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Samenvatting 

 
Het opvoeden van een jong kind met een chronische ziekte leidt tot een ver-
zwaring van de opvoedingssituatie. De omschrijving van de groep chronisch 
zieke kinderen is een lastige onderwerp omdat de definiëring als niet gezond 
aanleiding geeft heel verschillende doelgroepen als chronisch ziek aan te 
duiden. Het begrip chronisch ziekte bij kinderen wordt in dit onderzoek ge-
formuleerd als een medisch aantoonbare, fysieke conditie, die langdurig in-
vloed uitoefent op de gezondheid en het psycho-(sociaal) functioneren van 
het kind. (Para)medisch handelen en/of medisch toezicht blijft noodzakelijk 
gedurende het hele leven. De chronische ziekte leidt niet tot primaire beper-
kingen in de motoriek of de perceptie en/of de mentale- dan wel psychologi-
sche ontwikkeling van het kind. De mate van voorspelbaarheid, het moment 
waarop de chronische ziekte gediagnosticeerd wordt, het verloop van de 
chronische ziekte (al dan niet progressief) zijn factoren die de transacties 
tussen opvoeder en kind (sterk) beïnvloeden en een effect hebben op de 
ontwikkeling en de opvoederscompetentie. De vragen dan wel de zorgen en 
problemen die ontstaan in de opvoedingssituatie van een jong chronisch 
ziek kind zijn in dit onderzoek niet geordende volgens diagnosecategorieën, 
maar non-categoriaal. De kinderen met verschillende chronische ziektes 
worden in deze opzet tot één groep gerekend als het gaat om de gevolgen 
van de chronische ziekte op de problemen in de opvoedingssituatie. De op-
voeding, verloopt volgens de betrokken opvoeders, niet gewoon. Het be-
oogde opvoedingsdoel, het kind voorbereiden op een eigen zelfstandig be-
staan in een door de betrokken volwassenen beoogde samenleving wordt 
niet meer door de opvoeders gerealiseerd. Dit wordt als een zodanig pro-
bleem door de betrokkenen ervaren dat interventie in de thuissituatie, vanuit 
een orthopedagogisch perspectief gewenst is. In het onderzoek Vroegtijdige 
orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een jong chronisch 
ziek kind is een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre het Portage Pro-
gramma Nederland effectief en doelmatig is bij het voorkomen, verminde-
ren of oplossen van de problemen in de opvoedingssituatie van een jong 
chronisch ziek kind. Het Portage Programma Nederland is gericht op het 
stimuleren van de ontwikkeling van het kind, in de leeftijd van 0-6 jaar, op 
verschillende ontwikkelingsdomeinen (sociale ontwikkeling, taal, zelfred-
zaamheid, cognitieve ontwikkeling en motoriek), het tot stand brengen van 
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gewenste gedragsveranderingen in geval van problemen in de omgang met 
het kind en het ondersteunen van de opvoeders hierbij. Het transactionele 
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 moeders heb-
ben ieder voor zich opvattingen over de belasting in de opvoedingssituatie, 
over de eigen opvoedingsvaardigheden en over de opvoeding van hun kinde-
ren. Deze ideeën hebben invloed op de opvoedingssituatie van een chronisch 
ziek kind en worden daarom, indien nodig, object van interventie.  
De vraagstelling van het 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? 
De formulering van de vraagstelling geeft aan dat, vanwege de onderschei-
den doelstellingen van het interventieprogramma, zowel gezinnen met een 
jong chronisch ziek kind met een relatief vertraagde of versnelde ontwikke-
ling instromen in het onderzoek. De gezinnen zijn door verschillende disci-
plines bij het onderzoek aangemeld. Na inclusie van het gezin worden een 
aantal voormetingen bij het kind en de opvoeders uitgevoerd. Na de tweede 
voormeting wordt begonnen met de zes maanden duurde thuisbegeleiding 
en wordt afgesloten met een evaluatie gesprek en nametingen bij het kind en 
de opvoeder. De effecten van de interventie op de ontwikkeling en de op-
voederscompetentie worden op verschillende momenten voor- en na de 
thuisbegeleiding gemeten met instrumenten binnen het interventieprogram-
ma en buiten het interventieprogramma. Het effect van de interventie op de 
ontwikkeling en de geschiktheid van het PPN voor de doelgroep wordt be-
paald aan de hand van de notatiesystemen van het Portage Programma Ne-
derland en de semi-gestructureerde interviews bij de start en afsluiting van 
de interventieperiode (instrumenten binnen het interventieprogramma) en 
door middel van vroegkinderlijke diagnostiek (instrumenten buiten het in-
terventieprogramma). De effecten van de interventie op de opvoederscom-
petentie worden gemeten met instrumenten buiten het interventieprogram-
ma. De analyses van de resultaten geven een wisselend beeld ten aanzien 
van de statistische significantie van de effecten op de ontwikkeling en de 
opvoederscompetentie. De effecten van de interventie op de ontwikkeling, 
gemeten met instrumenten binnen het interventieprogramma zijn positief, 
maar moeten van een aantal methodologische kantekeningen worden voor-
zien. Dit geldt ook voor uitspraken met betrekking tot de geschiktheid van 
het interventieprogramma voor gezinnen met een jong chronisch ziek kind. 
De effecten op de opvoederscompetentie (gemeten met instrumenten buiten 
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het interventieprogramma)laten voor zover het gaat om de kwaliteit van de 
thuisomgeving en de omgang tussen opvoeder en kind een positief resultaat 
zien. De opvoedingsbelasting en de opvoedingsvaardigheden verschilt, in de 
voor- en nameting, alleen bij de vaders van een kind met een relatief ver-
snelde ontwikkeling, significant. Het effect op de ontwikkeling, gemeten 
met instrumenten buiten het interventieprogramma geeft een negatief resul-
taat. Een aantal factoren die de interne en externe validiteit van het onder-
zoek bedreigen moeten genoemd worden: het ontbreken van een controle 
groep, de deelname aan het onderzoek op grond van vrijwilligheid, de om-
vang van de steekproef, het inzetten van orthopedagogiek studenten als 
thuisbegeleiders, het flexibele karakter van het interventieprogramma, de 
gehanteerde instrumenten en vertekeningen in de data-analyse en data-
interpretatie vanwege experimental loss. De bedreigingen van de interne va-
liditeit kunnen worden toegeschreven aan history en instrumentation en 
moeten worden toegerekend aan invloeden van buitenaf die altijd moeilijk 
te beheersen zijn, met name voor deze doelgroep. Deze bedreigingen spelen 
een rol bij de uitspraken over het effect van de interventie. De bedreigingen 
voor zover 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 daar waar mogelijk bestreden (werkwijze ingeval van uitval 
van huisbezoeken). Het voorgaande houdt in dat wij genoegen moeten ne-
men met deze gegevens opdat binnen het bezwaar een waardevol resultaat 
intact blijft. Uit het onderzoek komt naar voren dat het Portage Programma 
Nederland door een ruime meerderheid van de opvoeders aangemerkt wordt 
als een interventieprogramma dat voorziet in de behoefte van vroegtijdige 
ondersteuning bij problemen in de opvoedingssituatie als het gaat om pro-
blemen in de ontwikkeling van het kind en in omgang met het kind. De op-
voeders geven ook aan dat de belasting in de opvoedingssituatie na interven-
tie 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 
vormen van begeleiding niet werkbaar blijken te zijn. 
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