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Hoofdstuk 4  

Methode 

 

De wijze waarop naar een antwoord is gezocht op de vraag of het Portage 
Programma Nederland effectief en doelmatig is bij het verminderen en/of 
oplossen van de problemen bij het opvoeden van een jong chronisch ziek 
kind wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. In hoofdstuk twee en drie zijn 
achtereenvolgens de zorgen in de opvoedingssituatie van het jonge chro-
nisch zieke kind en het interventieprogramma beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt een toelichting gegeven op de vraagstelling (4.1), de samenstelling 
van interventiegroep (4.2), de procedure en design (4.4) inzake het verzame-
len van de gegevens voor – en na interventie bij het kind en de opvoeders, 
de toepassing van het interventieprogramma, alsmede de gebruikte data-
analyse. De instrumenten (4.3) in het onderzoek worden besproken aan de 
hand van de analyse naar instrumenten binnen en buiten het interventiepro-
gramma, gericht op directe – en indirecte (transfer-) effecten.  

4.1 DE VRAAGSTELLING 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: is het Portage Programma Neder-
land effectief en doelmatig bij het verminderen/oplossen van de vra-
gen/problemen bij het opvoeden van een kind met een chronische ziekte? 
Chronische ziekte is in hoofdstuk één gedefinieerd als een medisch aan-
toonbare, fysieke conditie, die langdurig invloed uitoefent op de gezondheid 
en het functioneren van het kind op de ontwikkelingsdomeinen sociale ont-
wikkeling, taal, zelfredzaamheid, cognitieve ontwikkeling en/of motoriek. 
De vraagstelling, is het Portage Programma Nederland effectief en doelma-
tig bij het oplossen dan wel verminderen van de problemen bij het opvoeden 
van jonge chronisch zieke kinderen, heeft betrekking op de effecten van in-
terventie op: de ontwikkeling van de kinderen, op de omgang met het kind, 
op de opvoedercompetentie en op de mate van geschiktheid van het inter-
ventieprogramma voor deze doelgroep. De thuisbegeleiding, met behulp van 



 

 38 
 
 
 
 
 
 

 

kleine stapjes, is gericht op: het voorkomen van of het oplossen dan wel ver-
minderen van de problemen in de opvoedingssituatie van een jonge chronisch 
zieke kind, voorzover deze betrekking hebben op de hiervoor genoemde ont-
wikkelingsdomeinen, op de omgang met het kind en/ of de opvoederscompe-
tentie. Hiertoe kunnen gerekend worden: leren omgaan met terugval in ont-
wikkeling van het betreffende kind als gevolg van externe factoren, zoals een 
ziekenhuisopname en een periode van opvlammen van de ziekte, therapie-
trouw en het intomen van (bijvoorbeeld) het fenomeen ziektewinst. Het trans-
actionele orthopedagogische perspectief veronderstelt bidirectionaliteit tussen 
opvoeder en kind. Het onderzoek naar de effecten van de interventie richt zich 
daarom niet alleen op het kind, maar ook op de opvoeders. De vaders en moe-
ders hebben ieder voor zich opvattingen over de belasting in de opvoedingssi-
tuatie, over de eigen opvoedingsvaardigheden en over de opvoeding van hun 
kinderen. Deze ideeën hebben invloed op de opvoedingssituatie van een chro-
nisch ziek kind en worden daarom, indien nodig, object van interventie. 
Er zijn vijf hypothesen geformuleerd. De eerste twee hypotheses hebben 
betrekking op de kinderen, de derde hypothese en de vierde hypothese hebben 
te maken met de opvoederscompetentie en de vijfde hypothese betreft de 
doelmatigheid van het gebruik van PPN voor deze doelgroep. De volgende 
hypotheses zijn geformuleerd: Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding 
door middel van het Portage Programma Nederland, van gezinnen met jonge 
chronisch zieke kinderen heeft een positief effect op: 
- de ontwikkeling van jonge chronisch zieke kinderen met een relatief 

vertraagde ontwikkeling 
- de ontwikkeling van jonge chronisch zieke kinderen met een relatief ver-

snelde ontwikkeling 
- de opvoederscompetentie van genoemde doelgroep met een relatief 

vertraagde ontwikkeling 
- de opvoederscompetentie van de doelgroep met een relatief versnelde 

ontwikkeling 
De vijfde hypothese van het onderzoek luidt: Vroegtijdige orthopedagogische 
begeleiding van jonge chronisch zieke kinderen is voor deze doelgroep 
geschikt en kan doelmatig worden toegepast. 
 

De formulering van de vraagstelling en de hypotheses geeft aan dat, vanwe-
ge de onderscheiden doelstellingen van het interventieprogramma, zowel 
gezinnen met een jong chronisch ziek kind met een relatief vertraagde of 
versnelde ontwikkeling instromen in het onderzoek. 
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4.2 DE INTERVENTIEGROEP 

De gezinnen met een jong chronisch ziek kind voor het onderzoek Vroegtij-
dige orthopedagogische begeleiding voor opvoeders van jonge chronisch 
zieke kinderen (2001-2005) zijn geworven de regio’s van de universitair 
medische centra van Groningen (UMC-G) en Utrecht (UMCU-WKZ), het 
Medisch Centrum Leeuwarden en de Groninger Buitenschool. In de voorbe-
reiding van het onderzoek zijn de voornoemde instanties aangezocht mee te 
werken aan het onderzoek. De disciplines kindercardiologie, kindernefrolo-
gie, het cystic fibrosis team, interne- en algemene kindergeneeskunde, long-
ziekte (tezamen met de afdelingen medische psychologie, medisch maat-
schappelijk werk, diëtiek en logopedie) en de Groninger Buitenschool heb-
ben medewerking toegezegd aan de werving van gezinnen voor het onder-
zoek. De overige disciplines blijken niet beschikbaar voor respondenten-
werving vanwege reeds lopend ander onderzoek. In het medisch centrum 
Leeuwarden heeft ook het schisis-team medewerking verleend aan de wer-
ving van gezinnen voor dit onderzoek.  
Na aanmelding bij het project door de kinderarts, de verpleegkundige en/of 
de opvoeders, neemt de projectuitvoerder contact op met het betreffende 
gezin en de aanmeldings-, screenings- en diagnostiek fase wordt in gang ge-
zet om vast te stellen of het gezin in het onderzoek opgenomen kan worden 
in het onderzoek. De inclusiecriteria hebben betrekking op een aantoonbare 
chronische ziekte, de ontwikkelingsleeftijd van het kind (tot zes jaar), de 
mogelijkheid om begeleiding in de thuissituatie te realiseren, de bereidheid 
van de opvoeders om actief te participeren in de begeleiding en de zorgen in 
opvoedingssituatie kunnen worden toegerekend aan de ontwikkelingsdo-
meinen in het Portage Programma Nederland (zie 3.1). Exclusiecriteria zijn: 
een primaire mentale, motorische- of zintuiglijke beperking bij het kind, 
psychiatrische problematiek bij de opvoeder(s), een negatieve houding ten 
opzichte van de thuisbegeleiding met het Portage Programma Nederland bij 
één van de opvoeders resulterend in tegenwerking van de deelnemende ou-
der en/of een ernstige problematiek in de dagelijkse routine van het gezin. 
Beoogd wordt dat 60 gezinnen met problemen in de opvoedingssituatie van 
een jong chronisch ziek kind zullen deelnemen aan het onderzoek, uitgaande 
van de toezegging tot medewerking van de verschillende disciplines binnen 
de betrokken organisaties in meerdere regio’s. Op basis van de opleidings-
capaciteit van de thuisbegeleiders, het aantal inzetbare thuisbegeleiders en 
de lengte van het totale project, is op praktische gronden, het maximale aan-
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tal gezinnen in de experimentele groep op 60 bepaald. Hiermee kan met een 
t-toets voor afhankelijke steekproeven, met als afhankelijke variabele de re-
gressiecoëfficiënten voor – en na de interventie wat betreft de cognitieve 
ontwikkeling van de kinderen (één van de variabelen) een power bezitten 
van .80 (een acceptabele waarde) bij een α=.05. (eenzijdig getoetst) en een 
geschatte matige effectgrootte van d=.50 (Cohen, 1988). Hierbij moet wor-
den aangetekend dat deze vorm van thuisbegeleiding geen opgelegde hulp 
is. De opvoeders nemen op grond van eigen overwegingen het besluit al dan 
niet deel te nemen en te participeren in het onderzoek.  

4.3 DE INSTRUMENTEN 

Het effect van de interventie met het Portage Programma Nederland op de 
ontwikkeling van het chronisch zieke kind, op de kwaliteit van de 
thuisomgeving, op de opvoedingsbelasting en opvoedingsvaardigheden (de 
opvoederscompetentie) is in dit onderzoek gemeten met instrumenten binnen 
het programma en buiten het programma. De beschrijving van de instrumenten 
is geordend naar de beoogde effecten van de interventie in relatie tot de 
geformuleerde hypotheses en zal in tabel 4.1 (aan het einde van paragraaf 
4.2.3) worden samengevat. Om de hypotheses te kunnen toetsen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de groep kinderen waarbij de 
ontwikkelingsleeftijd op T2 conform (of hoger) de kalenderleeftijd op T2 is: de 
groep kinderen met een normale dan wel een relatief versnelde ontwikkeling. 
De groep kinderen waarbij de ontwikkelingsleeftijd lager is dan de 
kalenderleeftijd op T2 wordt in dit onderzoek aangeduid als de groep kinderen 
met een relatief vertraagde ontwikkeling.  

4.3.1 Effecten van interventie op de ontwikkeling van het kind 
De eerste twee hypotheses hebben betrekking op het effect van de interventie 
op de ontwikkeling van het kind: vroegtijdige orthopedagogische begeleiding 
van jonge chronisch zieke kinderen heeft een positief effect op de 
ontwikkeling van jonge chronisch zieke kinderen met een relatief vertraagde 
ontwikkeling of met een relatief versnelde ontwikkeling. De interventie door 
middel van het Portage Programma Nederland richt zich op problemen in de 
opvoedingssituatie die  de vijf ontwikkelingsdomeinen van het PPN (zie 3.1) 
betreffen. De effecten van interventie op de ontwikkeling van het kind worden 
gemeten met instrumenten binnen en buiten het programma. De resultaten van 
deze metingen worden vervolgens ingedeeld in directe programma-effecten en 
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indirecte programma effecten (transfer-effecten). De volgende beschrijving 
van de instrumenten is geordend volgens deze indeling.   
 
Instrument ter beoordeling van de vooruitgang in vaardigheden op de ver-
schillende ontwikkelingsdomeinen 
Het instrument ter bepaling van de vooruitgang in vaardigheden behorend 
tot de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het Portage Programma 
Nederland is de Vaardighedenlijst (zie 3.1). Aan de hand van het invullen 
van de Vaardighedenlijst voor en na de thuisbegeleidingsperiode wordt be-
paald welke vaardigheden het kind tijdens de begeleiding spontaan dan wel 
met hulp heeft geleerd en op welke ontwikkelingsdomeinen deze vooruit-
gang zich vooral voordoet. De Portage Vaardighedenlijst beschikt niet over 
normen en wordt beschouwd als een screenings- en planningsinstrument. 
Validiteitsonderzoek laat een begin van positieve resultaten zien (Sipma, 
1996). Uitgebreid validiteitsonderzoek wordt uitgevoerd in het promotieon-
derzoek van Hoekstra (2005).  
 
Instrumenten ter beoordeling van het succesvol behalen van programma-
doelen 
Het succesvol behalen van de wekelijkse interventiedoelen wordt vastge-
steld aan de hand van de gebruikte Portage Activiteitenkaarten (Van der 
Meulen & Sipma, 1993). Aan de hand van het per kaart gestelde criterium 
wordt aan het einde van de week beoordeeld of de activiteit al dan niet suc-
cesvol is geweest. Dat wil zeggen of het gestelde doel, het verwerven van 
een (deel)vaardigheid, bereikt is. Deze procedure heeft overeenkomsten met 
Goal Attainment Scaling, waarvan de betrouwbaarheid en validiteit in een 
onderzoek van Vlaskamp (1993) als voldoende wordt aangemerkt en door 
Evers, Van Vliet en Groot (2000) als onvoldoende wordt beoordeeld. 
 
Instrumenten ter beoordeling van de ontwikkeling 
De gegevens, betreffende de ontwikkeling van het kind, zijn in de beginfase 
van het onderzoek verzameld met de voorloper van de BSID-II-NL: de Bay-
ley ontwikkelingsschalen (BOS 2-30, Van der Meulen & Smrkovsky, 1983). 
Met de BOS-2-30 wordt de mentale, niet verbale en motorische ontwikke-
lingsleeftijd van kinderen van twee tot dertig maanden bepaald. Nederlandse 
normen, de betrouwbaarheid en de validiteit van de BOS 2-30 worden als 
voldoende beoordeeld (Van der Meulen & Smrkosky, 1984; Evers, Van 
Vliet & Groot,2000). Met ingang van 2002 is voor het meten van de ont-
wikkelingsleeftijd van kinderen in de leeftijd van 2-48 maanden de BSID-II-
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NL (Van der Meulen, Ruiter, Lutje Spelberg & Smrkovský , 2002) gebruikt. 
Over de betrouwbaarheid en validiteit is nog geen COTAN beoordeling be-
schikbaar, maar in de beschrijving van de normering en de psychometrische 
kenmerken van de BSID-II-NL (Ruiter, Lutje Spelberg & Van der Meulen, 
2005) wordt het instrument als voldoende betrouwbaar en valide beschre-
ven.  
De McCarthy ontwikkelingsschalen (MOS 2½-8½, Van der Meulen & Sm-
rkovsky, 1986) zijn gebruikt voor het meten van de ontwikkelingsleeftijd 
van kinderen van tweeënhalf tot achtenhalf jaar op de schalen mentale en 
motorische ontwikkeling. De ruwe scores op de Algemene Cognitieve 
schaal en de Motorische schaal worden omgezet in mentale en motorische 
testleeftijden. De MOS 2½-8½ hanteert Amerikaanse normen die voor Ne-
derlands gebruik een bodemschatting geven van de ontwikkelingsleeftijd. 
De validiteit en betrouwbaarheid van deze experimentele Nederlandstalige 
bewerking van de McCarthy Scales of Children’s Ability wordt door het 
gebruik van de Amerikaanse normen bij de interpretatie van de testresulta-
ten, als onvoldoende beoordeeld (Evers, Van Vliet & Groot, 2000). Dit in-
strument wordt in dit onderzoek wel geschikt geacht om met herhaalde me-
tingen bij hetzelfde kind de voortgang van de ontwikkeling te bepalen. Bij 
een aantal kinderen, ingestroomd via het WKZ in Utrecht, is de WPPSI 
(Vander Steene & Bos, 1997) of de SON gebruikt om het ontwikkelingsver-
loop te bepalen. Deze metingen zijn uitgevoerd in Utrecht en passen in het 
design van dit onderzoek. Voor deze gang van zaken is gekozen om overbe-
lasting vanwege het reizen naar Groningen, van de gezinnen te voorkomen.  
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, WPPSI-R (Van 
der Steen & Bos, 1997). De test bestaat uit zes verbale en zes performale 
subtests. Het instrument is ontwikkeld voor kinderen van 4-7½ jaar en meet 
de intelligentie van de betreffende kinderen. De betrouwbaarheid wordt als 
onvoldoende beoordeeld, evenals de begripsvaliditeit (normgroep te klein en 
geen gegevens per normgroep). De begripsvaliditeit is voldoende (Evers, 
Van Vliet & Groot, 2000). In dit onderzoek wordt naar aanleiding van de 
samengestelde ruwe scores een schatting van de ontwikkelingsleeftijd bere-
kend. De Snijders-Oomen Niet verbale intelligentietest (SON) 2½-7 (Telle-
gen, Winkel, Wijnberg-Wiliams & Laros, 1998) is een niet verbale test die 
bestaat uit zes subtests met elk ongeveer 15 in moeilijkheidsgraad oplopen-
de items, waarmee de algemene, niet-verbale, intelligentie wordt gemeten. 
De normering, de betrouwbaarheid en validiteit wordt als goed beoordeeld 
(Evers, Van Vliet & Groot, 2000).  
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4.3.2 Effecten van interventie op de opvoederscompetentie 
De derde en vierde hypotheses hebben betrekking op de effecten van de in-
terventie op de opvoederscompetentie: vroegtijdige orthopedagogische be-
geleiding heeft een positief effect op de opvoedingscompetentie bij de op-
voeders van de groep kinderen met een relatief vertraagde dan wel versnelde 
ontwikkeling. 
 
Instrument ter beoordeling van de kwaliteit van de thuisomgeving en de om-
gang tussen opvoeder en kind 
De opvoederscompetentie bij opvoeders van een chronisch ziek kind met 
een relatief vertraagde ontwikkeling, dan wel met een relatief versnelde 
ontwikkeling, wordt door middel van verschillende vragenlijsten, die elkaar 
aanvullen, gemeten. Door het gebruik van de MOK, Meten van Omgevings-
kenmerken (De Jong & Meijer, 1985), wordt via interview en/of observatie 
informatie verkregen over de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de 
omgang tussen opvoeder en kind. Dit instrument is een Nederlandse 
bewerking van de Home Inventory (Caldwell & Bradley, 1984), een 
interview- en observatie instrument dat afgenomen wordt in de thuissituatie. 
De MOK (0-3 jaar) is samengesteld uit de subschalen die de emotionele en 
verbale reacties van de moeder, de acceptatie van het gedrag van het kind, 
de organisatie van de fysieke en temporele omgeving, het verschaffen van 
verantwoord speelmateriaal, moederlijke betrokkenheid bij het kind en de 
mogelijkheid tot variatie in de dagelijkse situatie in kaart brengen. De MOK 
3-6 jaar is in experimentele vorm beschikbaar met als subschalen 
stimulering met speelgoed, spelletjes en leesmateriaal, stimulering van de 
taal, fysieke omgeving (veilig, schoon en bevorderlijk voor de ontwikkeling, 
trots, affectie en warmte, stimulering van de cognitieve vaardigheden, 
vormen en stimulering van sociaal gedrag, variatie in de stimulering en 
lichamelijke straf. De MOK wordt, in een interview- dan wel observatie-
situatie, ingevuld voor de opvoeder die het meest betrokken is bij de 
thuisbegeleiding. Een positieve verandering in de totaalscore van de MOK 
(0-3 jaar/3-6 jaar) wijst op een verbetering van de kwaliteit van de 
opvoedingsomgeving en de interactie tussen opvoeder en kind. De 
wijzigingen op sub-schaalniveau worden in het onderzoek betrokken. Op 
grond van ervaringen uit eerder onderzoek (Sipma, 1996) wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat het instrumenten onvoldoende geschikt is 
om de effectiviteit van de interventie te beoordelen vanwege 
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plafondeffecten. De validiteit en de betrouwbaarheid van de HOME 
Inventory wordt door Bradley (1993) als goed omschreven. 
 
Instrument ter beoordeling van de mate van opvoedingsbelasting en opvoe-
dingsvaardigheden van de opvoeders 
De NVOS, Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie (Wels & 
Robbroeckx, 1996), heeft als doel een beeld te krijgen van de door opvoe-
ders ervaren opvoedingsbelasting. De scores op de NVOS geven de door de 
opvoeders ondervonden opvoedingsbelasting weer. De NVOS is een vra-
genlijst die door beide opvoeders, zelfstandig, wordt ingevuld, om de bele-
ving van de problemen in de opvoedingssituatie van kinderen tot 14 jaar, 
vast te stellen. De lijst is ontworpen naar aanleiding van het stressmodel van 
Lazerus en de attributietheorie van Weiner (Wels & Robbroeckx, 1996). Het 
instrument bestaat uit vier delen die, als dat nodig is, apart van elkaar kun-
nen worden ingevuld. In dit onderzoek wordt voor het meten van de opvoe-
dingsbelasting deel A (subjectieve gezinsbelasting), deel B (de beoordeling 
van de opvoedingssituatie) en deel C (attributies met betrekking tot de hui-
dige opvoedingssituatie) gebruikt. De antwoorden worden per categorie (5-
punts Likert schaal) gesommeerd, omgezet in gewogen scores en vergeleken 
met de gemiddelde gewogen scores van vaders en moeders van klinische – 
en controle groepen. De betrouwbaarheid en validiteit worden als goed be-
oordeeld, waarbij moet worden opgemerkt dat de normen als onvoldoende 
worden beoordeeld vanwege te kleine normgroepen (Evers, Van Vliet & 
Groot, 2000).  

4.3.3 Beoordeling van de geschiktheid en doelmatigheid van het interven-
tieprogramma voor de doelgroep  

Het Portage Programma Nederland is als systematisch en planmatig inter-
ventieprogramma ontwikkeld en onderzocht voor de begeleiding van pro-
blemen in de opvoedingssituatie van jonge kinderen met een (ernstige) men-
tale beperking. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de geschiktheid en 
doelmatigheid van het interventieprogramma voor de groep gezinnen met 
een jong kind waarbij de problemen in omgang met het kind (zonder menta-
le beperking) het probleem in de opvoedingssituatie bepaalden. De uitkom-
sten van deze onderzoeken zijn (voorzichtig) positief (Sipma, 1996). De hy-
pothese met betrekking tot geschiktheid en doelmatigheid van het interven-
tieprogramma voor de gezinnen met jong chronisch ziek kind wordt op ver-
schillende manieren getoetst. De werkwijze van het interventieprogramma 
(het aantal maanden gerealiseerde begeleiding, de frequentie van de huisbe-
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zoeken, de mate waarin volgens het Portage interventiemodel (zie bijlage 
1B) wordt gewerkt en het gebruikte programmamateriaal, zie ook 3.1) wordt 
aan de hand van de casuïstiek onderzocht op geschiktheid voor de begelei-
ding van problemen in de opvoedingssituatie van jonge chronisch zieke kin-
deren. De vraag naar de doelmatigheid van het interventieprogramma wordt 
aan de hand van de analyses met betrekking tot de effecten van de interven-
tieperiode en analyse betreffende de geschiktheid van het interventiepro-
gramma beantwoord.  
 
Instrumenten ter beoordeling van de geschiktheid van het interventiepro-
gramma voor gezinnen met een jong chronisch ziek kind 
Aan de hand van het invullen van de Vaardighedenlijst voor en na de thuis-
begeleidingsperiode wordt bepaald welke vaardigheden het kind tijdens de 
begeleiding spontaan dan wel met hulp heeft geleerd en op welke ontwikke-
lingsdomeinen deze vooruitgang zich vooral voordoet. In relatie tot de vraag 
over de bruikbaarheid van het interventieprogramma voor deze doelgroep 
verschaft een analyse van de Vaardighedenlijst inzicht in het gebruik van de 
verschillende ontwikkelingsdomeinen bij het verminderen dan wel oplossen 
van problemen in de opvoedingssituatie van een jong chronisch ziek kind. 
De Portage Vaardighedenlijst beschikt niet over normen en wordt be-
schouwd als een screenings- en planningsinstrument (zie ook 4.2.1).  
Om de bruikbaarheid van het interventieprogramma in de zin van een ge-
schikte werkwijze voor de doelgroep te toetsen, worden de beschrijvingen 
van de thuisbegeleidingsperiode en gebruikte Activiteitenkaarten geanaly-
seerd. Door middel van het gestelde criterium per Activiteitenkaart (naar 
aanleiding van de Vaardighedenlijst, - het ProbleemanalyseSchema en de 
Ouderactiviteitenkaart, Van der Meulen & Sipma, 1993) wordt aan het ein-
de van de week beoordeeld of de activiteit al dan niet succesvol is verlopen: 
is het gestelde doel, is het aanleren van een (deel)vaardigheid bereikt. Het 
oordeel van de opvoeders over het verloop van en de effecten van de thuis-
begeleiding wordt vastgesteld aan de hand van de analyses van de inter-
views in de aanmeldings- en evaluatiefase met de opvoeders. In de aanmel-
dingsfase wordt aan de hand van het anamneseformulier, in de vorm van een 
semi-gestructureerd interview, een inventarisatie gemaakt van de zorgen en 
problemen in de opvoedingssituatie. Tijdens het evaluatiegesprek, gehouden 
vrijwel direct na het beëindigen van de thuisbegeleiding wordt, eveneens in 
een semi-gestructureerd interview, een aantal vaste onderwerpen besproken: 
de duur van de interventie, het tijdstip waarop de interventie van start ging, 
de ervaren belasting, de mate van tevredenheid, de geconstateerde verande-
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ring bij het kind en bij de opvoeders en een oordeel over de systematische 
werkwijze (Sipma & Van der Meulen, 1991).  
 
Tot slot van deze paragraaf, over het instrumentarium van dit onderzoek, 
worden de instrumenten die gebruikt zijn voor de analyse van de effecten 
van de interventie op de problemen in de opvoedingssituatie van een jong 
chronisch ziek kind in tabel 4.1 samengevat en ingedeeld als een instrument 
binnen of buiten het interventieprogramma. 
 
Tabel 4.1 De onderzochte effecten van de interventie en de gebruikte instrumenten  

Hypothese  De instrumenten Binnen/buiten het pro-
gramma 

   
I    De ontwikkeling van het kind   
      1. Het mentale ontwikkelingsverloop BOS2-30/BSID-II-NL of MOS2½-

8½ WPPSI-R, SON 2½-7 
Buiten 

 2. Vooruitgang vaardigheden op vijf do-
meinen 

Portage Vaardighedenlijst Binnen 

      3. Succes wekelijkse doelen Portage Activiteitenkaarten Binnen 
II   De opvoederscompetentie   
      1. Kwaliteit van de thuisomgeving MOK (0-3/3-6 jaar) Buiten 
      2. Mate van opvoedingsbelasting en 

opvoedingsvaardigheden 
NVOS (deel A,B,C) Buiten 

III  Bruikbaarheid interventieprogramma   
      1. Duur en continuïteit Casusbeschrijving Binnen 
      2. Interventiemodel Analyse interventie Binnen 
      3. Materiaalgebruik Analyse PPN materiaal Binnen 
      4. Oordeel opvoeder Interview Binnen 
   
BOS 2-30:     Bayley OntwikkelingsSchalen 2-30 maanden 
BSID-II-NL: Bayley Scales of Infant Development-II-Nederlandse versie 
MOS2½-8½: McCarthy OntwikkelingsSchalen, ontwikkelingsleeftijd 2½-8½ jaar 
WPPSI-R:     Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised version 
SON 2½-7:   Snijders-Oomen Niet verbale intelligentietest 
MOK:           Meten van Omgevingskenmerken 
NVOS:         Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie 
 

4.4 PROCEDURE EN DESIGN 

De aanmelding van de gezinnen met een jong kind met een chronische ziek-
te wordt door de betrokken kinderarts of de verpleegkundige bij het project 
gedaan, als blijkt dat er zorgen zijn (of bij de opvoeders of bij de kinder-
arts/verpleegkundige) over het kind en/of het gezin, die betrekking hebben 
op de opvoeding van het chronisch zieke kind. Naar aanleiding van de in-
formatiefolder (bijlage 1A) vindt overleg plaats met de betrokken opvoe-
der(s) en wordt, na toestemming van de opvoeders, het gezin met het jonge 
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chronisch ziek kind verwezen naar het onderzoeksproject. De aanmeldings- 
en screeningsfase (aan de hand van een semi-gestructureerd interview) gaat 
vervolgens van start. Na inclusie van het gezin worden een aantal voorme-
tingen bij het kind en de opvoeders uitgevoerd (onderzoeksprotocol: zie bij-
lage 2). Na de tweede voormeting wordt begonnen met de zes maanden du-
rende thuisbegeleiding. De data met betrekking tot het verloop van de inter-
ventie worden verzameld met behulp van de notatiesystemen behorend tot 
het Portage Programma volgens de principes van de One Group Pretest-
Posttest (Cook & Campbell, 1979). De vooruitgang in de ontwikkeling op 
de vijf ontwikkelingsdomeinen wordt beoordeeld met behulp van de Vaar-
dighedenlijst (Van der Meulen, Sipma & Feenstra, 1993) en wordt aan het 
begin en aan het einde van de thuisbegeleiding door de thuisbegeleider en 
de opvoeder samen ingevuld. De Portage Vaardighedenlijst beschikt niet 
over normen en moet worden beschouwd als een plannings- en screenings-
instrument. Het thuisleerproces wordt vorm gegeven door, in het interven-
tieprogramma opgeleide, studenten orthopedagogiek (Rijksuniversiteit Gro-
ningen en de Universiteit van Utrecht), geïnstrueerd en begeleid door de 
projectuitvoerder. De begeleidingsperiode wordt vervolgens afgesloten met 
een semi-gestructureerd interview waarin de opvoeders gevraagd wordt naar 
de ervaringen met de werkwijze van het interventieprogramma. De werk-
zaamheden horend bij de aanmeldings en screeningsfase, de diagnostiek en 
de evaluatie (aan de hand van een semi-gestructureerd interview) zijn door 
de projectuitvoerder, samen met de thuisbegeleider, verricht. De thuisbege-
leiders zijn door de projectuitvoerder opgeleide studenten Orthopedagogiek 
in het tweede of derde jaar van de academische opleiding Orthopedagogiek. 
Deze studenten zijn in Groningen (N=25), bij de afdeling Orthopedagogiek 
en in Utrecht (N=20) bij de afdeling Orthopedagogiek opgeleid in de werk-
wijze (theoretisch en praktisch) van het interventieprogramma. Gedurende 
de thuisbegeleidingsperiode zijn de studenten wekelijks of twee wekelijks, 
dan wel op afspraak, door de projectuitvoerder begeleid.  
 
Het onderzoek is longitudinaal opgezet, met een quasi-experimenteel ont-
werp in een enkelvoudige tijdreeks (Cook & Cambell, 1979). Er worden op 
drie tijdstippen gegevens verzameld over de ontwikkeling van de kinderen: 
bij aanmelding (T1), bij start van de interventie (T2) en bij afronding van de 
interventie (T3). De gegevens van T1 en T2 worden gebruikt om de basislijn 
van de ontwikkeling te schatten. De gegevens van T2 en T3 worden gebruikt 
om de veranderingen tijdens de interventie te meten. Deze veranderingen 
kunnen vervolgens vergeleken worden met de veranderingen in de basislijn. 
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Het ontwikkelingsverloop van de kinderen wordt bepaald aan de hand van 
ontwikkelingspsychologisch onderzoek op drie tijdstippen: twee voormetin-
gen en een nameting. De kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd, voor 
en na interventie, wordt ingevoerd in een rekenkundig model, de Index of 
Progress (Van der Meulen & Sipma, 1990). Zo kan het ontwikkelingsver-
loop voor en na interventie bepaald worden. De periode tussen de twee 
voormetingen is twee maanden waarin de thuisbegeleiding nog niet van start 
gaat. Er is getracht zoveel mogelijk recht te doen aan de opvatting dat het 
tijdvak tussen de twee voormetingen zo lang mogelijk moet zijn om moge-
lijke onbetrouwbaarheid van de metingen bij het kind te voorkomen en de 
opvatting dat de tijd dat het gezin geen interventie ontvangt zo kort mogelijk 
moet zijn.  
Het One Group Pretest-Post test design wordt ook gehanteerd voor de bepa-
ling van de veranderingen in de kwaliteit van thuisomgeving (MOK; De 
Jong & Meijer, 1985) en de veranderingen bij de opvoeder (NVOS; Wels & 
Robbroeckx, 1996). De voormeting met beide instrumenten vindt plaats 
vlak voor de start van de thuisbegeleiding. Zo snel mogelijk na het beëindi-
gen van de thuisinterventie worden de vragenlijsten horend bij de NVOS 
nog een keer ingevuld door beide opvoeders en de MOK door de thuisbege-
leider om de opvoeders niet te zeer te belasten met het invullen van verschil-
lende vragenlijst.  
De doelmatigheid van het interventieprogramma wordt uitgedrukt in ge-
schiktheid voor deze doelgroep om problemen in de opvoedingssituatie te 
verminderen dan wel op te lossen. De werkwijze van het interventiepro-
gramma, de toepassing van het Portage interventiemodel en gebruik van het 
materiaal, wordt onder andere geanalyseerd aan de hand van de casusbe-
schrijvingen (zie bijlage 6) waarin de uitkomsten van het anamnese- en eva-
luatiegesprek zijn weergegeven. Hierin zijn ook opgenomen de gebruikte 
Portage Activiteitenkaarten op basis van de Vaardighedenlijst en/of op basis 
van het Probleemanalyseschema (Van der Meulen, Sipma & Feenstra,1993).  
De uitkomsten van de interviews in de aanmeldings- en evaluatiefase geven 
inzicht in het oordeel van de opvoeders over de bruikbaarheid van het inter-
ventieprogramma voor het oplossen dan wel verminderen van de problemen 
in de opvoedingssituatie van een chronisch ziek kind.  
De geschetste procedure en het design geven aan dat de gegevens met be-
trekking tot de effecten van de interventie op de onderscheiden componen-
ten (kind en opvoeder) in de opvoedingssituatie worden verzameld met in-
strumenten binnen en buiten het interventieprogramma. De instrumenten 
binnen het programma wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre het gebruik 
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van het interventieprogramma leidt toe het verminderen dan wel oplossen 
van de problemen in de opvoedingssituatie. De resultaten van de interven-
tieperiode gemeten met instrumenten binnen het programma en met de in-
strumenten buiten het programma voor zover deze betrekking hebben op de 
kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de opvoedingsbelasting worden 
gerekend tot de programma-effecten. De verandering in het ontwikkelings-
niveau bij het kind, gemeten met gestandaardiseerde instrumenten (buiten 
het interventieprogramma), wordt gerekend tot de transfereffecten van de 
het interventieprogramma (zie tabel 4.1). De doelmatigheid van het inter-
ventieprogramma wordt getoetst aan de hand van de analyses betreffende de 
geschiktheid van het interventieprogramma, tezamen met de effecten op het 
niveau van de ontwikkeling. 
 
Vanuit een methodologisch standpunt zou de uitbreiding van het design met 
een controlegroep gezinnen met een jong chronisch ziek kind wenselijk zijn 
om de effecten van de interventie te bepalen. Deze opzet is niet verder uit-
gewerkt omdat het onthouden van een vermoedelijk succesvol geachte 
werkwijze aan een gezin met een jong chronisch ziek kind als niet ethisch 
wordt beschouwd. Een wachtlijstprocedure (Hauser-Cram, Erickson War-
field, Upshur & Weisner, 2000), voor de samenstelling van een controle-
groep, behoort voor dit onderzoek niet tot de mogelijkheden. De thuisbege-
leiding van gezinnen met een jong chronisch ziek kind is tot nu toe (nog) 
niet opgenomen in het gebruikelijke hulpverleningsaanbod. Buitendien 
wordt niet verwacht dat een controle groep van gezinnen met een chronisch 
ziek kind, waarbij geen thuisbegeleiding gerealiseerd zal worden, zich laat 
werven omdat de belasting van de gezinnen dan niet in verhouding staat tot 
het rendement. De opzet van het onderzoek als een quasi-experimenteel de-
sign voor de metingen met de ontwikkelingspsychologische instrumenten en 
een One Group Pretest-Posttest design voor de metingen met instrumenten 
binnen het interventieprogramma de NVOS en de MOK (De Jong & Meijer, 
1985), geeft aanleiding voor bedreigingen van de interne validiteit van het 
onderzoek. De niet a-selecte instroom van gezinnen en een onderzoeksopzet 
zonder controle groep en de inzet van thuisbegeleiders (betrokken mede-
werkers) voor de dataverzameling, worden bijvoorbeeld tot deze bedreigin-
gen gerekend en geven aanleiding om de verschillende bedreigingen voor de 
interne validiteit te onderzoeken om alternatieve verklaringen voor de ge-
vonden effecten, uit te sluiten. Cook en Campbell (1979) noemen: History, 
Maturation, Testing, Instrumentation, Statistical Regression, Selection, Mor-
tality. De belangrijkste bedreiging voor een enkelvoudige tijdreeks zijn vol-
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gens Sipma (1996): History, Instrumentation, Selection en Cyclical Change. 
In hoofdstuk zes wordt een analyse in relatie tot deze bedreigingen voor dit 
onderzoek beschreven.  

4.5 DE DATA-ANALYSE 

De opzet van dit quasi-experimenteel onderzoek, heeft gevolgen voor de 
analyse van de gegevens. Het meetniveau van de data is variabel, de aard 
van de populatieverdeling is niet altijd bekend, de instroom van de gezinnen 
is niet aselect en de het aantal gezinnen waarover een uitspraak wordt 
gedaan is klein. De toegepaste statistische toetsen in dit onderzoek zijn 
daarom non-parametrisch. Voor de bepaling van de ontwikkelingsvoort- 
gang, de Index of Progress (Van der Meulen & Sipma, 1990) wordt 
gebruikgemaakt van een rekenkundig model waarin de twee voormetingen 
en de nameting wat betreft de kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd op 
de verschillende meetmomenten wordt ingevoerd. In het geval de eerste 
voormeting ontbreekt wordt de verandering in het ontwikkelingstempo 
berekend aan de hand van het rekenmodel van Wolery, Proportional Change 
Index (Wolery, 1983). Beide rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 3. 
Voor de bepaling of de groep kinderen waarbij drie metingen zijn verricht 
met betrekking tot de ontwikkeling significant verschilt van de groep 
kinderen waarbij twee metingen (één voormeting en een nameting) zijn 
verricht, wordt de Mann-Whitney Test uitgevoerd. Deze analyse wordt 
uitgevoerd om vast te stellen of beide groepen ten aanzien van de 
ontwikkelingsvoortgang significant van elkaar verschillen. De beschrijving 
van groepen waarnemingen wordt vormgegeven door middel van 
frequentie- kruistabellen/kengetallen als het gaat om de inventarisatie van de 
problemen in de opvoedingssituatie. De frequentietabellen schetsen een 
beeld van de verdeling van de data over de achtergrondkenmerken, waarbij 
lijn- en oppervlakte- grafieken worden gebruikt om trendmatige 
ontwikkelingen weer te geven. De samenhang tussen de problemen in de 
opvoedingssituatie en de achtergrondvariabelen zoals bijvoorbeeld het 
ziektebeeld, wordt non- parametrisch bepaald door middel van de Wilcoxon 
signed Ranks Test met een significantieniveau eenzijdig getoetst: p=0,05. 
Tot slot worden een aantal trends exploratief geanalyseerd. Om te bepalen 
of bepaalde percentages in de analyse van de Activiteitenkaarten statistisch 
significant zijn, wordt de binominaaltoets (Siegel & Castellan, 1988) 
gebruikt, waarbij getoetst wordt tegen H0: p=½. 
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Het voorgaande hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet van het on-
derzoek, met een toelichting op de gebruikte instrumenten ter bepaling van 
het effect van de interventie op de problemen in de opvoedingssituatie van 
een jong chronisch ziek kind. In hoofdstuk vijf worden deze zorgen en/of 
problemen van opvoeders van een jong chronisch ziek kind geanalyseerd 
met als doel een eerste inzicht te krijgen in de effecten van interventie met 
het Portage Programma Nederland bij deze groep gezinnen.  
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