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Hoofdstuk 6 

    Discussie 

Een uitgebalanceerd, experimenteel onderzoeksdesign is, zo stellen Van 
Loon en Van der Meulen (2004) in onderzoek naar effecten van interventie 
binnen het domein van de sociale wetenschappen, maar in beperkte mate 
realiseerbaar. Kleine steekproeven, deelname aan het onderzoek op basis 
van vrijwilligheid, het niet beschikbaar zijn van genormeerde instrumenten, 
experimental loss, zijn een aantal factoren die de geldigheid van de uitspra-
ken naar aanleiding van de data-analyse bedreigen. Problemen die ontstaan 
zijn bij het benoemen van de door interventie te beïnvloeden componenten 
van bijvoorbeeld de opvoedingssituatie van jonge kinderen vormen zo’n be-
dreiging. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen bij het benoemen van het 
karakter van het opvoedingsprobleem, om problemen bij het benoemen van 
de oplossing die voor dit probleem werkbaar is, om het benoemen van de 
elementen in de opvoedingssituatie waarop de interventie effect heeft. Op 
welk wijze wordt een effect betrouwbaar en valide meetbaar en interpreteer-
baar? Leidt een niet-significant effect tot het verwerpen van de hypotheses? 
In 6.1 worden de methodologische problemen van dit onderzoek beschreven 
ingedeeld naar problemen bij het verzamelen van de data, het meten en re-
gisteren van de gegevens en het bewerken van de data. Een alternatieve ana-
lyse van de ontwikkelingsvoortgang zal worden gepresenteerd om het pro-
bleem bij de verwerking van de gegevens enigszins te temperen. Vervolgens 
wordt in 6.2 en 6.3 de interne- en externe validiteit besproken en in 6.4 wor-
den de conclusies en aanbevelingen inzake dit onderzoek geformuleerd.  

6.1 METHODOLOGISCHE PROBLEMEN 

De interventiegroep, betrokken bij het onderzoek naar de effecten van or-
thopedagogische thuisbegeleiding van gezinnen met een jong chronisch ziek 
kind, is samengesteld uit gezinnen met problemen in de opvoedingssituatie 
van een jong chronisch zieke kind. Het zijn gezinnen waar in de dagelijkse 
gang van zaken veel gebeurd, veel gepland en gehandeld moet worden. Het 
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zijn gezinnen waarin de opvoeders opvattingen hebben over de opvoeding 
van hun kind, de problemen in de opvoedingssituatie en het toelaten van een 
(jonge) hulpverlener in het gezin (wens, wil, nut en noodzaak). De planning 
van meetmomenten volgens het design van het onderzoek wordt dan een 
(extra) complicerend element. Deze factoren hebben geleid tot een relatief 
omvangrijke experimental loss. In de opzet van het onderzoek zijn twee 
voormetingen en een nameting opgenomen (om zo ontwikkelingsvooruit-
gang te berekenen), waarbij met name de wachttijd tussen de twee voorme-
tingen ertoe geleid heeft dat een aantal gezinnen heeft afgezien van deelna-
me aan het onderzoek. Hierdoor ontstaat een selecte steekproef. Het toewij-
zen van gezinnen aan een controlegroep is vanwege de beperkte instroom 
van gezinnen in het onderzoek niet realiseerbaar gebleken, naast de ethische 
en de pragmatische overwegingen al genoemd in 4. 2. De opzet van het de-
sign is erop gericht een positief effect op de ontwikkeling en de opvoeders-
competentie te bewerkstelligen. In hoeverre de interventie een preventief 
effect op de problemen in de opvoedingssituatie teweegbrengt is niet uit het 
design af te leiden, omdat het ontwikkelingsverloop zonder interventie niet 
gemeten wordt.  
 
De meetinstrumenten zijn in dit onderzoek geordend naar instrumenten bin-
nen- en buiten het interventieprogramma. Met betrekking tot de meetin-
strumenten binnen het interventieprogramma (de notatiesystemen horend tot 
het Portage Programma Nederland en de semi-gestructureerde interviews) 
zijn al de nodige opmerkingen gemaakt. Toch is het goed om hier nogmaals 
expliciet te wijzen op een aantal kanttekeningen die bij de instrumenten bin-
nen het interventieprogramma te formuleren zijn. De Vaardighedenlijst (een 
instrument binnen het interventieprogramma) is ontwikkeld als een plan-
nings- en screeningsinstrument waarvan de vaardigheden (nog) niet zijn on-
derzocht op de mate van samenhang met genormeerde ontwikkelingspsy-
chologische instrumenten. Of dit wenselijk is in relatie tot de werkwijze van 
het interventieprogramma is de vraag. Het gevaar bestaat dat de Vaardighe-
denlijst als een losstaand diagnostisch instrument gebruikt gaat worden en 
niet meer als een planningsinstrument van het interventieprogramma wordt 
beschouwd. De Activiteitenkaarten zijn in dit onderzoek gebruikt als een 
instrument binnen het interventieprogramma om de voortgang in de ontwik-
keling te bepalen en om de bruikbaarheid van het interventieprogramma te 
toetsen. Een mogelijke normering van het gebruik van dit instrument brengt 
het gevaar met zich mee dat de ontwikkelde norm een maat op het interven-
tieprogramma legt die de flexibiliteit (de afstemming van het interventie-
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programma op de vragen in de opvoedingssituatie) van het interventiepro-
gramma beperkt. Tot slot van de methodologische problemen in het onder-
zoek met betrekking tot de instrumenten binnen het interventieprogramma 
moeten de semi-gestructureerde interviews die afgenomen zijn voor en na 
de interventieperiode genoemd worden. Tijdens het anamnesegesprek heb-
ben de opvoeders aangegeven met welke problemen in de opvoedingssitua-
tie zij te maken hebben en in het evaluatiegesprek wordt de opvoeder ge-
vraagd welk effecten zij naar aanleiding van de interventie, waarnemen. De 
methodologische problemen met betrekking tot vragenlijstonderzoek zijn 
voldoende bekend. De keuze voor het instrument is bepaald door de omvang 
van informatie die de antwoorden van de opvoeders bewerkstelligt: namelijk 
inzicht in de wijze waarop zij de interventieperiode hebben ervaren. 
 
De instrumenten buiten het interventieprogramma die in dit onderzoek ge-
hanteerd zijn voldoen in een aantal gevallen niet aan de methodologische eis 
ten aanzien van het gebruik van genormeerde instrumenten, omdat deze 
(nog) niet beschikbaar zijn of (nog) niet beschikbaar zijn voor een specifie-
ke doelgroep. Dit laatste geldt met name voor de instrumenten buiten het 
interventieprogramma ter bepaling van de ontwikkelingsleeftijd van kinde-
ren met een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand. De resultaten van deze 
groep kinderen worden afgezet tegen de normleeftijdsgroepen vastgesteld 
bij de normering van het instrument aan de hand van de testresultaten van 
kinderen zonder een ontwikkelingsachterstand.  
Naast het voorgaande methodologische probleem is bij de keuze tussen in-
strumenten horend tot de vroegkinderlijke diagnostiek een ander methodo-
logisch probleem naar voren gekomen. Voor de kinderen met een aanzien-
lijke ontwikkelingsachterstand (meer dan zes maanden) is de opeenvolging 
van instrumenten een probleem gebleken. Een aantal kinderen pasten wat 
betreft de kalenderleeftijd niet meer in de BSID-II-NL (Van der Meulen, 
Ruiter, Lutje spelberg & Smrkovský, 2002). Een testafname met de MOS 
2½ - 8½ (Van der Meulen & Smrkovsky, 1986) bleek in de meeste gevallen 
geen optie, omdat vanwege de vele weigeringen van de kinderen, deze test-
afnames geen interpreteerbare resultaten opbrachten. Een goed alternatief 
als betrouwbaar en valide instrument is voor deze groep kinderen (nog) niet 
beschikbaar. De SON 2½ - 7 (Tellegen, Winkel, Wijnberg-Wiliams & La-
ros, 1998), is voor de groep kinderen die geen primaire taalstoornis laten 
zien, niet het juiste alternatief. Naar onze mening wordt bij de afname met 
dit instrument niet voldoende aanspraak gedaan op de adaptieve vaardighe-
den van de kinderen als bij deze kinderen geen primair probleem in de taal-
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verwerving is vastgesteld (Kraijer & Plas, 2002). Deze auteurs beschrijven 
de ontwikkeling en de mate van beperking als het samengaan van de intelli-
gentie en adaptieve vaardigheden.  
Een ander methodologisch probleem in dit onderzoek is het gebruik van de 
MOS 2½ - 8½ (Van der Meulen & Smrkovsky, 1986). De MOS 2½ - 8½ is 
een instrument dat al langer gebruikt wordt om de ontwikkelingsleeftijd van 
kinderen te schatten en wordt inmiddels niet (of nauwelijks) meer gebruikt 
vanwege verouderde, Amerikaanse normen. In dit onderzoek wordt de ont-
wikkelingsleeftijd van een kind verkregen aan de hand van een testafname 
met de MOS 2½ - 8½ (Van der Meulen & Smrkovsky, 1986) dan ook alleen 
gebruikt om de voortgang van de ontwikkeling voor en tijdens de interventie 
te bepalen. Het kind vormt op deze wijze zijn eigen controle wat betreft de 
voortgang van de ontwikkeling. De resultaten van de WPPSI-R (Vander 
Steene & Bos, 1997) zijn omgerekend naar een ontwikkelingsleeftijd voor 
een kind aan de hand van de samenhang tussen het totaal van de samenge-
stelde scores (Ssfull) en de kalenderleeftijd: (Ssfull/100) x kalenderleeftijd). 
De vroegkinderlijke diagnostiek overziend, moet de vraag gesteld worden, 
of aan de hand van de resultaten van deze instrumenten een uitspraak over 
het ontwikkelingsverloop voor- en interventie gedaan kan worden. Deze in-
strumenten geven namelijk geen oordeel over de domeinen van sociale ont-
wikkeling en zelfredzaamheid. En zoals hiervoor al is betoogd is de samen-
hang tussen de vaardigheden en de instrumenten horend tot de vroegkinder-
lijke diagnostiek nog niet onderzocht.  
Een ander methodologisch probleem is bij het verzamelen van de data naar 
voren gekomen. De gegevens met betrekking tot de NVOS laten een om-
vangrijke experimental loss zien, (zie 5.3), omdat de opvoeders de vragen te 
confronterend vinden dan wel het invullen van de lijst te arbeidsintensief 
vinden en niet relevant vinden voor het verloop van de interventie. De inter-
pretatie van de resultaten van de NVOS wordt bemoeilijkt omdat deze niet 
worden niet afgezet tegen een normpopulatie. Deze is voor de doelgroep 
van dit onderzoek, gezinnen met een jong chronisch ziek kind, niet beschik-
baar. Het verwachte plafondeffect van de MOK (zie ook 5.3.1 en 5.3.2) 
blijkt voor een beperkt aantal gezinnen op te gaan. Het instrument is daarom 
toch bruikbaar gebleken om ten aanzien van de kwaliteit van de thuisomge-
ving en in de omgang tussen opvoeder en kind, de verschillen voor- en na 
interventie aan te geven. Dit instrument is alleen in een experimentele vorm 
als een instrument buiten het interventieprogramma beschikbaar.  
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Eén van de methodologische problemen met betrekking tot het verwerken 
van de gegevens zou voor dit onderzoek gematigd kunnen worden door de 
berekening van de alternatieve Index of Progress (IP-R). In hoofdstuk 4 is 
de Index of Progress geïntroduceerd als maat voor het vaststellen van cogni-
tieve verandering na interventie. Deze maat is gebaseerd op twee voorme-
tingen (T1 en T2) die de base line schatten en een combinatie van T2 en een 
derde meting na interventie (T3) die de ontwikkeling na interventie schatten. 
Zoals in de bijlage 3 kan worden gezien is in dit meetmodel de tweede me-
ting voor het succes van interventie cruciaal. Valt deze meting relatief hoog 
uit ten opzichte van de eerste meting, dan is het vrijwel onmogelijk een po-
sitieve IP te verkrijgen. Waarom ontstaat een relatief hoge tweede meting? 
Het is duidelijk dat dit bij een korte duur tussen T1 en T2 eerder het geval is 
dan bij een aanzienlijke tussentijd. Immers, bij korte tijd tussen de testafna-
mes herinnert het kind zich de testsituatie en –procedure nog goed, en kan 
daar van profiteren. Bij korte tijd tussen de verschillende meetmomenten 
bestaat ook het gevaar dat de itemset bij herhaalde afname vrijwel identiek 
is. Daarom is vanuit methodologisch oogpunt een relatief lange tijd tussen 
T1 en T2 van belang. In ons onderzoek, en trouwens in vrijwel alle onder-
zoeken in Nederland waarbij de Portage-effectiviteit onderwerp van onder-
zoek was, is voor de bepaling van de Index of Progress een tussenduur van 
zo mogelijk drie maanden aangehouden, als minimumwaarde. 
Uit klinische overweging is in het onderhavige onderzoek getracht de tus-
sentijd nog verder terug te brengen, namelijk tot twee maanden, met als re-
den dat de onderzoeker de opvoeder(s) niet langer wilde laten wachten dan 
strikt noodzakelijk is. Er gold ook nog een praktisch argument: in de voorfa-
se van het onderzoek werd het de onderzoeker duidelijk dat voor ouders niet 
alleen bezwaar maken tegen een te lange baseline periode, maar ook hun 
deelname aan het onderzoek koppelden aan het verminderen van de tussen-
tijd. Het nadeel van deze noodgedwongen terugdringing van de voorme-
tingstussentijd is de kans om – op basis van gewenning, herinnering en oe-
fening – aanzienlijk hogere tweede metingen te verkrijgen. Dit heeft zich in 
het onderhavige onderzoek, waarschijnlijk, inderdaad voorgedaan. Vele ma-
len liet de tweede meting een ‘ontwikkelingsversnelling’ zien, met als ge-
volg een negatieve IP, ondanks welke derde meting dan ook. 
We hebben aan het einde van het onderzoek een alternatieve Index of Pro-
gress ontwikkeld, waarbij het datapunt KL=0 en OL=0, dus de geboorte, 
hier genoemd als T0 als extra voormeting wordt ingevoerd. De baseline 
wordt nu gevormd door de lineaire regressielijn gevormd door de datapun-
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ten T0, T1 en T2. Vervolgens wordt de richtingscoëfficiënt van deze lijn be-
rekend (richtingscoëfficiënt 0). 
De rechte die door de datapunten T2 en T3 gaat, is de lijn die ontstaat als ge-
volg van de interventie. Ook deze lijn heeft een rico (richtingscoëfficiënt 2). 
Het verschil tussen beide richtingscoëfficiënten is – evenals in de standaard 
IP – een maat voor het individuele succes van interventie. De alternatieve 
IP, hier genaamd IP-R wordt dus als volgt gedefinieerd: IP-R= richtingsco-
efficiënt 2- richtingscoëfficiënt 0 (zie bijlage 3). 
Het schatten van de lineaire regressielijn tussen de datapunten T0, T1 en T2 
heeft tot gevolg dat een eventuele uitschieter van de OL op T2 enigszins ge-
dempt wordt, op grond waarvan de IP in menig geval weer de kans krijgt 
een reëel beeld te geven van de vooruitgang als gevolg van interventie. 
In tabel 6.21 staan (voor de vierentwintig kinderen met complete metingen 
van de ontwikkelingsleeftijden op de vier tijdstippen T0, T1, T2, en T3) de IP 
en de IP-R vermeld. De eerste zeventien kinderen hebben een relatief ver-
traagde ontwikkeling, de laatste zeven hebben een relatief versnelde ont-
wikkeling.  
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Tabel 6.21 Uitkomsten exploratieve analyse met behulp van de IP-R vergeleken met de IP 

casus 
een relatief vertraagde /  
versnelde ontwikkeling IP IP-R Verschil IP-R-IP 

1 -4 0,17 0,34 0,17  

2 -3 -1,9 -0,2 1,7  

5 -30 0,74 0,54 -0,2  

6 -25 -1,76 -0,07 1,69  

7 -3 0,42 0,61 0,19  

8 -10 0,52 -0,19 -0,71  

12 -4 -0,31 0,42 0,73  

14 -22 2,13 0,12 -2,01  

15 -3 0,64 0,35 -0,29  

17 -18 0,73 0,12 -0,61  

23 -1 -0,14 0,37 0,51  

24 -25 -3,56 -0,15 3,41  

25 -1 -6,67 -0,59 6,08  

26 -4 -0,68 -0,01 0,67  

27 -21 -2,11 1,24 3,35  

34 -9 0,06 0,67 0,61  

35 -7 1 0,14 -0,86  

      

3 9 -4,06 0,33 4,39  

4 1 -0,67 0,33 1  

16 2 -0,42 0,21 0,63  

18 1 0,5 -1,04 -1,54  

19 2 -0,9 -0,6 0,3  

20 0 0 0 0  

22 8 0,83 1,72 0,89  

      

gem.tot -6,96 -0,64 0,19 0,84  
gem ver-
traagd -11,2 -0,63 0,22 0,85  
gem ver-
sneld 3,29 -0,67 0,14 0,81  

 
In de kolom IP staan de standaardeffecten vermeld, zoals gehanteerd in de 
oorspronkelijke methode en resultaten van dit dissertatieonderzoek. In de 
kolom IP-R staan de effectmaten vermeld waarbij ook het datapunt KL=0 en 
OL=1 is opgenomen. Een vergelijking tussen beide maten laat zien dat niet 
alleen de overdreven hoogte van de T2 meting gedempt wordt (zie bijvoor-
beeld casus 25) maar ook de overdreven laagte (zie bijvoorbeeld casus 14). 
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In de laatste drie rijen van tabel 5.21 staan de gemiddelde IP- en IP-R-
waarden vermeld; gemiddeld over de gehele groep (N=24), de subgroep met 
relatieve ontwikkelingsvertraging (N=17) en de subgroep met relatieve ont-
wikkelingsversnelling (N=7). Merk op dat in alle gevallen de gemiddelde 
IP-R een positieve waarde heeft; hoewel niet statistisch significant afwij-
kend van de populatiewaarde 0 ( t-toets: totale groep: t= 0.08, df= 23, ns; de 
groep met een relatieve ontwikkelingsvertraging: t= 0.03, df=16, ns; de rela-
tief versnelde groep: t= 0.35, df=6, ns). De voorgaande exploratieve analyse 
met de Index of Progress-Revised (IP-R) heeft gevolgen voor het onderzoek 
met betrekking tot de effecten van de interventie met het Portage Program-
ma Nederland op de ontwikkeling van jonge kinderen met een relatief ver-
traagde dan wel een relatief versnelde ontwikkeling als het gaat om het de-
sign van het onderzoek. Het ontwerp wordt wellicht uitgebreid met een T0 
bepaling waarbij zowel de kalenderleeftijd als de ontwikkelingsleeftijd op 0 
geschat worden. Deze opzet roept de vraag op of de ontwikkelings- en ka-
lenderleeftijd van kinderen met een relatief vertraagde ontwikkeling op T0 
op 0 geschat kan worden. Een tweede gevolg voor design van het onderzoek 
houdt verband met de tussentijd tussen de T1 en de T2 meting. Gezocht moet 
worden naar een optimum tussen het toewijzen van extra tijd tussen de T1 en 
de T2 meting en de experimentele uitval als gevolg van de lange wachttijden 
tussen T1 en de T2 meting voor de start van de thuisbegeleiding.  
 
De hiervoor besproken methodologische problemen inzake het verzamelen, 
het meten en registreren en verwerken van de data vormen een bedreiging 
voor de interne validiteit van het onderzoek. In 6.2 worden deze bedreigin-
gen en op welke wijze deze al dan niet zijn beheerst, besproken. 

6.2 INTERNE VALIDITEIT 

Campbell en Stanley (1963) formuleren een aantal bedreigingen van de in-
terne validiteit van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Deze auteurs noe-
men history, maturation, testing, instrumentation, statistical regression, se-
lection, mortality en clinical change. Uit de casuïstiek komt naar voren dat 
wat betreft de toevallige gebeurtenissen die de ontwikkeling dan wel de op-
voederscompetentie kunnen beïnvloeden (history), zoals ziekte en zieken-
huisopnames van de kinderen de spreiding van de meetmomenten heeft be-
invloed, waardoor het effect van de history minder goed te controleren is. 
Dit geldt ook voor de gezinsbelasting ten tijde van de voornoemde periodes 
en het invullen van de vragenlijsten. De rijpings- dan wel groei-effecten en 
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het voorbijgaan van de tijd (maturation) op de ontwikkeling van het kind en 
op de opvoederscompetentie die alleen het gevolg zijn van spontane ont-
wikkeling worden niet waarschijnlijk geacht. De invloed van een voorme-
ting op volgende metingen kan niet worden uitgesloten, gezien de relatief 
korte tijd tussen de twee voormetingen. Deze tijd tussen de voormetingen is 
een compromis tussen de eisen van wetenschappelijk onderzoek en inter-
ventievraagstukken.  
Naar aanleiding van de eerste testafname is het mogelijk dat leereffecten 
zijn opgetreden bij de opvoeders. Veranderingen in de meetprocedure tussen 
de voormetingen en de nameting (instrumentation) als gevolg van testleiders 
of instrumenten kan in een aantal gevallen niet worden uitgesloten omdat 
een aantal kinderen na de interventieperiode vanwege de voortschrijdende 
kalenderleeftijd niet meer testbaar blijken met het instrument dat bij de 
voormetingen is gebruikt. De onafhankelijkheid van de metingen, gereali-
seerd met de MOK (De Jong & Meijer, 1985) en de NVOS (Wels & Rob-
broeckx, 1996) is gewaarborgd door de betrokken dataverzamelaars niet op 
de hoogte te stellen van de uitkomsten van de metingen. Het gebruik van 
andere instrumenten, observatie-instrumenten met behulp van video-
opnames, wordt niet haalbaar geacht in verband met de belastbaarheid van 
de gezinnen.  
De gezinnen in de interventiegroep zijn niet geselecteerd op grond van ex-
treme scores, waardoor regressie naar het gemiddelde (statistical regression) 
niet waarschijnlijk wordt geacht.  
De uitval ten aanzien van de interventieperiode en de nameting (mortality) 
is besproken in 5.1. Deze data zijn niet opgenomen in de analyses en vor-
men geen bedreiging voor de interne validiteit.  
De bedreiging van de interne validiteit ten aanzien van de notatie van rij-
pings- en groeieffecten is voor de Vaardighedenlijst als instrument binnen 
het interventieprogramma ondervangen door de opvoeder samen met de 
thuisbegeleider de Vaardighedenlijst te laten invullen.  
De belangrijkste bedreigingen van de interne validiteit kunnen worden toe-
geschreven aan history en instrumentation en moeten worden toegerekend 
aan invloeden van buitenaf die altijd moeilijk te beheersen zijn, met name 
voor deze doelgroep. De bedreigingen zoals hiervoor besproken spelen een 
rol bij de uitspraken over het effect van de interventie. De bedreigingen 
voorzover deze betrekking hebben op de toevallige gebeurtenissen, dan wel 
op de instrumenten, hebben te maken met de kenmerken van de doelgroep: 
jonge chronisch zieke kinderen en zijn vanuit dat perspectief moeilijk be-
heersbaar en daarwaar mogelijk bestreden (werkwijze ingeval van uitval van 
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huisbezoeken). Het voorgaande houdt in dat wij genoegen moeten nemen 
met deze gegevens opdat binnen het bezwaar een waardevol resultaat intact 
blijft. 

6.3 EXTERNE VALIDITEIT 

De vraag of de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de inter-
ventie op de ontwikkeling, op de opvoederscompetentie en op de beoorde-
ling van de bruikbaarheid van het interventieprogramma gegeneraliseerd 
kunnen worden naar alle gezinnen met een jong chronisch ziek kind en een 
probleem in de opvoedingssituatie moet met grote terughoudendheid wor-
den beantwoord.  
De effecten van de begeleiding met een orthopedagogisch thuisbegelei-
dingsprogramma lijken van allerlei, op elkaar inwerkende factoren afhanke-
lijk. Op grond van de kleine steekproef kan niet bepaald worden welke fac-
toren dit zijn en op welk wijze deze op elkaar inwerken. Uit de casuïstiek 
komt naar voren dat de opvattingen van opvoeders over de werkzame com-
ponent van het interventieprogramma een belangrijke factor in het welsla-
gen van de interventie blijken te zijn. De resultaten van de thuisbegeleiding 
worden sterk beïnvloed door de bereidheid van de opvoeders om tijd vrij te 
maken en open te staan voor de werkwijze van het interventieprogramma 
zodat deze ingevoegd kan worden in het ritme van het gezin. Een follow-up 
onderzoek met hetzelfde instrumentarium zou meer inzicht in de effecten 
van het gebruik van het Portage Programma Nederland bij gezinnen met een 
jong chronisch ziek geven. De problemen met het voltooien van de drie me-
tingen horend bij het design van het onderzoek heeft al zoveel belasting 
voor de gezinnen gegenereerd, dat een vierde meting met dezelfde instru-
menten niet realiseerbaar blijkt te zijn. 
Het Portage Programma Nederland, zo blijkt uit het onderzoek, wordt door 
een ruime meerderheid van de opvoeders aangemerkt als een interventie-
programma dat voorziet in de behoefte van vroegtijdige ondersteuning bij 
problemen in de opvoedingssituatie gerelateerd aan problemen met de ont-
wikkeling van het kind en problemen in omgang met het kind. De opvoeders 
geven ook aan dat de belasting in de opvoedingssituatie na interventie is 
verminderd en dat de opvoedingsvaardigheden zijn toegenomen. Het is 
daarom aanvaardbaar om de conclusies van dit onderzoek van toepassing te 
achten voor de groep gezinnen die behoefte hebben aan orthopedagogische 
begeleiding in de thuissituatie van een jong chronisch ziek kind, binnen het 
leeftijdsbereik van het interventieprogramma en waarvoor minder intensive 
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vormen van begeleiding niet werkbaar blijken te zijn. Het wordt dan wel-
licht mogelijk andere problemen in de opvoedingssituatie te voorkomen. Dit 
beeld wordt bevestigd door de (her)aanmelding van gezinnen via het 
UMCG, na sluiting van het project.  
 

6.4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

Aan het onderzoek Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding voor op-
voeders van jonge chronisch zieke kinderen hebben 29 gezinnen met een 
jong kind met een chronische ziekte deelgenomen. Geconcludeerd kan wor-
den dat het Portage Programma Nederland geschikt is om een bijdrage te 
leveren aan het doelmatig oplossen van problemen in de opvoedingssituatie 
met een jong chronisch ziek kind.  
De interventieresultaten op de ontwikkeling, gemeten met instrumenten bin-
nen het interventieprogramma, laten een positieve uitwerking zien. De 
werkwijze van het Portage Programma blijkt geschikt en toepasbaar voor en 
bij deze groep gezinnen. De interventie lijkt een positief effect te hebben op 
de kwaliteit van de thuisomgeving en op de kwaliteit van de omgang tussen 
opvoeder en kind, maar differentieert wel naar de leeftijd van het kind. De 
resultaten van de interventie op de opvoedingsbelasting en de opvoeders-
vaardigheden zijn voor de vaders van de kinderen met een relatief versnelde 
ontwikkeling voorzichtig positief, maar voor de moeders niet.  
De beoogde ontwikkelingsversnelling na interventie, gemeten met de in-
strumenten buiten het programma, wordt niet bewerkstelligd. In het ver-
volgonderzoek zouden we de IP-R willen aanbevelen als maat voor effecti-
viteit, als de datapunten T1 en T2 (op grond van klinische overweging) rela-
tief dicht bij elkaar liggen; zeg met een verschil van 2 à 3 maanden. Wordt 
de toepassing van IP-R overwogen, dan zou het aanbeveling verdienen nog 
een extra datapunt T4 op te nemen in het longitudinaal design; enerzijds als 
follow-up meting zonder meer en anderzijds als meting die er voor zorg kan 
dragen dat een eventueel al te hoge T3 weer enigszins gedempt wordt. Ge-
zocht moet worden naar een optimum tussen het verlengen van de tussen 
tijd tussen de meetmomenten op T1 en T2, het invoegen van meetmoment op 
T4 en de experimentele uitval als gevolg van het niet (meer) gemotiveerd 
zijn van de gezinnen. Naast de hiervoor voorgestelde verfijning van de maat 
voor berekening van de ontwikkelingsvooruitgang willen wij een kritische 
kanttekening plaatsen bij het gebruik van vragenlijsten in een onderzoek als 
het onderhavige. Aan het begin van het onderzoek is een zeer uitgebreide 
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anamnestische vragenlijst gebruikt om een goed beeld te krijgen van de 
ziektekenmerken, de wijze waarop de het kind en de opvoeder omgaan met 
de aard van de ziekte en met de effecten van de ziekte op het gezin. In de 
loop van het onderzoek is de weerstand van de opvoeders tegen het invullen 
van deze lijst zo toegenomen dat er besloten is deze niet meer op te nemen 
in de data-analyse. De opvoeders geven aan dat zij de tijd en energie willen 
inzetten in het oplossen van het probleem. Zij zijn bereid een aantal vragen 
te beantwoorden met betrekking tot de opvattingen over het ontstaan van het 
probleem en wat er gedaan is om het probleem op te lossen. Om vervolgens 
over te gaan tot de orde van de dag. Aan de ene kant geven deze bevindin-
gen het spanningsveld tussen het doen van onderzoek en de praktijk weer. 
Aan de andere kant behoort de onderzoeker respect te tonen voor (het object 
van onderzoek): het gezin. Het voorgaande leidt tot de aanbeveling zeer te-
rughoudend te zijn in het gebruik van vragenlijsten van enige omvang, om 
een grotere uitval van interventiegroepen te voorkomen. Onderzoekers van 
kind – en opvoedersgedrag in de thuissituatie doen er goed aan kort een aan-
tal vragen te stellen die slechts betrekking hebben op de voor het onderzoek 
belangrijke begrippen en variabelen.  
  
In de afweging om het Portage Programma al dan niet te gebruiken bij het 
oplossen van een probleem in de opvoedingssituatie van een jong chronisch 
ziek kind is de ontwikkelingsleeftijd van belang (0-6 jaar). Eveneens is het 
van belang de werkwijze van het PPN in te passen in het gezin om de pro-
blemen in de opvoedingssituatie verder voorkomen, te verminderen of op te 
lossen. De opvoeders moeten bereid zijn gedurende een omschreven periode 
samen te werken met de thuisbegeleiders en bereid zijn tijd en energie vrij te 
maken om samen met het kind, op een speelse manier vaardigheden te oefe-
nen, passend in het gezinsritme. Op deze wijze kan de werkwijze van het 
interventieprogramma ingepast worden in de gezinssituatie.  
Het object van interventie is dan de transactie tussen opvoeder en kind. Op 
deze wijze wordt het handelen van de opvoeder ten opzichte van het kind en 
het handelen van het kind ten opzichte van de opvoeder gerekend tot de in-
terventiestrategieën. Het spectrum van het interventieprogramma verruimt 
zich dan naar het gezin, en op de problemen in de opvoedingssituatie, voor 
zover deze passen binnen het interventieprogramma. De wijze waarop op-
voeders en kinderen samenleven en elkaar beïnvloeden in het gezin wordt 
bepaald door de bidirectionaliteit van de transacties, de pakketjes informatie 
die opvoeder en kind over en weer ‘versturen en ontvangen’: een kind leert 
dat eten aan tafel geen stress oplevert, vader en moeder hebben gezien wat 
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de mogelijkheden van het kind zijn om zelfstandig te eten, gunnen het kind 
die mogelijkheden en het kind laat zien dat het in staat is om de vaardigheid 
in praktijk te brengen. Het ene gezin heeft meer tijd nodig voor de afstem-
ming op elkaars mogelijkheden dan het andere gezin. De praktijk leert, via 
dit onderzoek, dat zowel de opvoeder als het kind bereid zijn om elkaar de 
mogelijkheden te tonen.  
De werkwijze van het interventieprogramma is in de onderzoeksopzet ge-
bonden aan een tevoren bepaalde periode. Uit de casuïstiek komt naar voren 
dat opvoeders de wens hebben geuit om ook na het beëindiging van de in-
terventieperiode contact te houden met de begeleiders van het gezin. Ook de 
her-aanmeldingen die na de sluiting van de instroom van het project zijn 
binnen gekomen, geven aan dat de interventieperiode voor een aantal gezin-
nen te kort is geweest. Er blijkt een vraag naar een meer langdurige vorm 
van begeleiding waarbij wellicht de maandelijkse frequentie van de huisbe-
zoeken aangepast kan worden. Op deze wijze blijven de opvoeders verbon-
den met de hulpverlener voor het geval de problemen in de opvoedingssitua-
tie verergeren, bijvoorbeeld in samenhang met veelvuldige ziekteperiodes. 
In een aantal gevallen is bij de gezinnen, die weer zijn aangemeld, gebleken 
dat ondanks het feit dat de problemen in de opvoedingssituatie tijdens de 
interventieperiode zijn opgelost, na verloop van tijd deze problemen zich 
opnieuw aandienen. De aangeleerde vaardigheden zowel bij het kind als bij 
de opvoeder blijken nog niet voldoende gegeneraliseerd of veranderen bij 
een overgang naar een volgende levensfase. De begeleiding van deze groep 
gezinnen zou veel meer continu moeten worden vormgegeven zodat bij de 
overgang (transitie) van de ene opvoedingssituatie naar een andere opvoe-
dingssituatie (bijvoorbeeld instroom in het basisonderwijs en doorstroom 
naar het vervolgonderwijs) de informatie en de begeleiding, indien nodig, 
ononderbroken is en blijft.  
 
Het voorgaande geeft aan dat ten aanzien van het interventieprogramma een 
aantal positieve aspecten, maar ook aandachtspunten ten aanzien van de 
werkwijze geformuleerd kunnen worden (Sipma, 1996). Het PPN blijkt een 
klinisch relevant interventieprogramma dat ingezet kan worden bij het voor-
komen, verminderen of oplossen van problemen in de opvoedingssituatie bij 
verschillende doelgroepen. De flexibele werkwijze combineert planmatig en 
systematisch handelen met de afstemming op de vragen in het gezin. De 
werkwijze worden ingebed in de dagelijkse opvoeding en is concreet en 
helder, waardoor deze overdraagbaar en controleerbaar wordt en afgestemd 
wordt op de belastbaarheid van het gezin. Een belangrijk aandachtspunt bij 



 

 96 
 
 
 
 
 
 

 

de inzet van het PPN is het in het oog houden van het uiteindelijke opvoe-
dingsperspectief voor het kind, waardoor de interventiedoelen breder ge-
formuleerd worden dan alleen de ontwikkeling van het kind. Het interven-
tieprogramma behoort in het kader van dit perspectief uitgevoerd en onder-
zocht te worden. De afstemming op de hulpvraag van de opvoeder en de 
werkwijze van het interventieprogramma wordt dan verder verfijnd. Verder 
onderzoek naar de werkwijze van het PPN bij gezinnen met een jong chro-
nisch ziek kind, al dan niet non-categoraal gestuurd, zal leiden tot nader in-
zicht in de mogelijke aanpassingen in de werkwijze van het interventiepro-
gramma voor deze doelgroep. De vragen van opvoeders over therapietrouw, 
problemen die in de loop van de tijd ontstaan als gevolg van ziektewinst 
worden dan inzichtelijk en de mogelijkheden tot het afstemmen van de in-
terventies op de specifieke opvoedingssituatie worden zichtbaar. Hebben de 
vragen van de opvoeders om de interventieperiode te verlengen tot gevolg 
dat het effect van de interventie over een langere periode zichtbaar blijven? 
Hebben deze vragen tot gevolg dat andere problemen in de opvoedingssitua-
tie voorkomen worden? Op welke wijze sturen de transacties de opvoe-
dingssituatie? Heeft een aanpassing van de frequentie van de huisbezoeken 
in de afbouwfase van de begeleiding of een aanpassing van de systematische 
werkwijze effect op het voorkomen, verminderen van de problemen in de 
opvoedingssituatie? Is een aanpassing van het interventieprogramma van 
een kind-georiënteerd interventieprogramma in de thuissituatie naar een ge-
zinsgeoriënteerd interventieprogramma in de thuissituatie (Guralnick, 2005: 
family-centered) mogelijk? Op welke wijze moet deze aanpassing gereali-
seerd worden? Het Portage Programma Nederland is in dit onderzoek toe-
gepast op een specifiek object van interventie: gezinnen met een chronisch 
ziek kind, waarbij geen onderscheid gemaakt werd naar type chronische 
conditie. Dit specifieke object maakt het vergelijken van deze studie met 
uitkomsten van andere studies lastig. Voorzover bekend, zijn er geen exact 
vergelijkbare studies geweest in de afgelopen 20 jaar (de periode waarin het 
PPN actief is), zowel nationaal als internationaal, die als reliëf kunnen die-
nen voor de interpretatie van dit dissertatieonderzoek. 
Er zijn wel recente studies bekend die – hoewel verder afstaand van het in-
terventieobject – kunnen dienen als referentiekader om de uitkomsten te 
plaatsen in een ruimer kader. In de eerste plaats zijn dat studies waarbij door 
middel van thuisinterventie die in het overzicht van Carr (2002) worden ge-
noemd. De resultaten voor kinderen met diabetes zijn echter niet goed 
bruikbaar, omdat de leeftijd van de kinderen niet vergelijkbaar is met het 
leeftijdsbereik van het Portage Programma Nederland. En noch de ontwik-
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keling van de kinderen noch de omgangsproblemen waren object van inter-
ventie. In Carr (2002) worden ook studies genoemd naar een andere catego-
rie van chronische ziekte, te weten diabetes. Van de 11 studies is slechts een 
in zekere zin bruikbaar voor vergelijking: na interventie slaagden de gezin-
nen (Nexp=107; Ncontrole=116) er in beter aangepast te zijn qua samenhang en 
omgang. De interventie was niet speciaal gericht op de problemen in de op-
voedingssituatie de kinderen met diabetes en de leeftijd van de deelnemende 
groep kinderen lag tussen de 3 en 15 jaar. 
In Brown (1999) wordt slechts een studie genoemd die enigszins vergelijk-
baar met het dissertatieonderzoek: een groep kinderen met kanker werd on-
der andere met behulp van thuisinterventie met succes getraind in toename 
van sociaalcognitieve vaardigheden. 
In Thompson en Gustafson (1996) komt weliswaar een hoofdstuk aan de 
orde waarbij het gaat om de beïnvloeding van de cognitieve ontwikkeling 
van jonge chronisch zieke kinderen, maar de inhoud van de cognities heb-
ben daarbij steeds betrekking op het begrip van de ziekte zelf; niet op het 
verminderen dan wel oplossen van problemen in de opvoedingssituatie, zo-
als getracht is te onderzoeken in deze dissertatie. 
In Batshaw (2002) worden geen onderzoeken genoemd waarin thuisinter-
ventie bij jonge chronische zieke kinderen wordt onderzocht. 
Breuning, Calsbeek, Weijzen & Peters (2004) is een zeer grote data base 
met artikelen over onder andere kinderen met een chronische ziekte. De vele 
honderden verwijzingen hebben echter geen betrekking op thuisinterventie 
bij jonge chronisch zieke kinderen. 
In de Nederlandse situatie is het dissertatieonderzoek van Sipma (1996) be-
kend, waarin de PPN-thuisinterventie toegepast wordt op kinderen met een 
cognitieve achterstand en/of kinderen en ouders met een omgangsprobleem. 
In termen van onderzoeksmaten andere dan formele ontwikkelingstests kon 
Sipma statistisch significante resultaten laten zien. Het onderzoek van Vrie-
sema (1990) had betrekking op thuisinterventie, bij kinderen met een moto-
rische beperking. Er werden wisselende resultaten behaald. Zijlstra (1997) 
heeft in haar dissertatieonderzoek de mogelijkheden voor thuisinterventie 
bij jonge kinderen met een motorisch beperking beschreven en daarbij vrij-
wel geen significante resultaten behalend, vanwege een probleem op het ge-
bied van de medewerking. 
De Stichting SupPortage te Groningen beheert een database met alle onder-
zoeksresultaten tot nu toe betreffende het Portage Programma Nederland. 
Geen resultaat heeft echter betrekking op thuisinterventie bij jonge chro-
nisch zieke kinderen.  
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In dit dissertatieonderzoek is een specifiek object van interventie aan de or-
de gekomen: orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een 
chronisch ziek kind, met behulp van het PPN, waarbij geen onderscheid 
gemaakt wordt naar type ziekte, en waarbij getracht is de problemen in de 
opvoedingssituatie te verminderen dan wel op te lossen.Dit specifieke ka-
rakter maakt het lastig de onderzoeksresultaten in verband te brengen met 
overige resultaten. De literatuur onderzoekend is gebleken dat er vrijwel 
geen vergelijkingen mogelijk zijn. Er is dan sprake van center based inter-
venties, categorale benadering van chronische ziekten, andere onderwerpen 
dan ontwikkeling of omgang, of andere programma’s of methoden dan het 
PPN. 
De resultaten die nog enigszins vergelijkbaar zijn, komen overeen met het 
beeld dat algemeen heerst in de wereld van de thuisinterventie: wisselend. 
Brue en Oakland (2001) geven aan dat een aantal studies nader inzicht ge-
ven in de empirische onderbouwing van het Portage Program: “...empirical 
support for the Portage Program is both meagre and lacking. Among the five 
studies that report empirical data in a form that allows others to examine 
their significance (Cochran & Shearer, 1984; Kohli, 1990; Meulen and Sip-
ma, 1991; Oakland, 1997 and Zaman and Islam, 1989), three relied exclusi-
vely on the Portage guide (the criterion-reference measure that accompanied 
the Program) as the only measure of change, their median sample size was 
small (i.e. 57) their median intervention was brief (i.e. 9 months) and none 
utilized a controlgroup (p. 243)”. Nader onderzoek is nodig om de veelheid 
van de hiervoor geformuleerde vragen te kunnen beantwoorden dan wel het 
interventieprogramma empirisch te onderbouwen, zodat op een gedragswe-
tenschappelijke wijze recht gedaan wordt aan zowel de mogelijkheden van 
het kind als van de opvoeder in de opvoedingssituatie. 

 

 
 




