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Summary

Aim The aim of this study was to examine the correlation between the cognitive, 

communicative, and physical functioning of a child with a physical disability and the 

parenting style and parenting attitude.

Respondents The sample was recruited through several child rehabilitation centres and a 

magazine for children with a disability and concerned 54 children in the age of 2;2 up to 5;4 

years with a physical disability and their parents. 

Method  Data were collected through an intelligence test, observations and questionnaires. 

Results The directness and interference of the parent towards the child in play situations 

correlate significantly with the social (r = ,28; p = ,02) and the physical functioning of the 

child (r = ,30; p = ,01). Finally, the concept quality of actions towards the child in play 

situations correlates with the physical functioning of the child (r = ,23 ; p = ,04). There were 

no significant correlations between the cognitive, social, and physical functioning of a child 

with a physical disability and parenting attitude. 

Conclusion Parents of children with a physical disability who also have problems with their 

cognitive, social, and physical functioning, seem to be more dominant in the relation with 

their child.

Inleiding

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat kinderen met een lichamelijke beperking in 

vergelijking met kinderen zonder beperking meer moeite hebben om zich te ontwikkelen op 

zowel cognitief, communicatief als op fysiek gebied (Britner, Morog, Pianta, & Marvin, 2003; 

Bushnell & Boudreau, 1993; Hammal, Jarvis, & Colver, 2004; Lomax-Bream et al., 2007). 

Mede hierdoor functioneren ze in vergelijking met kinderen zonder beperking minder goed op 

diverse gebieden en is het lastig om op een gelijkwaardige manier te kunnen participeren 

binnen het gezin en de samenleving.

Uit een conceptueel model van King en collega’s (2003; zie Figuur 1) blijkt dat er bij 

de manier waarop kinderen participeren binnen de samenleving verschillende factoren op 

kind-, gezins- en omgevingsniveau een rol spelen. Er is echter weinig bekend over de 

samenhang tussen deze factoren. De hier beschreven studie richt zich op de relatie tussen het 

cognitieve, communicatieve en fysieke functioneren van het kind (kindfactoren) enerzijds en 

de opvoedstijl en opvoedhouding van ouders (omgevingsfactoren) anderzijds en heeft als doel 

de kennis op dit gebied te vergroten, zodat er meer inzicht komt in hoe het opvoedgedrag van 

de ouders en het functioneren van het kind elkaar mogelijk beïnvloeden. 
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Figuur 1 Conceptueel model van King et al. (2003).

De impact die een lichamelijke beperking heeft op het fysieke functioneren van een 

kind is mede afhankelijk van de ernst van de beperking (Hammal et al., 2004). De 

lichamelijke beperking kan daarnaast ook van invloed zijn op het functioneren in andere 

gebieden. Uit onderzoek van Bushnell en Boudreau (1993) komt bijvoorbeeld naar voren dat 

een lichamelijke beperking van invloed kan zijn op het cognitieve functioneren. Bij het 

bereiken van bepaalde ontwikkelingsmijlpalen moet het kind bepaalde motorische 

vaardigheden beheersen, voordat het zich cognitief verder kan ontwikkelen. Als een kind deze 

motorische vaardigheden niet bezit, zal de cognitieve ontwikkeling op dat gebied bemoeilijkt 

worden en/of beperkt blijven (Bushnell & Boudreau, 1993). Daarnaast is bekend dat er bij 

bepaalde lichamelijke beperkingen, zoals spina bifida en cerebrale parese, comorbiditeit kan 

bestaan met een cognitieve beperking (Britner et al., 2003; Lomax-Bream et al., 2007; Singh, 

2003). 

Een lichamelijke beperking kan ook van invloed zijn op het communicatieve 

functioneren van het kind. Uit onderzoek van respectievelijk Lomax-Bream en collega’s 

(2007) en Tsukahara en Aoki (2002) blijkt, dat met name de ernst van de lichamelijke 

beperking sterk samenhangt met het communicatieve functioneren van het kind. Hoe ernstiger 

de lichamelijke beperking, des te geringer is de mogelijkheid voor het kind om te kunnen 
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communiceren (Lomax-Bream et al., 2007; Tsukahara & Aoki, 2002). Daarnaast is ook het 

cognitieve functioneren van invloed op het communicatieve functioneren. Het cognitieve 

vermogen van het kind is namelijk belangrijk bij het ontwikkelen van alternatieve 

communicatie. Deze  alternatieve communicatie is van belang als de mogelijkheid tot 

gangbare communicatie wordt belemmerd door de fysieke beperking van het kind. 

(Pennington & McConachie, 1999, 2001; Tsukahara & Aoki, 2002).

Binnen het gezin kan een lichamelijke beperking van een kind een grote impact

hebben. Wanneer ouders voor het eerst te horen krijgen dat hun kind een lichamelijke 

beperking heeft, is de schrik vaak groot. Zowel vaders als moeders hebben moeite om 

volledig te beseffen wat de handicap van hun kind inhoudt (Navalkar, 2004; Singh, 2003). 

Tijdens deze periode ervaren ouders vaak gevoelens van depressie en stress (Britner et al., 

2003; Greenley, Grayson, Holbeck, & Rose, 2006). Hoe deze depressie en stress zich 

ontwikkelen, is mede afhankelijk van het vermogen van de ouders om de handicap van hun 

kind te accepteren en hun vermogen om hun verwachtingen ten aanzien van de toekomst bij te 

stellen (Britner et al., 2003; Sayre, Pianta, Marvin, & Saft, 2001). 

Volgens Pianta en collega’s (1996) blijkt de emotionele gesteldheid van de ouders niet 

af te hangen van de ernst van de beperking, maar van hoe ouders de zorg voor hun kind 

ervaren. Uit andere onderzoeken komt naar voren dat de ernst van de beperking wel degelijk 

een grote rol speelt bij de emotionele gesteldheid en het aanpassingsvermogen van de ouders 

(zie onder andere Greenley et al., 2006; Olrick, Pianta, & Marvin, 2002; Wiley & Renk, 

2007). De emotionele gesteldheid van de ouders hangt dan met name samen met het fysieke 

functioneren van het kind, de hulp die het kind nodig heeft bij de dagelijkse verzorging en in 

welke mate het kind in staat is te communiceren met zijn ouders (Greenley et al., 2006; Olrick 

et al., 2002; Wiley & Renk, 2007). 

De mate waarin de ouders de handicap van het kind kunnen verwerken, is van invloed 

op de ouder-kindrelatie. Volgens Barber en Harmon (2002) kan de opvoeding en 

opvoedhouding die de ouders hun kind bieden gekoppeld worden aan drie manieren waarop 

zij zich psychologisch aanpassen. Er kan ten eerste sprake zijn van een hoog 

acceptatievermogen van de ouders. Hierbij worden de opvoeding en de opvoedhouding 

gekarakteriseerd door een hoog niveau van emotionele steun, positieve attitudes en veel 

affectie en expressie naar het kind toe. Ten tweede kan er sprake zijn van een gemiddelde tot 

hoge gedragscontrole, waarbij er voor het kind verwachtingen en regels gesteld worden die bij 

zijn kalenderleeftijd passen. Als laatste kan er sprake zijn van een laag acceptatievermogen. 

Hierbij is sprake van indringende controle over het gedrag en de emoties van het kind en is er 
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weinig ruimte voor de autonomie van het kind (Barber & Harmon, 2002). Deze laatste 

opvoedstijl blijkt bij ouders met een kind met een lichamelijke beperking veel voor te komen. 

Deze ouders tonen in het algemeen minder respons op signalen van hun kind, zijn 

overprotectief en laten weinig ruimte voor de autonomie van het kind (Greenley et al., 2006; 

Olrick et al., 2002; Scaramella & Leve, 2004). Deze controlerende, non-responsieve en 

overprotectieve opvoeding staat de ontwikkeling en het functioneren van het kind in de weg 

en vergroot de kans op een gestoorde ouder-kindrelatie. Een kind met een lichamelijke 

beperking blijkt meer gebaat bij een hoog niveau van emotionele steun, positieve attitudes, 

affectie en expressie, aangezien bij deze opvoedstijl de kans het grootst is dat het kind zich 

optimaal ontwikkelt (Lomax-Bream et al., 2007; Olrick et al., 2002; Scaramella & Leve, 

2004; Wiley & Renk, 2007; Woolfson & Grant, 2006). 

Het communicatieve functioneren van het kind blijkt ook een grote rol te spelen bij de 

opvoeding en opvoedhouding die ouders hun kind bieden. Uit onderzoek van Verhoeven en 

collega’s (2007) blijkt dat ouders van kinderen die niet kunnen praten minder uitleg geven aan 

hun kind en meer negatief straffen. Daarnaast komt uit onderzoek naar voren dat ouders van 

kinderen die niet kunnen praten vaak een dominante rol in de communicatie met hun kind 

innemen, waardoor het kind in een passieve rol terecht komt (Pennington & McConachie, 

1999, 2001a, 2001b). Deze ouders stellen vaak gesloten vragen, waarmee ze herkenbare 

reacties van hun kind uitlokken. Daarnaast geven ze veel directieve instructies, waardoor het 

kind de mogelijkheid wordt onthouden zich communicatief te ontwikkelen.

Uit de hier besproken literatuur kan geconcludeerd worden dat er een mogelijke 

samenhang tussen het cognitieve, communicatieve en fysieke functioneren van het kind en de 

opvoedstijl en opvoedhouding van de hoofdverzorger bestaat. Dit wordt weergegeven in 

Figuur 2.

In het hier beschreven onderzoek wordt er gekeken naar de mate van samenhang die er 

bestaat tussen het cognitieve, sociale (communicatieve) en fysieke functioneren van kinderen 

met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 2;2 tot en met 5;4 jaar enerzijds en de 

opvoedstijl en de opvoedhouding van hun hoofdverzorger anderzijds. Er zijn zes deelvragen 

opgesteld die telkens de samenhang tussen twee concepten onderzoeken. Ten aanzien van 

deze subvragen mag op basis van de eerder aangehaalde literatuur verwacht worden dat er in 

alle gevallen een samenhang gevonden wordt. Dit leidt tot de volgende subvragen en 

hypothesen:

1. Welke samenhang bestaat er tussen het cognitieve functioneren van het kind met een 

lichamelijke beperking en de opvoedstijl van de hoofdverzorger? Verwacht wordt dat 
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een hoger niveau van cognitief functioneren van een kind met een lichamelijke 

beperking samenhangt met een minder controlerende opvoedstijl van de 

hoofdverzorger.  

2. Welke samenhang bestaat er tussen het communicatieve functioneren van het kind met 

een lichamelijke beperking en de opvoedstijl van de hoofdverzorger?  Verwacht wordt 

dat een hoger niveau van communicatief functioneren van een kind met een 

lichamelijke beperking samenhangt met een minder controlerende opvoedstijl van de 

hoofdverzorger.  

3. Welke samenhang bestaat er tussen het fysieke functioneren van het kind met een 

lichamelijke beperking en de opvoedstijl van de hoofdverzorger? Verwacht wordt dat 

een hoger niveau van fysiek functioneren van een kind met een lichamelijke beperking 

samenhangt met een minder controlerende opvoedstijl van de hoofdverzorger.  

4. Welke samenhang bestaat er tussen het cognitieve functioneren van het kind met een 

lichamelijke beperking en de opvoedhouding van de hoofdverzorger? Verwacht wordt 

dat een hoger niveau van cognitief functioneren van het kind met een lichamelijke 

beperking samenhangt met een minder bemoeizuchtige opvoedhouding van de 

hoofdverzorger.

5. Welke samenhang bestaat er tussen het communicatieve functioneren van het kind met 

een lichamelijke beperking en de opvoedhouding van de hoofdverzorger? Verwacht 

wordt dat een hoger niveau van communicatief functioneren van het kind met een 

lichamelijke beperking samenhangt met een minder bemoeizuchtige opvoedhouding 

van de hoofdverzorger.

6. Welke samenhang bestaat er tussen het fysieke functioneren van het kind met een 

lichamelijke beperking en de opvoedhouding van de hoofdverzorger? Verwacht wordt 

dat een hoger niveau van fysiek functioneren van het kind met een lichamelijke 

beperking samenhangt met een minder bemoeizuchtige opvoedhouding van de 

hoofdverzorger.

Onder een controlerende opvoedstijl wordt een opvoedstijl verstaan waarbij er voor het 

kind met een beperking weinig ruimte is voor zelfontplooiing en waarbij de 

hoofdverzorger veel controle uitoefent op het kind. Onder een bemoeizuchtige opvoeding 

wordt een opvoedhouding verstaan waarbij de hoofdverzorger in het contact met het kind 

met een beperking een dominante rol inneemt. 
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Figuur 2. Conceptueel model onderzoek

Methode

Procedure en participanten

Dit onderzoek maakt deel uit van een kort-longitudinaal prospectieve studie naar de 

participatie in het gezins- en gemeenschapsleven van jonge kinderen met een beperking. In de 

hoofdstudie werden op drie verschillende meetmomenten met een tussentijd van zes maanden 

gegevens verzameld. In dit deelonderzoek worden de data van het eerste meetmoment van de 

hoofdstudie gebruikt om het conceptuele model te toetsen.

De onderzoekspopulatie betreft kinderen in de leeftijd van 2;2 tot 5;4 jaar met een 

lichamelijke beperking en hun ouders. De werving van respondenten gebeurde via diverse 

kinderrevalidatiecentra en een oproep in een tijdschrift voor kinderen met een beperking. Bij 

de gezinnen die bereid waren te participeren in het onderzoek vond een huisbezoek plaats. 

Tijdens dit huisbezoek werd er een ontwikkelingsonderzoek bij het kind uitgevoerd, werd de 

hoofdverzorger geïnterviewd over de functionele mogelijkheden van het kind en werden 

ouder en kind geobserveerd tijdens een spelsituatie. Daarnaast werd door de hoofdverzorger 

voorafgaand aan het huisbezoek een aantal vragenlijsten ingevuld met betrekking tot het kind, 

het gezin en de omgeving. 

De lichamelijke beperkingen van de deelnemende kinderen zijn zeer divers, zowel in 

aard als in ernst. De kinderen zijn gediagnosticeerd met spina bifida, cerebrale parese, 

osteogenesis imperfecta, ledemaatreductiedefecten, of met een andere lichamelijke beperking, 

zoals achondroplasie en ernstige meervoudige beperkingen.
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Instrumenten
De data voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van een ontwikkelingstest, een 

interview,  een observatie en vragenlijsten. 

Intelligentieniveau kind

Om het intelligentieniveau van het kind te bepalen is er gebruik gemaakt van de Kaufman-

ABC (Kaufman & Kaufman, 1983). Deze test wordt ingedeeld in de twee subschalen 

sequential processing en simultaneous processing. Op basis van deze twee subschalen wordt 

vervolgens de schaal mental processing compositie gecreëerd. Een score van 100 (SD=15) 

wordt in deze test als gemiddeld beschouwd.

Ernst van de beperking

De PEDI-NL (Wassenberg-Severijnen & Custers, 2001) is gebruikt voor het bepalen van de 

functionele status van het kind en kan ingedeeld worden in de subschalen zelfverzorging, 

ambulantie en sociaal functioneren. Deze subschalen zijn onderverdeeld in enerzijds 

functionele vaardigheden en anderzijds verzorgingsassistentie. De subschalen zelfverzorging 

en ambulantie operationaliseren het fysieke functioneren van het kind. De subschaal sociaal 

functioneren operationaliseert het communicatief functioneren van het kind. Voor de PEDI-

NL zijn normscores bepaald; het kind wordt vergeleken met normaal functionerende kinderen 

van zijn eigen leeftijd. Een score van 50 (SD=10) wordt bij dit instrument als gemiddeld 

beschouwd. Kinderen die 1 SD onder het gemiddelde scoren op de subschaal ambulantie

worden in dit onderzoek gelabeld als kinderen die hinder ondervinden van hun fysieke 

beperking. Alleen deze kinderen zullen in de verdere analyses betrokken worden.

Opvoedingsgedrag

Met behulp van de Opvoedingsgedrag Vragenlijst voor Ouders (CRPR; Dekovic, 1989) is de 

opvoedstijl bepaald. Deze lijst meet de attitudes van de ouders betreffende de opvoeding en is 

ingedeeld in de subschalen beperkende opvoeding (veel controle, strenge regels), verzorgende 

opvoeding (respect, respons, affectie en acceptatie), autoritaire opvoeding (fysieke straffen, 

reprimandes, beperkingen en ontmoediging van emoties) en autoritatieve opvoeding

(complimenten, respect voor individu, open communicatie en uiten van gevoelens). Er 

worden vier groepen gevormd op basis van opvoedstijl. 
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Opvoedhouding hoofdverzorger

De ELO-schalen van Wijnroks (1997), die zijn ontwikkeld in experimenteel longtudinaal 

onderzoek naar de opvoeder-kind relaties, worden binnen dit onderzoek gebruikt om de 

opvoedhouding van de hoofdverzorger ten aanzien van het kind te bepalen. De 

hoofdverzorger is in een spelsituatie met het kind geobserveerd, waarna deze opnames 

gescoord werden op de negen punten tempo (algehele indruk van praten en bewegelijkheid, 

waarbij een laag tempo wordt weergegeven door een 1 en een hoog tempo door een 5), 

kwaliteit van handelingen (omgang met kind en objecten waarbij een grove en abrupte 

omgang wordt weergegeven door een 1 en een zachtaardige omgang door een 5), 

betrokkenheid (interesse in bezigheden kind waarbij een lage betrokkenheid wordt 

weergegeven door een 1 en een hoge betrokkenheid door een 5), frequentie van vocalisaties 

(hoeveelheid praten waarbij een nauwelijks praten wordt weergegeven door een 1 en een veel 

praten door een 5), positieve emotionele uitingen (non-verbale reacties en mimiek waarbij een 

neutrale mimiek wordt weergegeven door een 1 en een altijd positieve mimiek door een 5), 

timing (afstemming op bezigheden kind waarbij een slecht timing wordt weergegeven door 

een 1 en een goede timing door een 5), directiviteit (wie bepaalt wat er gebeurt waarbij een 

hoge directiviteit wordt weergegeven door een 1 en een lage directiviteit door een 5), 

interfereren (storen van kind in activiteit waarbij een zeer interfererend wordt weergegeven 

door een 1 en een weinig interfererend door een 5) en responsiviteit (reageren op 

signaalgedrag waarbij een weinig responsief wordt weergegeven door een 1 en een zeer 

responsief door een 5).

Analyses

De oorspronkelijke onderzoekspopulatie bestaat uit 69 kinderen met een lichamelijke 

beperking en hun hoofdverzorger. Van deze kinderen worden er, door gebruik te maken van 

de subschaal ambulantie van de PEDI-NL, 54 gelabeld als kinderen die hinder ondervinden 

van hun lichamelijke beperking. Deze 54 kinderen en hun hoofdverzorger zijn opgenomen in 

de analyses.

De samenhang tussen de concepten van het cognitief (intelligentie), sociaal (sociaal 

functioneren) en fysiek functioneren (zelfverzorging en ambulantie) van het kind met een 

lichamelijke beperking en de opvoedstijl (beperkende, verzorgende, autoritaire en 

autoritatieve opvoeding) en opvoedhouding (tempo, kwaliteit van handelen, betrokkenheid, 

frequentie van vocaliseren, positieve emotionele uitingen, timing, directiviteit, interfereren en 

responsiviteit) van de hoofdverzorger is met behulp van een eenzijdige Pearson product-
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momentcorrelatiecoëfficiënt (r) onderzocht. In deze eenzijdige analyses is een 5% 

significantieniveau aangehouden. Met de concepten die significant met elkaar correleren 

wordt vervolgens een enterwise multipele regressie-analyse uitgevoerd. Dit om te 

onderzoeken of de opvoedstijl en de opvoedhouding van de hoofdverzorger het fysieke, 

cognitieve en communicatieve functioneren van het kind kunnen voorspellen. 

Resultaten 

De steekproef bestaat uit 34 (63,0%) jongens en 20 (37,0%) meisjes met een lichamelijke 

beperking en hun ouders. De leeftijd van deze kinderen varieert van 2;2 tot en met 5;4 jaar, 

met een gemiddelde leeftijd van 3;5 (SD=0;9) jaar. Van de hoofdverzorgers die hebben

deelgenomen aan dit onderzoek zijn er 52 (96,3%) van het vrouwelijke geslacht en 2 (3,7%) 

van het mannelijke geslacht. De demografische gegevens van de deelnemende kinderen en 

hun ouders zijn samengevat in Tabel 1. 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag of er samenhang is tussen de 

verschillende concepten, zijn er allereerst correlaties berekend. In Tabel 2 zijn de 

intercorrelaties van de concepten cognitief, sociaal en fysiek functioneren van het kind en het 

opvoedgedrag en de respons van de hoofdverzorger weergegeven. 

Samenhang cognitief, sociaal en fysiek  functioneren kind en opvoedstijl hoofdverzorger

Allereerst is bekeken of er significante correlaties zijn tussen de concepten cognitief 

functioneren van het kind en de opvoedstijl van de hoofdverzorger. Er blijken geen 

significante correlaties te zijn tussen deze concepten. Er zijn ook geen significante correlaties 

gevonden tussen de concepten sociaal functioneren van het kind en de opvoedstijl van de 

hoofdverzorger. Tot slot zijn er tussen de concepten fysiek functioneren van het kind en de 

opvoedstijl van de hoofdverzorger ook geen significante correlaties gevonden.

Samenhang cognitie, sociaal en fysiek functioneren kind en opvoedhouding hoofdverzorger

Tussen het cognitieve functioneren van het kind en de opvoedhouding van de 

hoofdverzorger blijkt geen significante correlatie te bestaan. Uit de analyse blijkt dat er wel 

een significante correlatie bestaat tussen het sociale functioneren van het kind en de 

directiviteit van de hoofdverzorger (r = ,28; p = ,02). Dit houdt in dat een hoge score op 

sociaal functioneren van het kind samenhangt met een lage score op directiviteit van de 

hoofdverzorger. 
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Tabel 1. Demografische gegevens van de respondenten (n=54); ouder-, kind- en 
gezinskenmerken

Geslacht kinderen

              Jongens 34 (63,0%) 
              Meisjes 20 (37,0%)

Leeftijd kinderen (jaar;maand)

             Spreiding 2;2 – 5;4
             M (SD) 3;5 (0;9)

Intelligentie kinderen
             Boven gemiddeld ( > 115)
             Gemiddeld (85-115)
             Beneden gemiddeld ( < 85)
             Niet (volledig) testbaar

Primaire diagnose kind
             Spina bifida 
             Cerebrale parese 
             Osteogenesis imperfecta 
             Ledemaatreductiedefecten 
             Anders

  8 (14,8%)
18 (33,3%)
  4   (7,5%)
24 (44,4%)

15 (27,8%)
13 (24,1%)
  8 (14,8%)
10 (18,5%)
  8 (14,8%)

Geslacht hoofdverzorger
            Man
            Vrouw

Hoogst genoten opleiding 
           LBO
           VMBO/Mavo
           HAVO
           VWO
           MBO
           HBO
           WO
           Anders
           Onbekend
  
Netto gezinsinkomen per jaar
          van 10000 tot 30000 euro
          van 30000 tot 50000 euro
          50000 of meer
          onbekend

Aantal kinderen in het gezin
            1
            2
            3
            4
            5
            Onbekend

  2   (3,7%)
52 (96,3%) 

Moeder                            Vader
  4   (7,5%)                         3   (5,6%)
  2   (3,7%)                         3   (5,6%)
  3   (5,6%)                         1   (1,9%)
  -                                        -
19 (35,2%)                       19 (35,2%)
12 (22,0%)                         9 (16,7%)
  7 (13,0%)                       11 (20,2%)
  1   (1,9%)                         1   (1,9%)
  6 (11,1%)                         1   (1,9%)

17 (31,4%)
19 (35,2%)
  9 (16,7%)
  9 (16,7%)

13 (24,1%)
23 (42,6%)
  8 (14,8%)
  3   (5,6%)
  1   (1,9%)
  6 (11,1%)
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Tabel 2. Intercorrelaties tussen de concepten cognitief, sociaal en fysiek functioneren van het kind en het opvoedgedrag en de opvoedhouding van de 
hoofdverzorger (n=54)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Intelligentie (CF) 1,00

2. Sociaal functioneren (SF) ,360* 1,00

3. Zelfverzorging (FF) ,442** ,760** 1,00

4. Ambulantie (FF) ,408* ,399** ,413** 1,00

5. Beperkende opvoeding (GH) ,164 ,055 ,079 ,187 1,00

6. Verzorgende opvoeding (GH) ,009 -,073 -,068 ,057 -,116 1,00

7. Autoritaire opvoeding (GH) ,295 ,088 ,041 ,142 ,889** ,064 1,00

8. Autoritatieve opvoeding (GH) -,049 ,003 ,045 -,049 -,063 ,747** -,045 1,00

9. Tempo (HH) -,284 -,037 ,080 -,053 -,341* -,016 -,380** ,040 1,00

10. Kwaliteit van hand. (HH) ,077 ,194 ,227* -,070 ,016 -,153 ,047 -,108 -,437** 1,00

11. Betrokkenheid (HH) -,224 ,050 -,040 -,108 -,029 -,068 ,028 ,002 -,168 ,517** 1,00

12. Freq. van vocalisaties (HH) -,114 -,129 -,030 -,117 -,136 -,058 -,080 -,004 ,322** ,237* ,566** 1,00

13. Pos. emo. uitingen (HH) -,189 -,216 -,122 -,202 -,122 -,010 -,008 -,061 ,042 ,353** ,480** ,507** 1,00

14. Timing (HH) ,241 ,210 ,032 -,017 -,032 -,172 ,053 -,090 -,473** ,505** ,359** ,035 ,309* 1,00

15. Directiviteit (HH) ,206 ,280* ,180 ,154 ,165 ,114 ,158 ,093 -,528** ,475** -,033 -,356** -,172 ,469** 1,00

16. Interfereren (HH) ,249 ,299* ,213 ,144 ,113 -,168 ,104 -,116 -,446** ,535** ,036 -,293* -,080 ,532** ,705** 1,00

17. Responsiviteit (HH) -,073 ,138 ,026 ,102 -,076 -,096 -,046 -,132 -,178 ,556** ,711** ,486** ,580** ,420** ,147 ,081 1,00

*p < .05. **p < .01. CF = Cognitief functioneren, SF = Sociaal functioneren, FF = Fysiek functioneren, GH = Opvoedgedrag hoofdverzorger, HH = 

Opvoedhouding hoofdverzorger.
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Daarnaast is er ook een significante correlatie tussen het sociaal functioneren van het kind en 

het interfereren door de hoofdverzorger (r = ,30; p = ,01). Dit betekent dat een hoge score op 

sociaal functioneren van het kind samengaat met een lage score op interfereren door de 

hoofdverzorger.  

Tot slot blijkt de zelfverzorging van het kind significant te correleren met de kwaliteit 

van handelen door de hoofdverzorger (r = ,23 ; p = ,04). Dit houdt in dat een hoge score op 

de zelfverzorging van het kind, samengaat met een hoge kwaliteit van handelen door de 

hoofdverzorger.

Multipele regressie-analyse

Uit de eenzijdige Pearson product-momentcorrelatie (r) is gebleken dat de concepten 

directiviteit en interfereren significant samenhangen met het sociale functioneren van het kind 

met een lichamelijke beperking en het concept kwaliteit van handelen significant samenhangt 

met de zelfverzorging van een kind een lichamelijke beperking. Via een enterwise multipele 

regressie-analyse is bekeken in hoeverre de concepten directiviteit en interfereren

samengenomen een voorspeller vormen voor het sociale functioneren. Daarnaast is bekeken 

in hoeverre de kwaliteit van handelen een voorspeller vormt voor de zelfverzorging. De 

resultaten van deze analyse zijn weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3. Regressie-analyses voor het voorspellen van de zelfverzorging en het sociale 
functioneren van het kind vanuit de opvoedhouding van de hoofdverzorger: 
gestandaardiseerde beta’s en niet-gestandaardiseerde beta’s (standaardfout)

  

       *p < ,05. **p < ,01 HH = Opvoedhouding hoofdverzorger.

Voorspeller

Functioneren kind

                 zelfverzorging                                            sociaal

Concepten gest. β niet-gest.  β gest. β niet-gest.  β

 Kwaliteit van handelen (HH) ,227 3,65 (2,17)

 Directiviteit (HH) ,138 2,34 (3,19)

 Interfereren (HH) ,202 3,26 (3,03)

  R2 ,052 ,099
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Uit de analyse blijkt dat er geen significante voorspellers zijn voor de zelfverzorging en het 

sociale functioneren van het kind. De twee concepten directiviteit en interfereren 

samengenomen verklaren 9,9% van de variantie in het sociale functioneren van het kind met 

een lichamelijke beperking. Kwaliteit van handelen verklaart 5,2% van de variantie in de 

zelfverzorging van een kind met een lichamelijke beperking. 

Conclusie en discussie

In het huidige onderzoek stond de samenhang tussen het cognitieve, sociale en fysieke 

functioneren van het kind met een lichamelijke beperking en de opvoedstijl en de 

opvoedhouding van de hoofdverzorger centraal. Er werd geen samenhang gevonden tussen 

het functioneren van het kind en de opvoedstijl (attitudes betreffende de opvoeding) van de 

hoofdverzorger. De analyses bevestigen dat er wel een samenhang bestaat tussen het 

functioneren van het kind en de opvoedhouding (attitudes tegenover het kind) van de 

hoofdverzorger. De concepten directiviteit en interfereren, die gerekend worden tot de 

opvoedhouding van de hoofdverzorger, hangen positief samen met het functioneren van het 

kind met een lichamelijke beperking. Dit houdt in dat naar mate een kind met een 

lichamelijke beperking minder goed kan functioneren, de hoofdverzorgers directiever zijn en 

meer interfereren in de bezigheden van het kind. Deze bevinding komt overeen met de 

onderzoeken van Pennington en McConachie (1999, 2001a, 2001b) en Greenley en collega’s 

(2006), waaruit blijkt dat verzorgers een dominantere rol in de ouder-kindrelatie innemen 

naarmate het kind door zijn lichamelijke beperking meer beperkt wordt in zijn fysieke, 

cognitieve en/of communicatieve mogelijkheden. Een mogelijke verklaring voor deze 

directiviteit en dit interfereren is dat het kind door zijn lichamelijke beperking moeite heeft 

om zich te uiten. Het contact wordt door de verzorger vervolgens beperkt tot signalen die de 

verzorger kan begrijpen. Hierdoor ontstaat er een ouder-kindrelatie waarin de verzorger een 

dominante rol inneemt (Pennington & McConachie, 1999, 2001a, 2001b). 

Het concept kwaliteit van handelen van de hoofdverzorger blijkt samen te hangen met 

het fysieke functioneren van het kind. Het blijkt dat naarmate kinderen minder goed 

functioneren op fysiek gebied, de kwaliteit van handelen van hoofdverzorgers in het contact 

met hun kind minder zachtaardig is. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat 

naarmate de fysieke beperking van het kind groter is, het kind meer verzorging nodig heeft. 

Deze verzorging vraagt veel tijd van de hoofdverzorger en kan leiden tot tijdgebrek. De 

hoofdverzorgers zullen dan gehaast optreden en minder zachtaardig zijn in hun handelen (zie 
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onder andere Greenley et al., 2006; Olrick, Pianta, & Marvin, 2002; Pianta, 1996; Wiley & 

Renk, 2007).

Er kan geconcludeerd worden dat naarmate het kind minder goed kan functioneren op 

cognitief, sociaal en fysiek gebied, de hoofdverzorger directiever is, meer interfereert in de 

bezigheden van het kind en de kwaliteit van handelen afneemt. Dit resultaat wordt gesteund 

door de onderzoeken van Greenley en collega’s (2006), Olrick en collega’s (2002) en 

Scaramella en Leve (2004). Uit deze onderzoeken, waarin kinderen met cerebrale parese (n = 

47) en spina bifida (n = 68) en hun ouders centraal staan, komt naar voren dat verzorgers van 

een kind met een lichamelijke beperking, naarmate hun kind minder goed kan functioneren, 

een meer controlerende houding aannemen in de relatie met hun kind. 

 Het huidige onderzoek kent een aantal beperkingen. Een van de beperkingen is dat de  

groep hoofdverzorgers met name bestaat uit vrouwen. Het is bekend dat er verschillen bestaan 

in de respons en beleving van de zorg van vaders en moeders ten aanzien van hun kind 

(Britner et al., 2003; Olrick et al., 2002; Sayre et al., 2001). Het is echter niet bekend of 

mannelijke en vrouwelijke hoofdverzorgers ook een andere opvoedhouding aannemen 

tegenover hun kind. Meer onderzoek naar deze eventuele verschillen is daarom aan te 

bevelen. Een tweede beperking van dit onderzoek is dat relatief veel informatie afkomstig is 

van de hoofdverzorgers zelf, waardoor de gegevens voornamelijk subjectief zijn. Daarnaast 

hebben aan dit onderzoek relatief veel hoog opgeleide (HBO en universiteit) hoofdverzorgers 

deelgenomen. Deze subjectieve gegevens van hoog opgeleide ouders zorgen ervoor dat de 

resultaten lastiger te generaliseren zijn. Een andere beperking is dat er in dit onderzoek 

gebruik is gemaakt van een heterogene onderzoekspopulatie. Het is niet bekend welke invloed 

een specifieke diagnose heeft op de opvoedhouding en opvoedstijl van de hoofdverzorger. Als 

laatste moet vermeld worden dat door het gebruik van veel subschalen bij relatief weinig 

participanten de power van het onderzoek is afgenomen. 

Ondanks deze beperkingen is het onderzoek, mede door het gevarieerde gebruik van 

valide meetinstrumenten, betrouwbaar te noemen. De resultaten van dit onderzoek geven 

meer inzicht in de relatie tussen het cognitieve, sociale en fysieke functioneren van het kind 

en de opvoedstijl en opvoedhouding van de hoofdverzorger. Deze inzichten zijn van 

maatschappelijk belang in het onderzoek naar het functioneren van een kind met een 

lichamelijke beperking. Deze nieuwe kennis kan door ouders, zorgverleners en beleidsmakers 

gebruikt worden om de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke beperking te 

optimaliseren en de participatie van deze kinderen in de maatschappij te vergroten. 
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