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Voorwoord 

Voor u ligt mijn thesis voor de master orthopedagogiek. In deze thesis heb ik 

een onderzoek uitgewerkt naar de omgevingsfactoren die kunnen samenhangen met 

de participatie van kinderen. 

Het schrijven van deze thesis is de afronding van mijn masteropleiding in Utrecht. Na 

de HBO studie pedagogiek doorlopen te hebben, zocht ik nog een verdieping in de 

theoretische achtergronden van het werken met kinderen. De studie orthopedagogiek 

was hiervoor de perfecte aanvulling. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in dit voorwoord enkele 

belangrijke personen voor het tot stand komen van deze thesis te bedanken. Ik zou 

vooral mijn thesisdocente mevrouw dr. R.J.J.K. Kemps willen bedanken voor al haar 

leeswerk, de kritische blik naar de opbouw van de thesis en niet op de laatste plaats 

voor de eerste stappen die zij mij heeft leren zetten in het maken in de theoretische 

verwerking van een onderzoek. Verder gaat natuurlijk ook mijn dank uit naar mijn 

man en de mensen uit mijn omgeving voor de nodige mentale steun die zij mij 

hebben gegeven, plus de medewerking van iedereen uit het werkveld die dit 

onderzoek tot stand konden laten komen. 

 

Mirjam Tobben-Hoeben 
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Abstract 

Aim: Children with physical disabilities are at increased risk for limitations in 

participation in everyday activities. The goal of this study was to explore whether 

there are correlations between environmental factors and participation for children 

with and without a physical disability. These factors are: social support for parents 

and support from parents to the child. Methods: Sixty-seven children with a physical 

disability and 50 children without were examined together with their parents. The 

children were between 3:0 and 4:6 years of age. The examination concerns the 

intensity of support from parents to their child, the intensity of social support for 

parents and the amount of participation of the child. Statistical analysis examined 

whether there are differences in average participation scores and correlations between 

the environmental factors and participation for children with and without a disability. 

Results: Statistical analyses show differences in average scores on the intensity of 

participation between children with and without a physical disability. There are 

significant correlations between social support for parents and support from parents to 

the child. When parents experience more problems with a disabled child, they need 

more social support. Significant correlations were found between support from 

parents to the child and participation. When parents give more support to the child it 

has a positive influence on the intensity of children’s participation. Conclusions: In 

both groups, support from parents to the child is important for the child’s 

participation and social support for parents is important for the support from parents 

to the child. 

Keywords:  Physical disabilities, Participation, Social support, Parents, Child 
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Inleiding  

Dit onderzoek is opgezet vanuit het theoretisch kader van de International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF; WHO, 2001) en het 

conceptueel model van de determinanten van participatie bij kinderen met een 

lichamelijke beperking (King et al., 2003). De maatschappelijke participatie van 

kinderen is onder te verdelen in twee categorieën: formele en informele participatie. 

Onder formele participatie valt participatie in georganiseerde activiteiten, zoals in 

sportverenigingen en hobbyverenigingen. Bij informele participatie behoren 

contacten met leeftijdsgenoten en andere sociale contacten (Kim & Kremer-Sadlik, 

2007). Maatschappelijke participatie is belangrijk voor kinderen omdat het kansen 

creëert om specifieke vaardigheden en sociale relaties met anderen te ontwikkelen 

(Bartko & Eclles, 2003). Verder heeft maatschappelijke participatie een positieve 

invloed op de ontwikkeling van mentale en lichamelijke gezondheid van kinderen 

(Law et al., 2006).  

Er bestaan verschillen op het gebied van participatie tussen kinderen met en 

kinderen zonder een lichamelijke beperking. Deze verschillen zijn te vinden op het 

gebied van formele en informele participatie (Law et al., 2006). Onderzoek toont aan 

dat kinderen met een lichamelijke beperking minder deelnemen aan formele 

participatie dan informele participatie. Kinderen met een lichamelijke beperking 

hebben minder toegang tot formele vormen van participatie dan kinderen zonder 

lichamelijke beperking. Ze worden veelal belemmerd door lichamelijke- of 

omgevingsfactoren (Law et al., 2006).  Naast een verschil in formele participatie 

hebben kinderen met lichamelijke beperkingen een vergroot risico om beperkt te 

worden in de participatie aan dagelijkse informele activiteiten (Law et al., 2006). 

Volgens Stevenson (1997, zoals geciteerd in Law et al., 2006) is de informele 

participatie van kinderen met lichamelijke beperkingen minder gevarieerd, hebben ze 

minder sociale betrekkingen en spenderen ze meer tijd in rustige, recreatieve 

activiteiten dan kinderen zonder een lichamelijke beperking. Voor kinderen met een 

lichamelijke beperking is het juist belangrijk om actief betrokken te worden bij 

formele en informele alledaagse activiteiten buiten de schoolomgeving, waaronder 

contexten voor spel, sport, entertainment, leren en religieuze expressie (King et al, 

2003). Volgens Parker, Rubin, Price en DeRosier (1996, zoals geciteerd in 

Domitrovich & Bierman, 2001) zijn positieve relaties met leeftijdsgenoten belangrijk 

voor kinderen. Zij bieden sociale steun, bevorderen de ontwikkeling van sociale 
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vaardigheden en gaan gevoelens van eenzaamheid en angst tegen. Het onderzoek van 

Damiano, Dodd en Taylor (2002) wijst uit dat de actieve betrokkenheid van kinderen 

met een lichamelijke beperking in dagelijks terugkomende activiteiten belangrijk is 

om kracht en functie van hun lichaam te handhaven en te verbeteren. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er op volwassen leeftijd grote verschillen 

bestaan tussen mensen met en zonder lichamelijke beperking op het gebied van 

maatschappelijke participatie. De verschillen op het gebied van participatie ontstaan 

vermoedelijk al in de vroege kindertijd. Kinderen met een lichamelijke beperking 

hebben minder toegang tot formele vormen van participatie en de informele 

participatie is minder gevarieerd. Omgevingsfactoren kunnen deze verschillen 

mogelijk verklaren (ICF; WHO, 2001; King et al., 2003). Factoren uit de omgeving 

van een kind kunnen een belangrijke rol spelen bij de maatschappelijke participatie 

van kinderen met en zonder een lichamelijke beperking. Dit onderzoek richt zich op 

de participatie van kinderen met en zonder een lichamelijke beperking waarbij de 

omgevingsfactoren sociale steun aan ouders en steun van ouders aan het kind 

onderzocht worden. Deze omgevingsfactoren zijn van groot belang voor het 

behouden van een gezond ouderschap, goede ouder-kind relaties en sociale contacten 

met de omgeving. In deze studie werd onderzocht hoe sociale steun aan de ouders en 

steun van de ouders aan het kind de maatschappelijke participatie van het kind 

kunnen beïnvloeden. 

Het opvoeden van jonge kinderen met een lichamelijke beperking kan als 

zwaar worden ervaren door de ouders. De ‘sense of coherence’ van ouders van 

kinderen met een lichamelijke beperking is veelal lager dan die van ouders met 

kinderen zonder een lichamelijke beperking (Grøholt, Stigum, Nordhagen & Köhler, 

2003). ‘Sense of coherence’ bestaat uit drie componenten. Allereerst de mate waarin 

mensen hun leven als begrijpelijk ervaren: een persoon met een sterk gevoel van 

‘sense of coherence’ ervaart de prikkels waarmee hij geconfronteerd wordt als 

consistent, duidelijk en gestructureerd. Ten tweede verwijst ‘sense of coherence’ naar 

de beleving dat het leven hanteerbaar is. De eigen vaardigheden en hulpbronnen zijn 

in evenwicht met de eisen die gesteld worden in het leven. De derde component is 

betekenisvolheid: hier gaat het om hoe betrokken een persoon is bij een situatie en 

hoeveel moeite deze doet om ermee om te gaan. Naast een lagere ‘sense of 

coherence’ kunnen ouders van kinderen met een lichamelijke beperking nog andere 

problemen ervaren. Onderzoek van Plant en Sanders (2007) wijst uit dat ouders van 
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een kind met zware lichamelijke beperkingen hun ouderschapsverantwoordelijkheden 

als negatief ervaren, wat stressgevoelens tot gevolg heeft. Ze zijn pessimistisch over 

hun omgang met de lichamelijke beperking van hun kind. Volgens Judge (1998) en 

Heiman (2002) gaan ouders van een kind met een lichamelijke beperking echter juist 

op een positieve manier om met de lichamelijke beperking van hun kind. Deze ouders 

beschikken over een probleemoplossende copingstrategie waarin ze zelf actief op 

zoek gaan naar hulpverlening om problemen op te lossen. Dit wordt ook wel 

veerkrachtig handelen genoemd (Heiman, 2002).  

Ouders ervaren de lichamelijke beperking van een kind op verschillende 

manieren. Veel van de ouders van een kind met een lichamelijke beperking hebben 

behoefte aan sociale steun. Sociale steun kan de ouders helpen in de omgang met 

problemen in hun dagelijks leven. Er bestaan verschillende varianten van sociale 

steun. De meeste ouders van kinderen met een lichamelijke beperking ontvangen 

sociale steun van familie of professionele hulpverlening (Heiman, 2002). Ouders 

kunnen gebruik maken van combinaties van uiteenlopende soorten professionele 

hulpverlening, zoals psychologische diensten, psychiatrisch overleg, steungroepen, 

maatschappelijk werkers en speciaal onderwijs (Heiman, 2002). De hulpverlening 

kan de familie bijstaan om met de behoeftes van het kind om te gaan en het 

verminderen van de aan de lichamelijke beperking gerelateerde problemen voor het 

kind en zijn familie (Singer et al., 1993 zoals geciteerd in Floyd & Gallagher, 1997; 

Plant & Sanders, 2007). Ouders die regelmatig gebruik maken van hulpverlening 

ervaren minder stress en hebben minder zorg nodig (Floyd & Gallagher, 1997). De 

wetenschap dat hulpverlening altijd beschikbaar is voor de ouders van kinderen met 

een lichamelijke beperking kan bijdragen tot het beter omgaan met of oplossen van 

eventuele problemen en is hiermee een belangrijke bron van stressreductie bij deze 

ouders. (Floyd & Gallagher, 1997; Heiman, 2002). Professionele hulpverlening 

vermindert de depressieve gevoelens en gedachten van moeders over de capaciteiten 

van hun beperkt kind (Shapiro & Tittle, 1990). Sociale contacten vanuit de nabije 

omgeving kunnen ook sociale steun bieden. Sociale steun van de partner of familie 

heeft invloed op de ouder van een kind met een lichamelijke beperking. Deze steun 

heeft een positieve invloed op de manier waarop ouders met hun opvoedingstaken en 

stressgevoelens omgaan (Plant & Sanders, 2007). Sociale steun kan ook komen van 

andere ouders van kinderen met een lichamelijke beperking. Een andere ouder wordt 

als een betrouwbare bondgenoot ervaren. Ouders kunnen sociale steun ondervinden 
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van een buitenstaander met dezelfde ervaringen (Ainbinder et al., 1998). Sociale 

steun heeft invloed op de gevoelens van de ouders van kinderen met een lichamelijke 

beperking.  

Ouders hebben baat bij sociale steun van professionele hulpverlening en 

sociale steun uit hun nabije omgeving. Wanneer ouders zich gesteund voelen kan dit 

invloed uitoefenen op de relatie die ze met hun kind hebben. Sociale steun aan ouders 

blijkt ouder-kind relaties te beïnvloeden. Ouders die zich gesteund voelen zijn minder 

bezorgd over hun sociale en persoonlijke relaties. De relatie met hun kinderen ervaren 

ze ook als minder zorgelijk (Green, Furrer & McAllister, 2007).  

Het sociale leermodel laat de invloed van ouders op het gedrag van hun 

kinderen zien; ouders staan model voor het kind, en ze sturen en beïnvloeden de 

sociale gedragingen van kinderen. Het sociale leermodel geeft aan dat de goedkeuring 

van ouders, positieve betrokkenheid en het laten zien van warmte en affectie het 

prosociaal gedrag van het kind kan voorspellen (Domitrovich & Bierman, 2001). 

Ouders kunnen kinderen ook negatief beïnvloeden. Uit onderzoek van Wagner en 

collega’s (2003) komt naar voren dat problemen en stress van ouders geassocieerd 

worden met een toename van depressiesymptomen van een kind. Sociale steun aan 

ouders heeft een positieve invloed op het gedrag van de ouders naar het kind toe. De 

ouders leren om te gaan met hun gevoelens en zijn hierdoor meer in staat om hun 

kinderen te steunen.  

Het is belangrijk dat kinderen steun ervaren van hun ouders in het aan gaan 

van sociale relaties met leeftijdsgenoten. Kinderen die veel steun van hun familie en 

ouders ervaren, hebben sterkere en intensievere vriendschappen met leeftijdsgenoten. 

Ouders hebben een belangrijke invloed op de aard van de vriendschappen die 

kinderen aangaan en op het zelfvertrouwen van de kinderen (Franco & Levitt, 1998). 

Steun van ouders aan het kind heeft mogelijk invloed op de participatie van kinderen 

met een lichamelijke beperking. Er kan gesteld worden dat de participatie van 

kinderen met een lichamelijke beperking een belangrijk doel is voor ouders en 

hulpverleners (Law et al., 2004).  

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillen in 

maatschappelijke participatie tussen jonge kinderen met en zonder een lichamelijke 

beperking en in de omgevingsfactoren die van invloed zijn op maatschappelijke 

participatie van deze kinderen. De resultaten van het onderzoek geven mogelijk 
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handvatten over hoe de maatschappelijke participatie van een kind met een 

lichamelijke beperking op een positieve manier te beïnvloeden is.  

De centrale vragen voor dit onderzoek waren: hangt participatie van het kind 

samen met de steun die kinderen van ouders ervaren en hangt sociale steun aan 

ouders samen met de steun van ouders aan het kind? Hierbij werden de volgende 

hypothesen onderzocht: 

1) Er bestaat een positief verband tussen ‘sociale steun aan ouders’ en ‘steun van 

ouders’ aan het kind. Sociale steun aan ouders heeft een positieve invloed op de 

manier waarop ouders met hun kinderen omgaan;  

2) Er bestaat een positief verband tussen ‘steun van ouders aan het kind’ en 

‘participatie van het kind’. Steun van ouders biedt het kind de gelegenheid om zich te 

ontplooien in sociale contacten.  

 

Methoden 

Participanten 

De participanten van het onderzoek waren afkomstig uit het gezinsonderzoek 

van Kemps, Siebes en Jongmans (in voorbereiding-a). Aan het onderzoek namen 67 

kinderen met een lichamelijke beperking en hun ouders deel. Parallel nam een 

referentiegroep van 50 kinderen zonder een lichamelijke beperking en hun ouders 

deel aan het onderzoek. Naast deze referentiegroep is de ‘Vragenlijst Participatie’ ook 

afgenomen bij een normgroep van 230 kinderen zonder lichamelijke beperkingen en 

hun ouders. 

Kinderen met een lichte lichamelijke beperking ervaren soms weinig hinder 

van hun handicap in het dagelijkse leven. Daarom werd er een nieuwe groepsindeling 

gemaakt. De normatieve standaardscore voor de functionele vaardigheden op het 

domein ambulantie van de ‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’ werd als 

basis gebruikt voor deze nieuwe groepsindeling. Het gemiddelde (41.5) en de 

standaarddeviatie (7.1) van de normatieve standaardscore voor de functionele 

vaardigheden op het domein ambulantie in de groep kinderen zonder een lichamelijke 

beperking werd gebruikt als uitgangspunt om te bepalen of een kind wel of geen 

hinder ondervond van de lichamelijke beperking. Er werd alle kinderen met een 

lichamelijke handicap nagegaan of zij meer dan één standaarddeviatie beneden het 

gemiddelde van de normatieve standaardscore voor ambulantie scoorden. Deze 

kinderen werd beperkt genoemd (n = 53). De overige kinderen vielen in de niet-
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beperkte groep (n = 57). Deze nieuwe groepsindeling werd als basis voor alle 

volgende analyses gebruikt. 

Het gemiddelde voor de totale groep kinderen met en zonder een lichamelijke 

beperking was M = 49 en SD = 9.4 maanden. Er namen 63 jongens (57.3 %) waarvan 

32 jongens met en 31 jongens zonder een lichamelijke beperking deel aan het 

onderzoek. Van de 47 meisjes (42.7 %) namen er 26 meisjes met en 21 meisjes 

zonder een lichamelijke beperking deel aan het onderzoek. De lichamelijke 

beperkingen waren zeer divers in zowel aard als in mate van beperking. De 

deelnemers met lichamelijke beperkingen waren kinderen met spina bifida (open rug; 

16 kinderen), cerebrale parese (hersenverlamming, spasticiteit; 19 kinderen) en 

osteogenesis imperfecta (overmatige breekbaarheid van de botten; 13 kinderen) en 

gerelateerde aandoeningen en ledemaatreductiedefecten; 19 kinderen).  

De kinderen met een lichamelijke beperking en hun ouders werden geworven 

via verschillende revalidatiecentra in Nederland en via het Wilhelmina kinder- 

ziekenhuis in Utrecht. De referentiegroep van kinderen zonder een lichamelijke 

beperking en hun ouders werd geworven via verschillende Nederlandse 

kinderdagverblijven en middels advertenties via tijdschriften en internet. 

 

Procedure 

Het gezinsonderzoek van Kemps, Siebes en Jongmans (in voorbereiding-a) 

betrof een periode van een jaar, waarin er drie meetmomenten plaatsvonden. Het 

eerste meetmoment vond aantal maanden na de start van het onderzoek plaats, het 

tweede en derde meetmoment opeenvolgend ieder na zes maanden.  

Bij het eerste meetmoment waren de kinderen tussen de tweeënhalf en vier 

jaar oud. Kinderen en hun ouders werden thuis bezocht. In het huidige onderzoek 

werden alleen de resultaten van het tweede meetmoment gebruikt waarbij de kinderen 

tussen de drie en viereneenhalf jaar oud waren.  

Bij ieder huisbezoek werd de hoofdverzorger geïnterviewd over de 

functionele vaardigheden van het kind en werden ouder en kind tijdens een 

spelsituatie geobserveerd. Daarnaast vulde de hoofdverzorger voorafgaand aan elk 

huisbezoek verschillende vragenlijsten in met betrekking tot het kind, de omgeving en 

het gezin. De hoofdverzorger werd gevraagd naar zijn mening over het ouderschap, 

de hoeveelheid sociale steun die hij of zij ontvangt vanuit de omgeving en de 

participatie van het kind aan alledaagse activiteiten in het gezin en de gemeenschap. 
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Meetinstrumenten  

“Sociale steun aan ouders” 

‘Sociale steun aan ouders’ werd op verschillende manieren geoperationaliseerd. De 

hoeveelheid ontvangen sociale steun vanuit de omgeving en de ervaringen van ouders 

met het zorgproces werden meegenomen in dit onderzoek.  

Sociale steun vanuit de omgeving 

De hoeveelheid sociale steun vanuit de omgeving aan de ouders werd bepaald met 

behulp van de ‘Sociale Steun Lijst, onderdeel Discrepanties’ (SSL-D; Van Sonderen, 

1993). Het onderdeel ‘Discrepanties’ van de ‘Sociale Steun Lijst’ bestaat uit 34 items 

en werd in dit onderzoek door de hoofdverzorger ingevuld. Er werd gevraagd naar de 

mate waarin de hoeveelheid ontvangen sociale steun overeenkwam met de behoefte 

aan sociale steun van de respondent. De vragenlijst bestaat uit de volgende 

subschalen: ‘alledaagse emotionele interacties’, ‘emotionele ondersteuning bij 

problemen’, ‘waarderingssteun’, ‘instrumentele interacties’, ‘social companionship’ 

en ‘informatieve ondersteuning’. Een voorbeeld van een item op de schaal 

‘waarderingssteun’ is ‘mensen vragen u om raad’ (Van Sonderen, 1993). 

Respondenten werden gevraagd om op een vierpuntsschaal (1 = mis ik,  4 = gebeurt 

te vaak) aan te geven in welke mate zij het eens of oneens waren met de beschreven 

stellingen. De uitkomst van de ‘Sociale Steun Lijst’ werd samengevat in de schaal: 

‘een tekort aan steun ervaren’. De betrouwbaarheid van het instrument is goed, met 

Cronbach’s alpha’s voor de verschillende schalen die variëren van .81 tot .90 (Van 

Sonderen, 1993). De validiteit van het meetinstrument werd als voldoende beoordeeld 

(Van Sonderen, 1993). 

Ervaringen van ouders met het zorgproces 

De ervaringen van de ouders met het zorgproces werden gemeten met de verkorte 

versie van de vragenlijst ‘Measure of Processes of Care’ (MPOC-20; Siebes, Van 

Schie, Ketelaar & Vermeer, 2004). De vragenlijst bestaat uit 20 items en werd in dit 

onderzoek door de hoofdverzorger ingevuld. De verkorte vragenlijst ‘Measure of 

Processes of Care’ werd alleen ingevuld door de groep ouders van kinderen met een 

lichamelijke beperking. Hiermee werd gemeten hoe ouders de interpersoonlijke en 

informatieve aspecten van de zorg ervoeren. De vragenlijst bestaat uit de volgende 

subschalen: ‘responsieve zorg en partnership’ (EP), ‘verstrekken van algemene 

informatie’ (PGI), ‘verstrekken van specifieke informatie over het kind’ (PSI), 

‘gecoördineerde en allesomvattende zorg’ (CCC) en ‘respectvolle en ondersteunende 
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zorg’ (RS). Een voorbeeld van een stelling voor het meten van verstrekken van 

specifieke informatie over het kind is: ‘er wordt u schriftelijke informatie gegeven 

over de voortgang van uw kind’. Respondenten werd gevraagd om op een 

zevenpuntsschaal (1 = nooit, 7 = in zeer hoge mate) aan te geven in welke mate zij 

instemmen met de beschreven stellingen. De schaalscores worden verkregen door het 

gemiddelde van de itemscores te berekenen. De betrouwbaarheid van het instrument 

is goed, met Cronbach’s alpha’s voor de verschillende schalen die variëren van .75 tot 

.87 (Siebes, Maassen, Wijnroks, Ketelaar, Van Schie, Gorter et al., 2007). De 

validiteit van het meetinstrument werd als voldoende beoordeeld (Siebes, Maassen, 

Wijnroks, Ketelaar, Van Schie, Gorter et al., 2007). 

“Steun van ouders aan het kind” 

‘Steun van ouders aan het kind’ werd op verschillende manieren geoperationaliseerd. 

De ervaren gezinsbelasting en het sensitiviteitsoordeel gegeven door de onderzoeker 

naar aanleiding van spelobservaties werden meegenomen in dit onderzoek.  

Ervaren gezinsbelasting door ouders 

De ‘Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie’ (NVOS; Wels & Robbroeckx, 

1996) geeft de subjectieve beleving van de opvoedingssituatie door ouders weer en 

werd ingevuld door de hoofdverzorgers. In dit onderzoek werd er alleen gebruik 

gemaakt van het onderdeel ‘subjectieve gezinsbelasting’. Dit onderdeel bestaat uit 46 

items en houdt de subjectief ervaren belasting in zoals die op dat moment door de 

opvoeder ervaren werd ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind. 

Respondenten werd gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan te geven aan te geven in 

welke mate zij instemmen met de beschreven stellingen.. De vragenlijst bestaat uit de 

volgende subschalen: ‘acceptatie’ (AC), ‘aankunnen’ (AA), ‘problemen hebben met 

het kind’ (PR), ‘situatie anders willen’ (SI), ‘kind is een belasting’ (KI), ‘er alleen 

voor staan’ (AL), ‘plezier hebben met het kind’ (PL) en ‘een goede omgang met het 

kind’ (GO). De betrouwbaarheid van het instrument is goed, met Cronbach’s alpha’s 

voor de verschillende schalen die variëren van .67 tot .87 (Wels & Robbroeckx, 

1996). 

De validiteit van het meetinstrument werd als voldoende beoordeeld (Wels & 

Robbroeckx, 1996). 

Het oordeel over de mate van sensitiviteit van de ouder  

De ‘sensitiviteitsschaal’ van Ainsworth (1978) bestaat uit een sensitiviteitsoordeel 

over de sensitiviteit van de ouder, gegeven door de onderzoekers, op basis van een 
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observatie van een spelsituatie tussen ouder en kind. Onder sensitiviteit wordt de 

mate van gevoeligheid en begrip van de ouder naar het kind verstaan. Sensitiviteit van 

de ouders aan het kind werd gemeten in negen schalen (1 = uiterst ongevoelig, 9 = 

uiterst sensitief). De betrouwbaarheid van de schaal gemeten met intra-class correlatie 

is .78 (Uhlhorn, Messinger & Bauer, 2005). De validiteit van het meetinstrument is 

niet bekend. 

Functionele status van kinderen 

De functionele status van de kinderen werd gemeten met de ‘Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory’ (PEDI-NL; Wassenberg–Severijnen & Custers, 2005). De 

‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’ meet de functionele vaardigheden en 

zelfstandigheid van kinderen. De ‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’ 

bestaat uit een gestructureerd interview en werd in dit onderzoek afgenomen bij de 

hoofdverzorger. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het domein ‘ambulantie’ 

binnen de schaal ‘functionele vaardigheden’. Hiermee werd de ernst van de beperking 

gemeten. Het domein ‘ambulantie’ bestaat uit 52 items. Respondenten beantwoorden 

vragen betreffende de functionele vaardigheden van hun kind op het domein 

‘ambulantie’ met ‘ja of nee’ als antwoordmogelijkheden. Er werd in het onderzoek 

gebruik gemaakt van de normatieve standaardscore. De betrouwbaarheid van de 

schalen werd gemeten met Cronbach’s alpha. Deze is voor het domein ‘ambulantie’ 

op de schaal ‘functionele vaardigheden’ .48. De validiteit van het instrument werd als 

voldoende beoordeeld (Wassenberg-Severijnen, Custers, Hox, Vermeer & Helders, 

2001). 

Participatie 

De mate van ‘participatie’ van de kinderen werd gemeten met de ‘Vragenlijst 

Participatie’ (Kemps, Siebes & Jongmans, in voorbereiding-b). De ‘Vragenlijst 

Participatie’ meet de participatie van kinderen op de gebieden huishoudelijke taken 

en vrijetijdsbesteding. De ‘Vragenlijst Participatie’ bestaat uit vragen met betrekking 

tot 52 activiteiten. Per activiteit dient aangegeven te worden ‘hoe vaak het kind aan 

bepaalde informele activiteiten deelneemt’ (A-vragen); of ‘dit voor het gevoel van de 

ouders even vaak, vaker, of juist minder vaak is vergeleken met leeftijdsgenoten’ (B-

vragen); of ‘de lichamelijke beperking van het kind een negatieve invloed heeft op de 

mate van deelname van het kind’ (C-vragen), ‘met wie het kind de activiteiten 

meestal uitvoert’ (D-vragen) en ‘waar het kind de activiteiten meestal uitvoert’ (E-

vragen). In dit onderzoek werd uitsluitend gebruik gemaakt van de scores op een 
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zespuntsschaal van de ‘A-vragen’ (objectieve beoordeling van participatie) en van de 

scores op een vijfpuntsschaal van de ‘B-vragen’ (subjectieve beoordeling van de 

participatie). Daarnaast werden de antwoorden van de normgroep op de ‘Vragenlijst 

Participatie’ gebruikt om z-scores van de A-vragen te berekenen. De z-scores van de 

A-vragen laten zien wat het verschil in objectieve participatie is met het gemiddelde 

van de normgroep. Gegevens over de betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument 

zijn binnenkort beschikbaar (Kemps, Siebes & Jongmans, in voorbereiding-b). 

 

Analyses 

Om de hypothesen te toetsen werd gebruik gemaakt van t-toetsen en Pearson 

correlaties. 

Allereerst wordt er gekeken naar de gemiddelde scores van de groepen 

kinderen met en zonder een lichamelijke beperking op de ‘Vragenlijst Participatie’, 

de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’, de vragenlijst ‘Measure of 

Processes of Care’, ‘Sociale Steun Lijst, onderdeel Discrepanties’ en ‘het oordeel 

over de mate van sensitiviteit van de ouder’. Deze gemiddelde scores bieden de 

mogelijkheid om verschillen te vinden in participatie en omgevingsfactoren tussen de 

groepen kinderen met en zonder een lichamelijke beperking.  

Daarna worden de volgende correlaties tussen de bovenstaande vragenlijsten 

berekend. De correlaties laten zien of er samenhang is tussen de omgevingsfactoren 

en participatie en binnen de verschillende omgevingsfactoren: 

• Is er een samenhang tussen de ervaringen van ouders met het zorgproces en de 

gezinsbelasting van de ouders? 

• Is er een samenhang tussen de ervaringen van ouders met het zorgproces en 

het oordeel over de mate van sensitiviteit van de ouder? 

• Is er een samenhang tussen de ervaren gezinsbelasting en het totale tekort aan 

steun ervaren door de ouders?  

• Is er een samenhang tussen het totale tekort aan steun ervaren door de ouders 

en het oordeel over de mate van sensitiviteit van de ouder?  

• Is er een samenhang tussen de participatie van het kind en het oordeel over de 

mate van sensitiviteit van de ouder? 

• Is er een samenhang tussen de ervaren gezinsbelasting en de participatie van 

het kind? 
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Resultaten 

Verschillen in participatiescores tussen de groepen met en zonder een lichamelijke 

beperking 

Allereerst werd er gekeken naar verschillen tussen de groepen met en zonder 

een lichamelijke beperking op de ‘Vragenlijst Participatie’. 

 

Tabel 1. Gemiddelden, standaarddeviaties en verschillen in gemiddelde scores van de 

A-vragen (A), de B-vragen (B) en de z-scores van de A-vragen (z-A) op de 

‘Vragenlijst Participatie’ voor groepen zonder en met een lichamelijke beperking 

 Zonder lichamelijke 

beperking 

Met lichamelijke 

beperking 

  

 n M SD n M SD df t 

A 47 4.55 0.34 46  4.27 0.49 91.00 3.24** 

B 47 2.90 0.17 46   2.67 0.30 71.54 4.42** 

z-A 47   0.07 0.25 46 -.0.16 0.38 77.69 3.47** 

     ** p < .01 eenzijdig  
 

De groepen zonder en met een lichamelijke beperking verschilden in gemiddelden op 

de ‘Vragenlijst Participatie’ (zie tabel 1). Op alle scores had de groep met een 

lichamelijke beperking een lager gemiddelde dan de groep zonder een lichamelijke 

beperking; de effectgrootte voor de ‘A-vragen’, de ‘z-scores van de A-vragen’ en de 

‘B-vragen’ was respectievelijk matig 0.68,  0.79 en groot 1.04. 

   

Resultaten met betrekking tot de hypothesen 

Hypothese 1: Er bestaat er een positief verband tussen ‘sociale steun aan 

ouders’ en ‘steun van ouders aan het kind’. 

Allereerst werd er gekeken naar de groepsverschillen tussen de groepen zonder en 

met een lichamelijke beperking op de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedings-

situatie’, de ‘Sociale Steun Lijst, onderdeel Discrepanties’ en in ‘het oordeel over de 

mate van sensitiviteit van de ouder’. Daarna werd er gekeken naar samenhang tussen 

de ‘sociale steun aan ouders’ en ‘steun van ouders aan het kind’ voor de groepen 

zonder en met een lichamelijke beperking op de ‘Nijmeegse vragenlijst voor 

opvoedingssituatie’, de ‘Sociale Steun Lijst, onderdeel Discrepanties’ en in ‘het 



 15 

oordeel over de mate van sensitiviteit van de ouder’. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van Pearson correlaties.  

 

Tabel 2. Gemiddelden, standaarddeviaties en verschillen in gemiddelde scores op de 

‘Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie’ (NVOS), de ‘Sociale Steun Lijst, 

onderdeel Discrepanties’ (SSL-D) en ‘het oordeel over de mate van sensitiviteit van 

de ouder’ (Sens) voor de groepen zonder en met een lichamelijke beperking 

 Schaal Zonder lichamelijke beperking Met lichamelijke beperking   

 n M SD n M SD df t 

NVOS - AC 45 1.17 1.56 42 1.43 0.56 85.00 -2.75 

NVOS - AA 45 1.56 0.44 42 1.67 0.49 85.00 -1.11 

NVOS - PR 45 1.76 0.53 42 1.92 0.64 85.00 -1.30 

NVOS - SI 45 1.40 0.44 42 1.44 0.48 85.00 -0.53 

NVOS - KI 45 2.79 0.57 42 2.12 0.87 85.00 -2.14 

NVOS - AL 45 1.50 0.45 42 1.90 0.76 85.00 -3.07 

NVOS - PL 45 1.22 0.41 42 1.28 0.33 85.00 -0.71 

NVOS - GO 45 1.62 0.55 42 1.57 0.58 85.00 -0.38 

SSL-D 45   43.42 10.22 42   43.86    11.24 85.00 -0.19 

Sens 57 7.70 0.94 53 7.81 1.22 108.00 -0.53 

Noot: AC = acceptatie, AA = aankunnen, PR = problemen hebben met het kind, SI = situatie anders willen, KI  = 

kind is een belasting, AL= er alleen voor staan, PL = plezier hebben met het kind, GO = een goede omgang met 

het kind 

 

Ouders van de groepen zonder en met een lichamelijke beperking verschilden niet in 

de gemiddelde scores op de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’, op de 

‘Sociale Steun Lijst, onderdeel Discrepanties’ en in ‘het oordeel over de mate van 

sensitiviteit van de ouder’ (zie tabel 2).  

 

Tabel 3. Gemiddelden en standaarddeviaties van de ervaringen van ouders met het 

zorgproces gemeten met de ‘Measure of Processes of Care’ voor de groep met een 

lichamelijke beperking 

Schaal Met lichamelijke beperking 

 n M SD 

EP 30 4.67 1.29 

PGI 28 3.91 1.30 

PSI 30 4.87 1.34 

CCC 31 5.20 1.03 
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RS 31 4.86 1.20 

Noot: EP = responsieve zorg en partnership, PGI = verstrekken van algemene informatie, PSI = verstrekken van 

specifieke informatie over het kind, CCC = gecoördineerde en allesomvattende zorg, RS = respectvolle en 

ondersteunende zorg 

De ervaringen van de hoofdverzorgers voor de groep met een lichamelijke beperking 

verschilden in gemiddelden op de schalen van de ‘Measure of Processes of Care’ 

(MPOC-20)(zie tabel 3). Er werd het hoogst gescoord op de schaal ‘gecoördineerde 

en allesomvattende zorg’ (CCC), de laagste score was op de schaal ‘verstrekken van 

algemene informatie’ (PGI). 

Tabel 4. Pearson correlaties tussen de schalen van de vragenlijst ‘Measure of 

Processes of Care’ (MPOC-20) en de schalen van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor de 

opvoedingsituatie’ (NVOS) voor de groep met een lichamelijke beperking 

Schaal  NVOS 

  AC AA PR SI KI AL PL GO 

EP     -.41**     -.07 .13 .14 .07 -.20 -.03 .03 

PGI -.27 .03 .22 .17 .31 -.34  .29 .17 

PSI -.23 .14     -.08 -.05    -.10 -.36 -.17 -.11 

MPOC-

20 

CCC    -.39* -.14 .09  .12 .03 -.15 -.07 -.12 

 RS -.28   .03 .11  .21 .11 -.07  .05 -.04 

* p < .05, eenzijdig; ** p < .01, eenzijdig 

Noot: AC = acceptatie, AA = aankunnen, PR = problemen hebben met het kind, SI = situatie anders willen, KI  = 

kind is een belasting, AL= er alleen voor staan, PL = plezier hebben met het kind, GO = een goede omgang met 

het kind, EP = responsieve zorg en partnership, PGI = verstrekken van algemene informatie, PSI = verstrekken 

van specifieke informatie over het kind, CCC = gecoördineerde en allesomvattende zorg, RS = respectvolle en 

ondersteunende zorg 

In tabel 4 is te zien dat er voor de groep met een lichamelijke beperking sprake was 

van een negatieve significante samenhang tussen de schalen ‘responsieve zorg en 

partnership’ (EP) en ‘acceptatie’ (AC) (r(42) = -.41, p < .01) en ‘gecoördineerde en 

allesomvattende zorg’ (CCC) en ‘acceptatie’ (AC) (r(43) = -.39, p < .05). De matige 

correlaties geven aan dat ouders die meer steun ervoeren minder problemen hadden 

met het accepteren van de lichamelijke beperking van hun kind. 

Tabel 5. Pearson correlaties tussen de schalen van de vragenlijst ‘Measure of 

Processes of Care’ (MPOC-20) en ‘het oordeel over de mate van sensitiviteit van de 

ouder’ voor de groep met een lichamelijke beperking 

Sensitiviteitsoordeel 

r (n=43) 

     Schaal 

MPOC-20 – Faciliërende zorg en partnership 
-.29 

MPOC-20 – Verstrekken van algemene informatie  .08 
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MPOC-20 – Verstrekken van specifieke informatie 

over het kind 
-.22 

MPOC-20 – Gecoördineerde en allesomvattende zorg  -.24 

MPOC-20 – Respectvolle en ondersteunende zorg  .15 

In tabel 5 is geen significante samenhang te zien tussen de schalen van de vragenlijst 

‘Measure of Processes of Care’ en het ‘sensitiviteitsoordeel’. 

Tabel 6. Pearson correlaties tussen de schalen op de ‘Nijmeegse vragenlijst voor 

opvoedingssituatie’ (NVOS) en het totale tekort aan steun op de ‘Sociale Steun Lijst, 

onderdeel Discrepanties’ (SSL-D), ervaren door ouders voor de groepen zonder en 

met een lichamelijke beperking 

                                                    SSL-D 

 Schaal                                                                     Zonder lichamelijke beperking Met lichamelijke beperking 

Acceptatie  -.02 .04 

Aankunnen   .09 .23 

Problemen hebben met het kind    .32* .24 
NVOS 

Situatie anders willen  .12   .23 

 Kind is een belasting  .21   .29* 

 Er alleen voor staan      .43** .24 

 Plezier hebben met het kind -.07   .34* 

 Een goede omgang met het kind -.15 .13 

*p < .05, eenzijdig; ** p < .01, eenzijdig 

 

 

In tabel 6 is te zien dat er voor de groep zonder een lichamelijke beperking sprake 

was van een positieve significante samenhang tussen de schalen ‘problemen hebben 

met het kind’ (PR) en ‘er alleen voor staan’ (AL) van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor 

opvoedingssituatie’ en het totaaltekort op de ‘Sociale Steun Lijst’ (r(85) =.32, p < 

.05; r(85) =.43, p < .01). De matige correlaties gaven aan dat ouders hoger scoorden 

op het totaaltekort aan steun wanneer ze meer het gevoel hebben er alleen voor te 

staan en problemen ervoeren met hun kind.        

 Er is sprake van een positieve significante samenhang voor de groep met een 

lichamelijke beperking tussen de schalen ‘plezier hebben met het kind’ (PL) en ‘het 

kind is een belasting’ (KI) van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’ en 

het totaaltekort op de ‘Sociale Steun Lijst’ (r(85) =.34, p < .05; r(85) = .29, p < .05). 

De matige correlatie laat zien dat ouders die hoger scoorden op een tekort aan steun 

het gevoel hadden minder plezier te ervaren met hun kind en het kind als een 

belasting zagen. 
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 Voor de groepen zonder en met een lichamelijke beperking is er geen 

significante samenhang tussen het totaaltekort aan sociale steun op de ‘Sociale Steun 

Lijst’ en ‘het sensitiviteitsoordeel’ gevonden. De Pearson correlaties zijn voor de 

groepen zonder en met een lichamelijke beperking respectievelijk 0.21 en 0.13. 

 Er zijn verschillen in gemiddelde scores op de ‘Vragenlijst Participatie’ 

gevonden tussen de groepen zonder en met een lichamelijke beperking. Daarnaast 

zijn er verbanden gevonden tussen enkele aspecten van de ‘sociale steun aan ouders’ 

en enkele aspecten van de ‘steun van ouders aan het kind’. De eerste hypothese wordt 

bevestigd. 

 

Hypothese 2: Er bestaat een positief verband tussen ‘steun van ouders aan het 

kind’ en ‘participatie van het kind’. 

Om deze hypothese te toetsen, werden de correlaties tussen de ‘Vragenlijst 

Participatie’ enerzijds en ‘het oordeel over de mate van sensitiviteit van de ouder’ en 

de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’ anderzijds berekend. 

 

Tabel 7. Pearson correlaties tussen de ‘A-vragen’, ‘B-vragen’ en de ‘z-scores van de 

A-vragen’ van de ‘Vragenlijst Participatie’ enerzijds en ‘het sensitiviteitsoordeel’ 

voor ouders van de groepen zonder en met een lichamelijke beperking anderzijds 

 
                             Sensitiviteitsoordeel 

Zonder lichamelijke beperking     Met lichamelijke beperking 

Gemiddelde score op de A-vragen 

van de vragenlijst participatie 
.45* -.08     

Gemiddelde z-score van de A-vragen 

van de vragenlijst participatie 
 .44**   -.07     

Gemiddelde score op de B-vragen van 

de vragenlijst Participatie 
                 -.19     .08 

*p < .05, eenzijdig; ** p < .01, eenzijdig 

 

 

In tabel 7 is bij de groep zonder een lichamelijke beperking te zien dat er sprake was 

van een positieve significante samenhang tussen de ‘A-vragen’ en ‘het 

sensitiviteitsoordeel (r(47) =.44, p < .01) en de ‘z-scores van de A-vragen’ van de 

‘Vragenlijst Participatie’ en ‘het sensitiviteitsoordeel’ (r(47) =.45, p < .01). Deze 

matige correlaties gaven aan wanneer de ouders van de groep zonder een lichamelijke 

beperking hun kinderen sensitiever benaderden, de kinderen meer actief 

participeerden. Er was geen sprake van een significante samenhang voor de groep 
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zonder een lichamelijke beperking tussen de gemiddelde score op de ‘B-vragen’ van 

de ‘Vragenlijst Participatie’ en ‘het sensitiviteitsoordeel’ (zie tabel 7). 

Daarnaast waren er geen significante verbanden gevonden voor de groep met 

een lichamelijke beperking tussen de ‘Vragenlijst Participatie’ en ‘het 

sensitiviteitsoordeel’. 

 

Tabel 8. Pearson correlaties tussen de schalen van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor de 

opvoedingssituatie’ (NVOS) en de gemiddelden van de ‘A-vragen’ (A), de ‘B-vragen’ 

(B) en de ‘z-scores van de A-vragen’ (z-A) van de ‘Vragenlijst Participatie’ voor de 

groepen zonder en met een lichamelijke beperking 

* p < .05, eenzijdig; ** p < .01, eenzijdig  

Noot: AC = acceptatie, AA = aankunnen, PR = problemen hebben met het kind, SI = situatie anders willen, KI  = 

kind is een belasting, AL= er alleen voor staan, PL = plezier hebben met het kind, GO = een goede omgang met 

het kind 

 

In tabel 8 is te zien dat er geen significante verbanden gevonden zijn voor de groep 

zonder een lichamelijke beperking tussen de gemiddelde scores op de ‘Vragenlijst 

Participatie’ en de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’.  

Wel is er in tabel 8 te zien dat er sprake is van een negatieve significante 

samenhang voor de groep met een lichamelijke beperking tussen de gemiddelde score 

op de ‘A-vragen’ (r(42) = -.46, p < .01), ‘B-vragen’ (r(42) = -.47, p < .01) en ‘z-

scores van de A-vragen’ (r(42) = -.44, p < .01) van de ‘Vragenlijst Participatie’ met 

de schaal ‘er alleen voor staan’ (AL) van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor 

opvoedingssituatie’. Deze matige correlaties laten zien dat ouders van kinderen met 

een lichamelijke beperking die zich er alleen voor voelden staan meer problemen 

hebben om hun kind actief te laten participeren. Voor de groep met een lichamelijke 

beperking hing de schalen ‘problemen hebben met het kind’ (PR) en ‘het kind is een 

                    Zonder lichamelijke beperking                           Met lichamelijke beperking 

Schaal  A  z-A  B A         z-A B 

AC .13 .10  .19 -.19 -.18  -.07  

AA .13 .11 -.03 -.12  -.18  -.24  

PR .16 .11 -.11 -.18  -.24      -.51**  
NVOS 

SI .13 .10 -.01   .01  -.03  -.22  

 KI .16 .15 -.12 -.12  -.17   -.32*  

 AL     -.05          -.08 -.17     -.46**      -.47**     -.44**  

 PL .07 .03  .13  -.07  -.13 -.19  

 GP .10 .07  .15  -.02  -.09 -.18  
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belasting’ (KI) van de ‘Nijmeegse vragenlijst voor opvoedingssituatie’ negatief 

samen met de gemiddelde score op de ‘B-vragen’ (r(42) = -.51, p < .01, r(42) = -.32, 

p < .05). Deze matige correlatie liet zien dat ouders van de groep met een 

lichamelijke beperking die een zwaardere gezinsbelasting ervoeren een lagere 

subjectieve beoordeling van participatie van hun kind hadden. 

Er zijn verbanden gevonden tussen enkele aspecten van ‘steun van ouders aan 

het kind’ en ‘participatie’ voor de groep zonder en met een lichamelijke beperking. 

De tweede hypothese wordt bevestigd. 

 

Discussie en conclusie 

Dit onderzoek richtte zich op omgevingsfactoren die samenhangen met de 

participatie van kinderen met en zonder een lichamelijke beperking: ‘sociale steun 

aan ouders’ en ‘steun van ouders aan het kind’. Er is onderzoek gedaan naar de 

samenhang tussen genoemde omgevingsfactoren. De omgevingsfactor ‘sociale steun 

aan ouders’ werd gemeten met ‘het totale tekort aan sociale steun ervaren door 

ouders’ voor beide groepen en ‘de ervaringen van ouders met het zorgproces’ voor de 

groep met een lichamelijke beperking. De ‘steun van ouders aan het kind’ werd 

gemeten met ‘de subjectieve gezinsbelasting van de ouders’ en ‘het oordeel over de 

mate van sensitiviteit van de ouder’ voor beide groepen kinderen. 

  Er werd gekeken naar verschillen in gemiddelde scores betreffende de 

participatie van kinderen met en zonder een lichamelijke beperking. Kinderen met 

een lichamelijke beperking hebben een achterstand in participatie. De ouders van 

kinderen met een lichamelijke beperking ervoeren dat hun kinderen minder actief 

deelnamen aan activiteiten op het gebied van informele participatie dan ouders van 

kinderen zonder een lichamelijke beperking. Deze resultaten komen overeen met die 

van Law en collega’s (2006), die stellen dat kinderen met een lichamelijke beperking 

een vergroot risico lopen om gehinderd te worden in de participatie aan dagelijkse 

activiteiten.  

 De resultaten van de eerste hypothese: ‘er bestaat een positief verband tussen 

sociale steun aan ouders en steun van ouders aan het kind’ bevestigden dat er een 

positief verband bestond tussen aspecten van de omgevingsfactoren. Een hogere 

gezinsbelasting ervaren door ouders van de groep met een lichamelijke beperking 

hangt samen met grotere tekorten aan sociale steun. Dit komt overeen met de 

resultaten van Heiman (2002). De meeste ouders van kinderen met een lichamelijke 
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beperking ontvingen sociale steun van familie of professionele hulpverlening. In het 

huidige onderzoek werd een samenhang ontdekt tussen acceptatie van het kind met 

een lichamelijke beperking en de mate waarin de ouders de zorg ervaren. Deze 

samenhang wijst erop dat een grotere hoeveelheid sociale steun aan ouders helpt om 

de problemen in de acceptatie te verminderen. Heiman (2002) gaf aan dat hoe meer 

sociale steun ouders ervaren, hoe sneller de acceptatie van het kind met een 

lichamelijke beperking verloopt. Het totale tekort aan steun dat ervaren werd door de 

groep ouders van kinderen met een lichamelijke beperking staat in verband met de 

gezinsbelasting van ouders: uit de gezinsbelasting van ouders kwam naar voren dat  

het kind een belasting is en dat ouders minder plezier beleven met het kind. Het totale 

tekort aan steun dat ervaren werd door de groep ouders van kinderen zonder een 

lichamelijke beperking hing samen met het gevoel dat ze er alleen voor staan en de 

problemen die ze met het kind hebben. Hoe groter het tekort aan steun, hoe meer 

problemen ouders op deze gebieden ervoeren. Een mogelijke verklaring voor de 

diverse verbanden gevonden bij beide groepen betreft de verschillende problematiek. 

Voor de ouders van kinderen met een lichamelijke beperking ligt de nadruk van de 

problematiek op de lichamelijke beperking van hun kind, terwijl ouders van kinderen 

zonder een lichamelijke beperking vooral algemene alledaagse problemen ervaren. 

De eerste hypothese werd bevestigd. Bepaalde aspecten van ‘sociale steun aan 

ouders’ hingen positief samen met bepaalde aspecten van ‘steun van ouders aan het 

kind’.  

De resultaten van de tweede hypothese: ‘er bestaat een positief verband 

tussen steun van ouders aan het kind en participatie van het kind’ wezen op een 

samenhang tussen aspecten van de omgevingsfactoren. Volgens Law en collega’s 

(2004) is participatie van kinderen met een lichamelijke beperking een belangrijk 

doel van ouders en hulpverleners. In dit onderzoek wordt de hypothese bevestigd. 

Hoe sensitiever ouders met hun kinderen zonder een lichamelijke beperking omgaan 

hoe actiever de kinderen participeren. Bij kinderen met een lichamelijke beperking 

werd er geen samenhang gevonden tussen ‘participatie’ en ‘het oordeel betreffende de 

sensitiviteit van de ouder’. Er werd een negatief verband gevonden voor de groep met 

een lichamelijke beperking tussen de subjectieve gezinsbelasting en participatie. Hoe 

meer ouders zich er alleen voor voelen staan, hoe minder het kind actief participeert. 

Daarnaast werd er een negatieve samenhang gevonden voor de groep met een 

lichamelijke beperking tussen participatie en de problemen die ouders ervoeren met 
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het kind en de mate waarin ze het kind als een belasting zien. Hoe meer problemen 

ouders ervoeren met het kind en hoe meer ze het kind als een belasting zien, hoe 

minder het kind actief participeert. ‘Steun van ouders aan het kind’ hing positief 

samen met de ‘participatie van het beperkte kind’. Er zijn geen verbanden gevonden 

tussen de subjectieve gezinsbelasting bij ouders van kinderen zonder een lichamelijke 

beperking en participatie. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

actieve participatie van het kind voor deze ouders vanzelfsprekender is en minder 

moeite kost. De hypothese wordt bevestigd. Voor de groep met en zonder een 

lichamelijke beperking werd er een positieve samenhang gevonden tussen steun van 

ouders en de participatie van het kind.  

Dit onderzoek kent enige tekortkomingen. De onderzoeksgegevens zijn 

voortgekomen uit kleine groepen kinderen met uiteenlopende lichamelijke 

beperkingen. De resultaten kunnen dus niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar 

alle kinderen met een lichamelijke beperking. Ook moet met zorg worden omgegaan 

met het trekken van conclusies. Dat er een correlatie bestaat tussen steun van ouders 

aan het kind en participatie wil niet zeggen dat er ook sprake is van een oorzakelijk 

verband. Er kan een derde variabele in het spel zijn die samenhangt met zowel sociale 

steun aan ouders als participatie van kinderen. Dit onderzoek is beperkt twee 

omgevingsfactoren die betrekking hebben op de participatie van het kind: sociale 

steun aan ouders en steun van ouders aan het kind. Naast deze twee 

omgevingsfactoren zijn er nog vele andere factoren die een rol spelen bij de 

participatie van een kind met of zonder een lichamelijke beperking. Ook zijn de 

omgevingsfactoren onder te verdelen in andere variabelen. Het onderzoek draagt bij 

om meer inzicht te krijgen in de verschillen in maatschappelijke participatie tussen 

jonge kinderen met en zonder een lichamelijke beperking en in de omgevingsfactoren 

die samenhangen met de maatschappelijke participatie van deze kinderen. 

Vervolgonderzoek moet gericht worden op de vraag hoe sociale steun aan 

ouders nog verbeterd kan worden. Ook is er de mogelijkheid tot verder onderzoek 

naar andere factoren die de participatie van een kind met een lichamelijke beperking 

positief kunnen beïnvloeden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan factoren als de 

gezondheid of het opleidingsniveau van de ouders. 

Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen met een lichamelijke beperking al op 

jonge leeftijd een achterstand hebben in de mate waarin zij deelnemen aan activiteiten 

in gezin en samenleving. De onderzoeksvragen zijn beantwoord: sociale steun aan 
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ouders hangt positief samen met steun van ouders aan het kind en steun van ouders 

aan het kind hangt positief samen met de participatie van het kind met een 

lichamelijke beperking. De bewustwording van de samenhang tussen omgevings-

factoren en participatie kan bijdragen tot een positieve beïnvloeding van de actieve 

participatie bij kinderen met een lichamelijke beperking. Er kan meer sociale steun 

aan ouders worden ingezet om de achterstand in participatie van deze kinderen op 

jonge leeftijd te beperken. 
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