zieke kind op de domeinen van de sociale-, taal-, zelfred-
zaamheids-, cognitieve- of motorische ontwikkeling en de reactie hierop van 
de betrokkenen in de opvoedingssituatie, leiden tot opvoedingsvragen die 
niet met de beschikbare kennis kunnen worden beantwoord. De wijze waar-
op transacties tussen het chronisch zieke kind, de opvoeders en de omgeving 
plaatsvinden, leidt in een aantal gevallen tot een vertraging in de ontwikke-
ling op een of meer domeinen bij het kind dan wel tot problemen in de om-
gang en/of tot problemen bij de opvoeders (zoals onzekerheid, stress). 
Hulpverlening op het terrein van de opvoeding kan voor een korte of lange-
re tijd gewenst zijn. De vragen, de zorgen of problemen in de opvoedingssi-
tuatie van een chronisch ziek kind, kunnen aanleiding zijn voor orthopeda-
gogische begeleiding (Oenema-Mostert & Van der Meulen, 2000, 2002; 
Van der Meulen, 2003; Van der Meulen & Oenema-Mostert, 2004).  
In de hulpverlening aan opvoeders van jonge kinderen met een mentale- of 
een motorische beperking is daarop gerichte begeleiding al verder uitge-
werkt (het Portage Programma Nederland, het Portage Groepsprogramma, 
Vroegtijdige Orthopedagogische ThuisInterventie). Vastgesteld moet wor-
den dat de orthopedagogische hulpverlening aan opvoeders van jonge kinde-
ren met een chronische ziekte tot op heden nog niet systematisch is geïm-
plementeerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet iedere opvoeder 
van een chronisch ziek kind in aanmerking hoeft te komen voor hulpverle-
ning vanuit het orthopedagogisch perspectief. In deze dissertatie wordt ver-
slag gedaan van het onderzoek naar de effectiviteit van het Portage Pro-
gramma Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feenstra, 1993) bij het ver-
minderen en/of oplossen van de vragen of problemen bij het opvoeden van 
een kind met een chronische ziekte. In dit hoofdstuk wordt het begrip chro-
nische ziekte bij kinderen (1.1 & 1.2), het effect van de chronische ziekte op 
de opvoedingssituatie (1.3) beschreven in relatie tot het onderzoek (1.4) en 
de dissertatie (1.5). 
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1.1 CHRONISCHE ZIEKTE  

Gregory & McQuaid (2000) omschrijven een chronische ziekte bij kinderen 
als een conditie die langer dan drie maanden duurt en niet geneest of als een 
conditie die na genezing nog nadelige effecten teweegbrengt als gevolg van 
de behandeling. Deze auteurs hanteren het begrip conditie in navolging van 
The Research Consortium on Chronic Illness in Childhood (Perrin et al., 
1993) dat pleit voor het gebruik van het begrip condition als “… the most 
neutral and encompassing term, avoiding the implication that active symp-
toms are necessary (as in ‘illness’ or ‘disease’) or (as in ‘handicap’ or in ‘di-
sability’) that a deficit or incapacity is inevitable” (p. 278). Eiser (1993) be-
schrijft een aantal categorieën op grond waarvan chronische condities inge-
deeld kunnen worden: etiologie (het moment waarop de conditie gediagnos-
ticeerd wordt (vlak voor of na de geboorte of als het kind al wat ouder is), 
de mate van voorspelbaarheid van het verloop van de chronische conditie; 
het progressieve karakter van het verloop van de chronische ziekte, de mate 
van levensbedreiging, het appel op zorg en verzorging en de mate van be-
perking (fysiek, sociaal) die de chronische ziekte met zich meebrengt. Bara-
kat en Kazak (1999) geven aan dat de verhouding tussen de risicofactor 
(chronische ziekte bij het kind), de wijze waarop opvoeders hiermee om-
gaan en het gebruikmaken van de beschermende factoren in het gezin, bepa-
lend is voor het wel of niet optreden van problemen in de opvoedingssitua-
tie. Bruil (1999) omschrijft chronische ziekte bij kinderen als “...a physical 
condition that affects children for extended periods of time, often for life, 
with an actual or expected duration of longer than three months. The illness 
can be ‘managed’ to the extend that a degree of pain control or reduction in 
attacks (of asthma) bleeding episodes (in hemophilia) or seizures can gene-
rally be achieved. However they cannot be cured” (p. 5). Meijer (2000) om-
schrijft chronische ziekte als: “...a physical condition that affects children 
for extended periods of time, often for life” (p.11). 
In tegenstelling tot de voorgaande omschrijvingen wordt in de beschrijving 
van het begrip chronische ziekte bij jonge kinderen, door Oenema en Van 
der Meulen (2002), de nadruk gelegd op de samenhang tussen lichamelijk 
(dis)functioneren van een chronisch ziek kind en de (psychologische) ont-
wikkeling van een chronisch ziek kind. Een chronische ziekte bij een jong 
kind wordt door deze auteurs omschreven als: "…een medisch aantoonbare, 
fysieke conditie die langdurig invloed uitoefent op de gezondheid en het 
psychologisch functioneren van het kind op de ontwikkelingsdomeinen taal, 
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motoriek, zelfredzaamheid, cognitie, sociale ontwikkeling, terwijl medisch 
toezicht noodzakelijk blijft” (p. 154). Deze omschrijving sluit aan bij Brown 
en Anderson (1999) die spreken van een chronische ziekte als een fysieke 
toestand die de gezondheid van het kind of het psychologisch functioneren 
beperkt. Vanderfaeillie en VanderPlas (2005) scherpen het begrip chroni-
sche ziekte verder aan. Deze auteurs bakenen het begrip chronische ziekte af 
als “…een persisterende en langdurige toestand die invloed heeft op het li-
chamelijke, geestelijke en sociaal-maatschappelijk functioneren als gevolg 
van een lichamelijke ziekte (congenitaal of verworven), maar die geen aan-
leiding geeft tot motorische-, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking” 
(p. 202). Met deze formulering volgen de auteurs Kirk (1997) die een chro-
nische ziekte definieert als een toestand die voortdurend medische aandacht 
vereist.  
De afbakening van de groep chronisch zieke kinderen blijkt een complex 
thema omdat de definiëring van ziekte als ‘niet gezond’ aanleiding geeft 
heel verschillende doelgroepen (diagnosecategorieën) als chronisch ziek te 
bestempelen.  
De voorgaande omschrijvingen overziend is in het onderzoek Vroegtijdige 
orthopedagogische begeleiding voor opvoeders van jonge chronisch zieke 
kinderen (zoals de titel luidt van het onderzoeksproject waarover in deze 
dissertatie verslag wordt gedaan) het begrip chronische ziekte gedefinieerd 
als een medisch aantoonbare, fysieke conditie, die langdurig invloed uitoe-
fent op de gezondheid en het psycho(sociaal) functioneren van het kind. 
(Para)medisch handelen en/of toezicht blijft noodzakelijk en de chronische 
ziekte leidt niet tot primaire beperkingen in de motoriek of de perceptie 
en/of in de mentale en/of psychische ontwikkeling van het kind. De kinde-
ren waarbij de aandoening/ziekte is verholpen (zoals bij vormen van kanker 
of hartaandoeningen), maar waarbij zij nog wel belemmeringen ondervinden 
als gevolg van de behandeling, worden in dit onderzoek ook gerekend tot de 
categorie chronisch zieke kinderen. De diagnosecategorieën zoals cystic fi-
brosis, het 22q11deletiesyndroom en nierziekte van de chronisch zieke kin-
deren vallen allen binnen de bovenstaande definitie. 

1.2 EPIDEMIOLOGIE  

De prevalentie van chronische ziekte bij jonge kinderen is al jaren een on-
derwerp van studie. De cijfers variëren als gevolg van de discussie over de 
definitie (bijvoorbeeld de mate van ernst), de wijze van assessment (is de 
bron van informatie verslaglegging door opvoeders (parent report), medi-
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sche data of verslaglegging verworven vanuit andere bronnen) en de genera-
lisatiepretentie. Dit heeft tot gevolg dat in de internationale literatuur de 
prevalentie cijfers variëren van 5% tot meer dan 30% (Cadman, Boyle, 
Szatmari & Offord, 1987; Pless & Roghman, 1971; Stewart, 1967). Door de 
verbeterde diagnosetechnieken en door de verbeteringen in de behande-
lingsmethode, stijgt het aantal kinderen met een chronische ziekte. Newa-
check en Taylor (1992) analyseerden de resultaten van de National Health 
Survey (1988) en kwamen tot de conclusie dat 31% van de kinderen onder 
de 18 jaar aangemerkt kan worden als chronisch ziek.  
Er zijn over de aantallen jonge chronisch zieke kinderen in Nederland geen 
exacte prevalentie cijfers bekend op basis van populatieonderzoek. Bruil 
(1999) komt tot een schatting van 14 % van de kinderen van 5-15 jaar, 
Meijer (2000) tot bijna 19% van de 0-14 jarigen. Elich en Sinnema (2001) 
noemen ongeveer 20% van alle kinderen en jongeren in Nederland chro-
nisch ziek. In tabel 1.1 worden de meest voorkomende chronische ziektes 
bij kinderen in Nederland en de Verenigde Staten weergegeven. De cijfers 
zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS, 2004) en het onderzoek van Newacheck & Stoddard (1994). In de 
beschreven leeftijdscategorie komt in Nederland en in de Verenigde Staten 
astma en eczeem het meeste voor. De notering 0,0 in tabel 1.1 geeft aan dat 
in deze omvang van de steekproef de diagnosecategorie niet gevonden is.  
 



 

 5 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1.1 Prevalentie van chronische ziekte bij kinderen, onderscheiden naar ziektebeeld, in Nederland en de 
Verenigde staten 

TYPE CHRONISCHE ZIEKTE CBS 2004; 0-11 JAAR *; % NHIS2; 0-17 JAAR**; % 

Astma 10,6 4,3 

Eczeem 7,6 3,3 

Andere chronische aandoeningen 3,3 n.a 

Migraine 2,4 n.a. 

Ernstige darmstoornissen 2,2 n.a 

Ernstige aandoening elleboog, pols, hand 0,3 n.a 

Ernstige aandoening nek, schouder 0,2 n.a 

Diabetes 0,0 0,1 

Psoriasisi 0,1 n.a 

Ontsteking 0,1 0,5 

Gewrichtsslijtage 0,0 n.a 

Epilepsie 0,0 0,2 

Duizeligheid met vallen 0,0 n.a 

Ernstige hartaandoeningen 0,0 1,5 

Hoge bloeddruk 0,0 n.a 

Vernauwing bloedvaten 0,0 n.a 

Onvrijwillig urineverlies 0,0 n.a 

*    Een prevalentie van 0,0 geeft aan dat in de gebruikte steekproef van 1819 gezinnen deze diagnosecategorie 
niet voorkomt. Als de steekproefomvang toeneemt (N=3492, zoals in CBS 1996) blijkt dat bijvoorbeeld dia-
betes in 0,1% van de gevallen en epilepsie in 0,3% van de gevallen bij kinderen voorkomt. 

**  NHIS, based on 1988 sample size 17.110 children under 18 years old (Newacheck & Stoddard, 1994). 
       n.a: not available: de diagnosecategorieën gebruikt in het CBS onderzoek zijn gebruikt als selectiecriterium. 

 
Beide studies hebben gebruik gemaakt van vragenlijsten die door opvoeders 
zijn ingevuld en zijn wat betreft de cultuur en bevolkingsopbouw vergelijk-
baar. De verschillen in aantallen worden onder anderen veroorzaakt door 
verschillen in het operationaliseren van begrippen (bijvoorbeeld CBS rekent 
hooikoorts tot de astmaproblemen terwijl de studie in de Verenigde Staten 
dit niet doet).  
 
Het onderzoek naar de mate waarin een chronische ziekte bij een jong kind 
samenhangt met problemen in de omgang en/of met problemen in de ont-
wikkeling van het chronisch zieke kind, laat vergelijkbare methodologische 
problemen zien als de studies naar de prevalentie van chronische ziekte bij 
kinderen. Dit leidt tot tegenstrijdigheden in de beschrijving van het pro-
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bleem en de omvang van het probleem. De studies van Breslau (1985), Dro-
tar (1981), Tavormina, Kastner, Slater en Watt (1976) beschrijven geen of 
weinig co-morbiditeit van een chronische ziekte en psychopathologie bij 
kinderen. De studies van Cadman, Boyle, Szatmari en Offord (1987) geven 
een verband aan tussen het hebben van een chronische ziekte, geestelijke 
gezondheid en aanpassingsvermogen bij kinderen. Lavigne en Fairer-
Routman (1992) concluderen in een studie naar de mate van aanpassing van 
kinderen aan hun chronische ziekte, dat kinderen met een aantoonbare chro-
nische ziekte, een verhoogt risico hebben op het ontstaan van aanpassings-
problemen, gepaard gaand met internaliserend- en/of externaliserend ge-
drag. In dezelfde meta-analyse wordt ook het significante lager zelfbeeld 
beschreven bij kinderen met een chronische ziekte vergeleken met gezonde 
kinderen. Andere studies, waarin onderzocht is in hoeverre de ernst van de 
ziekte en de mate van problemen in de opvoedingssituatie met elkaar sa-
menhangen, rapporteren tegenstrijdige resultaten (Maclean, Perrin, Gortma-
ker & Pierre, 1992; Kashani, König, Sheppard, Wilfley & Morris, 1988; 
Perrin, Maclean & Perrin, 1989). Stein en Jessop (1989) ordenen chronische 
ziekte bij kinderen niet volgens diagnosecategorieën, maar ‘non-
categorical’. In deze structuur worden kinderen met verschillende chroni-
sche ziektes als één groep beschouwd met betrekking tot de gevolgen van de 
chronische ziekte op de ontwikkeling van deze chronisch zieke kinderen. Op 
deze wijze wordt recht gedaan aan de opvatting dat een chronische ziekte bij 
kinderen invloed heeft op het zich ontwikkelende kind (Gregory & McQui-
ad, 2000). Derhalve kunnen ook die kinderen met een zeldzaam voorko-
mende ziekte deelnemen aan interventieprogramma’s voor chronisch zieke 
kinderen die open staan voor verschillende diagnosecategorieën. 

1.3 DE VERZWAARDE OPVOEDINGSSITUATIE 

Het opvoeden van kinderen met een chronische ziekte geeft aanleiding tot 
specifieke opvoedingsvragen over therapietrouw, het inpassen van zieken-
huis/therapeutenbezoek in de dagelijkse gang van zaken in het gezin, maar 
ook vragen met betrekking tot het perspectief in relatie tot (school)loopbaan. 
Gaandeweg merken sommige opvoeders dat de ontwikkeling van hun kind 
niet volgens de verwachting verloopt. Vragen ontstaan over bijvoorbeeld de 
taalontwikkeling, de zelfredzaamheid, de motoriek, de cognitieve ontwikke-
ling en de sociale ontwikkeling (Van der Meulen, 2003). De noodzaak tot 
extra zorg kan er toe leiden dat het kind een uitzonderingspositie krijgt in 
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het gezin. De opvoeders nemen de regie en geven het chronisch zieke kind 
niet de ruimte om eigen beslissingen te nemen of eigen initiatieven te ont-
plooien (Mohlman Berge & Patterson, 2004). 
Bij de opvoeders wisselen de gevoelens van boosheid, wanhoop, machte-
loosheid elkaar af. Het kind wordt zich bewust van de machtspositie en gaat 
deze gebruiken en/of misbruiken. Het kind kan de symptomen van de chro-
nische ziekte en de ervaren stress van de opvoeders gaan gebruiken om er-
mee te manipuleren en te provoceren en zich aan de gestelde eisen te ont-
trekken (de zogenaamde ziektewinst, zie bijvoorbeeld Vriesema, 1990). De-
ze vragen en/of problemen leiden tot andersoortige opvoedingsvragen en tot 
een verzwaring van de opvoedingsituatie (Van der Meulen, 2003). Hulpver-
lening op het terrein van de opvoeding kan voor een korte of langere tijd 
gewenst zijn. Nakken (1987) omschrijft dit als volgt: "...het zou dan vooral 
gaan om de gevallen waarin men de beperkingen van het kind wel heeft opge-
merkt, maar problemen in de opvoeding (vroegtijdig) wil voorkómen. Daarbij 
staat niet de ernst van de beperking of de leeftijd centraal, maar de kans op 
problemen bij opvoeden en de negatieve gevolgen ervan voor de betrokkenen" 
(p. 165). 
In de hulpverlening aan opvoeders van jonge kinderen met een beperking 
zijn interventieprogramma’s al uitgewerkt zoals het Portage Programma 
Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feenstra, 1993), het Portage Groeps-
programma (Van Marle, Van Oudheusden, Van der Meulen & Sipma, 
1999), Vroegtijdige Orthopedagogische Thuisinterventie (Vriesema, 1990). 
Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding, met behulp van kleine stapjes, 
zal in dit perspectief gericht zijn op het voorkomen van vertraging op de ver-
schillende ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen met een beper-
king/chronische ziekte, het verminderen dan wel oplossen van problemen in de 
omgang en de ondersteuning van de opvoeders, gericht op het vergroten van 
de opvoedingscompetentie. Hiertoe kan gerekend worden: leren omgaan met 
terugval in ontwikkeling van het betreffende kind als gevolg van externe facto-
ren zoals een ziekenhuisopname en een periode van opvlammen van de ziekte.  

1.4 HET ONDERZOEK  

De Rijksuniversiteit Groningen (afdeling Orthopedagogiek) heeft in sa-
menwerking met de Beatrix Kinderkliniek van het UMC-Groningen, de 
Groninger Buitenschool (een school voor langdurig zieke kinderen), het 
Medisch Centrum Leeuwarden en het Wilhemina Kinderziekenhuis van het 
UMC-Utrecht over de periode 2001-2005 onderzoek gedaan naar de effec-
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ten van vroegtijdige orthopedagogische begeleiding van gezinnen met jonge 
chronische zieke kinderen met als doel het voorkomen dan wel verminderen 
en/of oplossen van problemen in de opvoedingssituatie.  
De onderzochte groep wordt gevormd door gezinnen met een jong chro-
nisch ziek kind, waarbij de opvoeders aangeven dat zij vragen hebben over 
de opvoeding van hun chronisch zieke kind die zij niet vanuit de eigen tradi-
tie, ervaring en kennis kunnen beantwoorden. Deze opvoeders zijn door een 
van de (para)medische disciplines geattendeerd op de mogelijkheid om te 
participeren in deze vorm van orthopedagogische begeleiding. Na de aan-
melding bij het project Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding voor 
opvoeders van jonge chronisch zieke kinderen zijn de problemen in de op-
voedingssituatie getoetst aan de inclusiecriteria van het onderzoek. Deze 
worden in hoofdstuk vier verder toegelicht. 
De vraagstelling “Is het Portage Programma Nederland doelmatig en effec-
tief bij het oplossen dan wel verminderen van de problemen bij het opvoe-
den van jonge chronisch zieke kinderen” heeft betrekking op de effecten van 
interventie op de ontwikkeling van de kinderen, op de opvoedercompetentie 
en op de mate van bruikbaarheid van het interventieprogramma voor deze 
doelgroep. 
 
Het onderzoek is ontworpen als een longitudinaal onderzoek (zie hoofdstuk 
4). Er zijn op drie tijdstippen gegevens verzameld over de ontwikkeling van 
de kinderen op de ontwikkelingsdomeinen taal, zelfredzaamheid, cognitie 
en sociaal gedrag. De gegevens met betrekking tot de opvoederscompetentie 
zijn verzameld in de fase van aanmelding, bij de start van de interventie en 
bij de afronding van de interventie. De gegevens van de voormetingen zijn 
gebruikt om de basislijn van de ontwikkeling en de opvoederscompetentie te 
schatten. De tijd tussen de voormetingen bedraagt tenminste twee maanden. 
De gegevens van de nameting zijn gebruikt om de veranderingen na inter-
ventie te meten. Een verandering wordt vervolgens vergeleken met de basis-
lijn. De gegevens betreffende de ontwikkeling van het kind zijn verzameld 
met behulp van gestandaardiseerde instrumenten die worden aangemerkt als 
instrumenten ‘buiten het interventieprogramma’. Met behulp van het aan-
meldings- en intake formulier worden achtergrondgegevens verzameld en 
wordt de reden van de aanmelding geïnventariseerd. Verschillende vragen-
lijsten die elkaar aanvullen genereren informatie over de kwaliteit van de 
opvoedingsomgeving en de omgang tussen ouder en kind en de opvoeders-
competentie.  



 

 9 
 
 
 
 
 
 

 

Na de voormetingen participeert elk gezin maximaal zes maanden in het in-
terventieprogramma. De instrumenten ‘binnen het programma’, zoals de 
Vaardighedenlijst en Activiteitenkaarten, de rapportage door de thuisbege-
leider, de evaluatie door de orthopedagoog en de evaluatie door de opvoe-
ders, leveren een systematische aanvulling op van de gegevens. In de analy-
se van de resultaten zal een onderscheid gemaakt worden naar programma-
effecten en/of transfereffecten (Nakken, 1983; Nicolai, 2002). Het onder-
zoeksproject Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding voor opvoeders 
van jonge chronisch zieke kinderen is gefinancierd door de stichting Natio-
naal fonds “het gehandicapte kind” en aanvullend gefinancierd door de 
Rijksuniversiteit Groningen (eerste geldstroom).  

1.5 DE OPZET VAN DE DISSERTATIE 

Om een beeld te schetsen van de vragen/zorgen in de opvoedingssituatie van 
een jong chronisch ziek kind zal in hoofdstuk twee een beschrijving worden 
gegeven van de problemen geordend naar effecten op de (psycho-sociale) 
ontwikkeling van het kind, naar de gevolgen op het opvoedend handelen 
van de opvoeders en naar de gevolgen van een chronische ziekte voor het 
dagelijks leven in een gezin. Door deze omschrijving te plaatsen in de trans-
actionele context van het gezin, worden de problemen in de opvoedingssitu-
atie van een jong chronisch ziek kind geplaatst in het perspectief van de or-
thopedagogiek. De geneeskundige aspecten per diagnosecategorie worden 
als gegeven verondersteld en behandeld in een sociaal-wetenschappelijke 
context. 
In hoofdstuk drie wordt het gebruikte interventieprogramma beschreven. 
Het Portage Programma Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feenstra 
1993) is een interventieprogramma dat op systematische wijze opvoeders 
van jonge kinderen (nul - zes jaar) met ontwikkelings- en/of opvoedings-
problemen ondersteunt. Het PPN is gericht op het bevorderen van een posi-
tieve omgang tussen ouder en kind en het stimuleren van de ontwikkeling 
van het kind.  
De opzet van het onderzoek wordt in hoofdstuk vier geëxpliciteerd aan de 
hand van de beschrijving van de werving van de deelnemers, de gebruikte 
instrumenten, het design en de data-analyse. De resultaten van het onder-
zoek worden in hoofdstuk vijf besproken en in hoofdstuk zes van commen-
taar voorzien.  
Met dit onderzoek wordt een eerste aanzet gegeven tot de analyse van de 
wijze waarop problemen in de opvoedingssituatie van het jonge chronisch 
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zieke kind, met behulp van orthopedagogische interventie kunnen worden 
verminderd. Andere perspectieven en doelstellingen die geformuleerd kun-
nen worden over de opvoeding van een jong chronisch ziek kind, zoals pro-
blemen met betrekking tot (maatschappelijke) participatie en beschikbaar-
heid van (financiële) middelen om opvoeders van jonge chronisch zieke 
kinderen te faciliteren, alsmede ethische en levensbeschouwelijke aspecten 
van het opvoeden van een jong kind met een chronische ziekte, worden in 
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
  
  




