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Abstract 
Needs of families with a physically disabled child: a literature review.  
Aims This review is the first step in a new study at Utrecht University, Navigation in 
Paediatric Rehabilitation: Assessing needs of families with children with disabilities. The 
goal of the larger study is to develop an instrument that will help parents to inventory family 
needs, and to help them to express these needs to care providers. Three steps will be 
performed prior to the implementation of the instrument: a broad literature review on family 
needs (step 1), interviews with parents of children with a physical disability (step 2), and 
meetings with an expert panel, consisting of parents and child care professionals (step 3). The 
aim of the review is to provide an overview of needs of families with a child with a physical 
disability described in international scientific literature.  
Method A systematic search was conducted in ERIC, PsycINFO and Pubmed databases for 
the period 1978 through 2007. Only papers that described needs of families with a physically 
disabled child were included in the review. Articles were evaluated on child diagnosis, study 
focus, study population, research method, instruments, and results.  
Results Of the 49 initially selected papers, 27 fulfilled the inclusion criteria. These papers 
were all written in English and analyzed the needs or experiences of parents of a physically 
disabled child. Analyses of the 27 research papers resulted in a list of 112 different family 
needs, which were divided into six clusters. The main cluster is ‘information needs’, which 
consists of 50 different items. Other clusters are ‘needs for support’ (n = 10), ‘explaining to 
others’ (n = 5), ‘service needs’ (n = 15), ‘financial needs’ (n = 11), and ‘family support’ (n = 
21).  
Conclusion The results of the review emphasize the variety of needs that families with a child 
with a physical disability experience, with ‘information needs’ taking an important place. In 
the next step of the study, the list of needs will be completed with the needs identified through 
interviews with parents of children with a physical disability. 
 
 
Inleiding 
In de kinderrevalidatie is de positie en participatie van ouders in het zorgproces de laatste 

decennia aanzienlijk vergroot (Law et al., 2005; Mulders, Meihuizen-de Regt, & De Moor, 

2003). Ouders kregen halverwege de twintigste eeuw steeds meer de behoefte aan onderling 

contact en richtten verenigingen op als de BOSK (Vereniging van motorisch gehandicapte 

kinderen en hun ouders) en de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland). Deze verenigingen 
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hebben een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het 

revalidatieproces van hun kind.  

Intussen werd in de praktijk de klinische revalidatie steeds meer vervangen door 

poliklinische revalidatie (Mulders et al., 2003). Steeds meer kinderen met een beperking 

konden thuis blijven wonen, waardoor ouders nog meer betrokken raakten bij de 

hulpverlening aan hun kind. Dit leidde tot een verandering in het beeld dat men had van het 

gezin waarin een kind met een lichamelijke beperking opgroeit en de gevolgen die deze 

beperking heeft voor het kind zelf. De huidige gezinsgerichte visie van professionals op de rol 

van ouders en de behoeften van het gezin hangt hiermee samen (Mulders et al., 2003). Waar 

ouders vroeger aan de zijlijn stonden van het zorgproces, vervullen zij nu een gelijkwaardige 

rol in beslissingen aangaande de zorg van hun kind (Turnbull, Turbiville, & Turnbull, 2000). 

Deze visie op de zorg wordt vaak aangeduid met de term gezinsgerichte zorg. De opvatting 

die ten grondslag ligt aan de gezinsgerichte zorg is dat het gezin centraal staat in het leven van 

het kind (King, Teplicky, King, & Rosenbaum, 2004; Law et al., 2003a; Law et al., 2003b; 

Van Bergen-Rodts, 1994). De hulpbehoefte van het kind wordt in de context van het gezin en 

de gemeenschap geplaatst waarin het kind opgroeit (MacKean, Thurston, & Scott, 2005). Het 

kind is mét zijn gezin cliënt. Het gezin is immers de constante factor in het leven van het kind, 

waarbij ouders de experts zijn in het herkennen van de mogelijkheden en hulpbehoeften van 

hun kind. Het gezin werkt samen met de zorgverleners om weloverwogen beslissingen te 

nemen over de hulp en ondersteuning die het kind en zijn gezin nodig hebben. Ouders 

ontvangen steun en informatie van de zorgprofessionals om deze keuzes te vergemakkelijken 

(King, Rosenbaum, & King, 1997). Er is wederzijdse erkenning en waardering van ieders 

kwaliteiten (King et al., 2004; Law et al., 2003a).  

Bij gezinsgericht werken wordt er rekening gehouden met de kwaliteiten en de 

behoeften van alle gezinsleden (King et al., 2004; Law et al., 2005). Er is acceptatie van en 

respect voor de keuzes die het gezin maakt. Hiermee worden positieve uitkomsten voor zowel 

het kind als het gehele gezin verwacht. Zo blijkt uit onderzoek van King en collega’s (1999) 

dat gezinsgerichte zorg een positief effect heeft op het emotioneel welbevinden van ouders, de 

tevredenheid over de zorg en de mate van stress in het contact met de zorgaanbieder. Ouders 

krijgen meer mogelijkheden om de behoeften van hun kind te vervullen en voelen zich 

competenter in het vervullen van deze behoeften (Turnbull et al., 2000).  

 Volgens de huidige visie van gezinsgerichte zorg zou de hulpvraag van het gezin, in 

combinatie met de hulpvraag van het kind, het belangrijkste uitgangspunt voor de geboden 

hulpverlening moeten vormen (King et al., 2004; Law et al., 2003a). Deze hulpvraag van het 
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gezin komt voort uit algemene behoeften (de ondersteuningsbehoefte) van ouders (Mulders et 

al., 2003). Voorbeelden hiervan zijn de behoefte aan informatie en de behoefte aan steun 

(Bailey & Simeonsson, 1990). Hulpvragen en ondersteuningsbehoeften zijn individueel 

bepaald en worden beïnvloed door de kennis die ouders hebben over de beperking van het 

kind, de eigen levensvisie en draagkracht van ouders en de ondersteuning die ouders 

ontvangen van de omgeving (Mulders et al., 2003). 

Om hulpverleners te ondersteunen in het gezinsgericht werken wordt in Nederland 

gewerkt met het KinderRAP (Roelofsen, 2001), een instrument dat de rapportages en 

teambesprekingen structureert en de communicatie tussen teamleden onderling en tussen het 

team en de ouders en het kind beoogt te verbeteren. Het KinderRAP sluit aan bij de 

uitgangspunten van gezinsgerichte zorg: de letterlijke hulpvraag van kind en het gezin staan 

aan de basis van de behandelcyclus. In de praktijk blijkt deze visie nog niet optimaal 

geïmplementeerd, zo blijkt onder andere uit onderzoek van Nijhuis en collega’s (2008). Zij 

vonden dat 97% van de gedocumenteerde hulpvragen in de bestudeerde KinderRAP-

verslagen (n = 41) betrekking hadden op het kind en slechts 3% op het gezin. Op basis van 

deze uitkomst lijkt de behandelwijze kindgericht te zijn in plaats van gezinsgericht; de 

hulpvraag van het kind lijkt nog steeds een zeer grote rol in de behandeling in te nemen en er 

lijkt geen sprake te zijn van werkelijk gezinsgerichte zorg.  

 Een probleem dat bij zou kunnen dragen aan deze uitkomst, is dat ouders het lastig 

vinden om hun ondersteuningsbehoeften onder woorden te brengen en deze om te zetten in een 

hulpvraag aan de professional (Bernheimer & Weisner, 2007; Siebes et al., 2007a).  

Hulpverleners vinden het daarbij soms lastig om een samenwerkingsrelatie met ouders aan te 

gaan (Bailey, McWilliam, & Winton, 1992a). Ze voelen zich beter geschoold in het werken 

met kinderen dan in het werken met ouders en gezinnen. Hiernaast is het begrip ‘gezinsgerichte 

zorg’ voor veel hulpverleners een vage, vrij abstracte term. Het ontbreekt aan praktische 

stappenplannen waar hulpverleners houvast aan kunnen ontlenen.  

Vanuit de overheid zijn er verschillende publicaties uitgegeven waarin een visie wordt 

geformuleerd op de gewenste ontwikkelingen in de kinderrevalidatie. Gezinsgericht werken 

neemt hier een belangrijke plaats in. Zo staat in de publicatie ‘Jongleren met een beperking’ 

van de Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg (2000) beschreven dat ouders gezien 

moeten worden als partners in het zorgproces. Ouders moeten zich gehoord voelen en de 

hulpverleners moeten zich tot doel stellen ouders zoveel mogelijk te ondersteunen, waardoor 

ouders zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ook Revalidatie Nederland en de Vereniging 

van Revalidatieartsen hebben een gezamelijke visie opgesteld met betreking tot de gewenste 
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ontwikkelingen op het gebied van de kinderrevalidatie (VRIN/VRA, 2000). Ze noemen als 

aandachtspunt het bevorderen van de aandacht voor zowel het kind als het gezin. Dit komt 

terug in de publicaties ‘Jongleren met mogelijkheden’ (Stichting Toekomstscenario’s 

Gezondheidszorg, 2001), ‘Gezamelijke visie op kinderrevalidatie’ (VRA Kinderplatform, het 

NIP sectie revalidatie en het NVO werkverband LZMG, 2003) en in het eindrapport van de 

stuurgroep ‘Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie 2006-2010’ (2005). Het 

toerusten en ondersteunen van ouders en gezinnen vormt een belangrijk aandachtspunt.  

Om ouders te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag wordt in Amerika de 

‘Family Needs Survey’ gebruikt (Bailey & Simeonsson, 1988, 1990). De Family Needs Survey 

is een Engelstalige vragenlijst bestaande uit 35 items, bedoeld om de hulpbehoeften van ouders 

inzichtelijk te maken, waarna deze omgezet kunnen worden in concrete hulpvragen. Elk item 

bestaat uit een stelling, bijvoorbeeld “I need information on how to handle my child’s 

behavior”. Ouders of verzorgers kunnen op de stelling reageren met 1 = I definitely don’t need 

help with this, 2 = not sure en 3 = I definitely need help with this. De Family Needs Survey is 

een aanvulling op de Canadian Occupational Performance Measure (King, Rosenbaum, & 

king, 1995), een instrument dat reeds gebruikt wordt in de kinderrevalidatie om samen met de 

ouders specifieke hulpvragen van het kind te verduidelijken (Siebes et al., 2007b). 

 

Deze literatuurstudie maakt onderdeel uit van een nieuwe studie aan de Universiteit Utrecht, 

Navigatie in de Kinderrevalidatie: De ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van gezinnen 

waarin een kind met een beperking opgroeit (Siebes et al., 2007b). Doel van de 

Navigatiestudie is om in navolging van de Amerikaanse Family Needs Survey een instrument 

te ontwikkelen dat Nederlandse ouders van kinderen met een beperking kan helpen bij het 

benoemen van hun ondersteuningsbehoefte. Aan de uiteindelijke implementatie van het 

instrument gaan drie stappen vooraf: een literatuurstudie naar de hulpvragen en 

ondersteuningsbehoeften van gezinnen waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit 

(stap 1), verkennende interviews met ouders van kinderen met een fysieke beperking (stap 2) 

en bijeenkomsten met een expertpanel dat bestaat uit ouders en zorgprofessionals (stap 3). 

Het doel van deze literatuurstudie is om zicht te krijgen op in de internationale 

wetenschappelijke literatuur beschreven hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van 

gezinnen waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit. De vraagstelling die de 

leidraad vormt voor deze literatuurstudie is: Wat zijn de ondersteuningsbehoeften en 

hulpvragen van gezinnen waarin kinderen met een fysieke beperking opgroeien?   

Deze vraagstelling leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  
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Welke ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van gezinnen waarin een kind met een fysieke 

beperking opgroeit worden genoemd in de internationale wetenschappelijke literatuur? 

De verkregen informatie vormt, naast de Family Needs Survey, de basis voor de volgende 

stap van de studie Navigatie in de Kinderrevalidatie, namelijk de verkennende interviews met 

ouders van kinderen met een fysieke beperking. 

 

Methoden 
Procedure 

Voor de zoektocht naar artikelen over de ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van ouders 

en gezinnen zijn de online zoekmachines ERIC, PsycINFO en Pubmed gebruikt. Er werd 

uitsluitend gezocht naar Engelstalige artikelen die in in de periode 1978 tot 2007 in S(S)CI 

tijdschriften gepubliceerd zijn. Omdat de literatuurstudie zich richt op hulpvragen en 

ondersteuningsbehoeften van gezinnen waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit, 

werden kinderen met de volgende ziekten en beperkingen geëxcludeerd: 1) kinderen met 

chronische ziekten die niet leiden tot een fysieke beperking (bijvoorbeeld astma), 2) kinderen 

met niet-chronische ziekten (bijvoorbeeld kanker), 3) kinderen met uitsluitend een 

verstandelijke beperking en 4) kinderen met uitsluitend gedragsproblemen. 

Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van de zoektermen ‘unmet needs’, ‘parent 

needs’, ‘family needs’, ‘health care needs’ en ‘service needs’, allen in combinatie met de 

termen ‘paediatric rehabilitation’ en ‘child rehabilitation’. Dit leverde zeer veel hits op, 

waarvan het merendeel na een korte screening onbruikbaar bleek te zijn. Om deze reden is 

besloten om gebruik te maken van de referentielijsten van de reeds gevonden artikelen als 

middel om nieuwe artikelen te vinden. Hiernaast is er verder gezocht met behulp van de 

namen van auteurs en met key words van deze nieuwe artikelen. 

Van de overgebleven artikelen werden alle abstracts die op basis van de titel relevant 

leken inhoudelijk gescand. Uiteindelijk leverde dit 43 artikelen op met een inhoudelijk 

relevant abstract. Al deze artikelen werden opgezocht en gecodeerd door twee personen. Er 

werd eerst onderzocht of de artikelen daadwerkelijk hulpvragen en ondersteuningsbehoeften 

beschreven van gezinnen waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit. In 27 van de 43 

artikelen werden daadwerkelijk hulpvragen of ondersteuningsbehoeften beschreven. De 

overige 16 artikelen beschreven facetten van het zorgproces en niet zozeer vragen en 

behoeften van ouders of andere gezinsleden. De 27 inhoudelijk relevante artikelen werden 
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vervolgens onder andere gecodeerd op de focus van de studie, de setting, de respondenten, de 

methoden, de onderzoeksmiddelen en de resultaten.  

 

Resultaten  
Algemene studiekenmerken 

Appendix 1 geeft een overzicht van studiekenmerken van de 27 artikelen die zijn opgenomen 

in de review. De studies zijn gepubliceerd in de periode 1981 (Tarran, 1981) tot 2007 

(MacDonald & Callery, 2007). De studies hebben als focus het ontdekken van 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van ouders en gezinnen, het ontwikkelen van 

vragenlijsten, de visie van ouders op hun eigen behoeften en de tevredenheid van ouders met 

de zorg die zij ontvangen. Twaalf studies zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, elf in Groot-

Brittannië, één in Nederland, Zweden en Finland en één studie werd parallel in de Verenigde 

Staten en in Puerto Rico uitgevoerd.  

Alle studies zijn empirisch beschrijvend, met uitzondering van de experimentele 

studie van Rahi en collega’s (2004). Van de 27 studies, hebben 12 studies data verzameld met 

behulp van een vragenlijst, in acht studies werd een interview afgenomen en zeven studies 

maakten gebruik van zowel interviews als vragenlijsten als dataverzamelingsmethode. De 

Family Needs Survey (Bailey & Simeonsson, 1988, 1990) werd de meeste keren gebruikt (n = 

4, waarvan één studie gebruik maakte van een aangepaste versie). Andere op 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen gerichte vragenlijsten die werden gerapporteerd als 

onderzoeksinstrumenten zijn de Family Support Scale (Dunst, Jenkins, & Trivette, 1984; n = 

2), de Perceived Needs Scale (Quine & Pahl, 1989; n = 2), de Needs Assessment 

Questionnaire (Kennedy et al., 1998; n = 1) en de Family Needs Assessment Tool (Rawlins, 

Rawlins, & Horner, 1990; n = 1). Elf studies hebben gebruik gemaakt van een zelfontworpen 

vragenlijst of aangepaste versie van een vragenlijst.  

Alle 27 studies hebben gebruik gemaakt van ouders als respondenten, met een 

bovengrens van 1494 gezinnen (Rawlins et al., 1990) en een ondergrens van 19 gezinnen 

(Hall, 1996). Uit de studies die de verhouding tussen het aantal moeders en vaders aangaven 

(n = 18), blijkt dat er aanzienlijk meer moeders hebben deelgenomen aan het onderzoek (n 

moeders = 1464) dan vaders (n vaders = 784). De leeftijden van de kinderen van de betrokken 

ouders lagen tussen de nul en vierentwintig jaar. Naast ouders werden ook professionals als 

respondenten betrokken in de studies (n = 100 in vier studies), waaronder artsen, 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, zorginkopers en leerkrachten. Kennedy en 
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collega’s (1998) hebben ook gebruik gemaakt van adolescenten als respondenten, variërend in 

leeftijd van 11 tot 25 jaar. De kinderen hadden allen een fysieke beperking, waaronder 

beperkingen als cerebrale parese, spina bifida, hydrocefalie, cystische fibrose, visuele 

beperkingen en schisis.  

De settings waarin de studies zijn uitgevoerd zijn zeer divers. Het betreffen 

ziekenhuizen (n = 7), verenigingen voor ouders van kinderen met een beperking (n = 4), 

instellingen voor eerstelijns hulpverlening (n = 3), interventieprogramma’s voor zuigelingen 

(n = 2), programma’s voor kinderen met een beperking (n = 2), gespecialiseerde kinder- en 

peuteropvang (n = 2), een instelling of onderzoeksinstituut (n = 2), een particuliere instelling 

(n = 1) en een centrum voor kinderen met een beperking (n = 1). In een aantal studies was de 

setting niet duidelijk (n = 2, Milner et al., 1996; Rawlins et al., 1990), vonden de onderzoeken 

plaats in de thuissituatie van ouders (n =2) of was de setting afhankelijk van de wensen van 

ouders (n = 2).  

 

Ondersteuningsbehoeften en hulpvragen 

Alle artikelen zijn door twee beoordelaars gescreend op ondersteuningsbehoeften en 

hulpvragen. Dit heeft een lijst opgeleverd van 112 verschillende ondersteuningsbehoeften en 

hulpvragen, die in de volgende zes domeinen zijn ingedeeld: A) Behoefte aan informatie, B) 

Behoefte aan ondersteuning, C) Vertellen over mijn kind, D) Behoefte aan ondersteuning in 

de zorg, E) Wet- en regelgeving en vergoedingen, en F) Functioneren van gezin en 

gezinsleden. Appendix 2 geeft een overzicht van de ondersteuningsbehoeften en hulpvragen 

die in de 27 artikelen zijn gevonden onderverdeeld in de zes domeinen. Tevens wordt 

weergegeven in hoeveel verschillende studies deze ondersteuningsbehoeften en hulpvragen 

zijn teruggevonden, om een beeld te krijgen van het aantal keer waarop de betreffende  

ondersteuningsbehoefte of hulpvraag genoemd wordt.  

Het aantal ondersteuningsbehoeften en hulpvragen dat in de artikelen genoemd wordt 

varieert van één tot vierenveertig (zie laatste kolom Appendix 1). De letter- en 

cijfercombinaties in de meest rechtse kolom van Appendix 1 corresponderen met de in 

Appendix 2 omschreven ondersteuningsbehoeften en hulpvragen. 

Verreweg de meeste gevonden ondersteuningsbehoeften en hulpvragen konden 

ingedeeld worden in domein A ‘Behoefte aan informatie’. In totaal omvat deze groep 50 

verschillende ondersteuningsbehoeften en hulpvragen. Voor de overzichtelijkheid is dit 

domein in Appendix 2 verder onderverdeeld in ‘Diagnose, ontwikkeling en verwachtingen’, 

‘Rondom de behandeling’, ‘Hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen’, ‘Opvoeding’, 
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‘Vervoer’, ‘Medisch’ en ‘Overig’. De ondersteuningsbehoefte ‘Ik heb behoefte aan informatie 

over de aandoening of beperking van mijn kind’ (A1) wordt van alle in deze review gevonden 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen het vaakst genoemd (n = 17). 

Domein B ‘Behoefte aan ondersteuning’ bevat tien verschillende ondersteunings-

behoeften en hulpvragen. De behoefte aan emotionele/psychische ondersteuning wordt van 

deze groep het vaakst genoemd (n = 13). 

Domein C ‘Vertellen over mijn kind’ bevat vijf items. ‘Ondersteuning in hoe ik kan 

reageren als kennissen of vreemden vragen stellen over mijn kind’ en ‘ondersteuning in hoe ik 

om kan gaan met reacties van mensen op straat’ worden beiden het vaakst beschreven (n = 8). 

Onder domein D ‘Behoefte aan ondersteuning in de zorg’ worden 15 verschillende 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen genoemd. De ‘behoefte aan een geschikte oppas voor 

overdag of ’s avonds voor mijn kind met een beperking’ en de ‘behoefte aan een 

gespecialiseerde hulp die mij ondersteunt bij de zorg voor mijn kind bij activiteiten 

buitenshuis’ worden hier het vaakst genoemd (n = 13).  

Domein E ‘Wet- en regelgeving en vergoedingen’ bestaat uit elf verschillende 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen. De items hebben veelal betrekking op informatie 

over het financieren van zorg en middelen (n = 7) en informatie over wet- en regelgeving (n = 

4).  

Onder domein F ‘Functioneren van gezin en gezinsleden’ worden 21 items genoemd. 

De behoeften van de partner én van brusjes aan emotionele/psychische ondersteuning door 

een professional worden met een n van 13 het vaakst genoemd.  

 

Conclusie en discussie 
Volgens de huidige visie van gezinsgerichte zorg zou de hulpvraag van het gezin het 

belangrijkste uitgangspunt voor de geboden hulpverlening moeten vormen (King et al., 2004; 

Law et al., 2003a). In de praktijk blijkt deze visie nog niet optimaal geïmplementeerd (Siebes 

et al., 2007c; Nijhuis et al., 2008). De huidige behandelwijze lijkt kindgericht te zijn in plaats 

van gezinsgericht. De hulpvraag van het kind neemt nog steeds een zeer grote rol in de 

behandeling in en de hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van ouders, andere gezinsleden 

en het gezin als geheel krijgen nog te weinig aandacht. Er blijkt anno 2008 nog niet optimaal 

aan de basis van gezinsgerichte zorg te wordenvoldaan.  

Het doel van deze literatuurstudie was om zicht te krijgen op de in de internationale 

wetenschappelijke literatuur beschreven hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van gezinnen 
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waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit. De literatuurstudie vormt de theoretische 

basis voor de tweede fase van de overkoepelende studie Navigatie in de Kinderrevalidatie: 

interviews met 60 ouders van kinderen met een fysieke beperking over de 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen die zij als gezin tegenkomen. 

De zoektocht naar literatuur over de ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van 

gezinnen met een kind met een fysieke beperking heeft 27 artikelen opgeleverd. In deze 

artikelen werden in totaal 112 verschillende ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van 

ouders en gezinnen beschreven. Deze ondersteuningsbehoeften en hulpvragen zijn op basis 

van de literatuur (met name Bailey et al., 1988, 1990) ingedeeld in de volgende zes domeinen: 

(A) Behoefte aan informatie, (B) Behoefte aan ondersteuning, (C) Vertellen over mijn kind, 

(D) Behoefte aan ondersteuning in de zorg, (E) Wet- en regelgeving en vergoedingen, (F) 

Functioneren van gezin en gezinsleden.  

Het domein ‘Behoefte aan informatie’ omvat de grootste groep 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen (n = 50). De ondersteuningsbehoefte ‘Ik heb behoefte 

aan informatie over de aandoening of beperking van mijn kind’ wordt van alle in deze review 

gevonden ondersteuningsbehoeften en hulpvragen het vaakst genoemd (n = 17). De behoefte 

aan informatie lijkt in de internationale wetenschappelijke literatuur over 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van ouders en gezinnen een belangrijke plaats in te 

nemen. Ook binnen de Nederlandse kinderrevalidatiepraktijk neemt de informatiebehoefte 

van ouders een belangrijke plaats in. In een onderzoek van Siebes en collega’s (2007a) en 

Nijhuis en collega’s (2007) werd ouders gevraagd naar de mate waarin zij vonden dat de 

instelling tegemoet kwam aan hun behoeften wat betreft ‘algemene informatie’ en ‘specifieke 

informatie’. In deze studies werd gebruik gemaakt van de Measure of Processes of Care 

(MPOC) (King et al. 1996). Ouders konden aangeven in welke mate de instelling aan hun 

informatiebehoefte voldeed. Beide studies toonden aan dat ouders de onderdelen ‘algemene 

informatie’ en ‘specifieke informatie’ belangrijk vonden, maar de lage scores voor de mate 

waarin aan deze informatiebehoeften voldaan werd lieten zien dat het informatieaanbod 

onvoldoende afgestemd was op de informatievraag van ouders.  

Uit het aantal ondersteuningsbehoeften en hulpvragen dat in de studies terugkomt en 

de diversiteit daarvan, kunnen we afleiden dat ouders en gezinnen veel verschillende 

behoeften hebben. In gezinsgerichte zorg is het de taak van de hulpverlener om op deze 

individuele vragen aan te sluiten. De populatie ouders en kinderen binnen de Nederlandse 

kinderrevalidatie is echter zeer divers wat betreft diagnose van het kind, ernst van de 

beperking en de individuele kenmerken van het gezin. De verschillende 
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ondersteuningsbehoeften en hulpvragen die zijn gevonden in de literatuur zullen 

vanzelfsprekend niet op ieder gezin van toepassing zijn. De hulpverlener zal rekening moeten 

blijven houden met de uniciteit van ieder gezinssysteem en zijn zorg op het specifieke gezin 

moeten afstemmen.   

Dit vormt tevens een aandachtspunt voor het instrument dat Siebes en collega’s 

(2007b) met de studie Navigatie in de Kinderrevalidatie willen ontwikkelen. Gebruikers van 

het instrument moeten voor ogen houden dat het een hulpmiddel is voor ouders en 

professionals om ouders op ideeën te brengen en ouders beter toe te rusten in het contact met 

de hulpverleners. Het te ontwikkelen instrument is met nadruk niet bedoeld voor een 

instellingsbrede inventarisatie van ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van gezinnen 

waarin een kind met een fysieke beperking opgroeit; het is een hulpmiddel bij het verlenen 

van zorg op maat, die afgestemd is op de unieke behoeften van ieder gezin. 

 Een beperking van de hier gepresenteerde review is de inclusie van uitsluitend 

Engelstalige artikelen die gepubliceerd zijn in S(S)CI tijdschriften. Kwalitatieve studies 

worden in het algemeen minder snel geaccepteerd door gerenommeerde tijdschriften. 

Hierdoor zijn interessante en bruikbare studies mogelijk niet opgenomen in de review. Ook 

interne publicaties en studies die in nationale vaktijdschriften zijn gepubliceerd vallen buiten 

de scope van deze review. Het gevolg van deze beperking zou kunnen zijn dat de meer 

specifieke ondersteuningsbehoeften en hulpvragen buiten het bereik van de review vallen.  

Een ander aandachtspunt bij de interpretatie van de resultaten is dat bijna alle studies 

zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië (n = 23 uit 27). Dit maakt dat de 

gevonden ondersteuningsbehoeften en en hulpvragen niet zonder meer vertaalbaar zijn naar 

de Nederlandse praktijk. Zo is de wet- en regelgeving in Nederland niet vergelijkbaar met die 

in andere landen. Bij het ontwikkelen van een instrument op basis van de gevonden 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen wordt daarom geadviseerd om de 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen die behoren tot het onderwerp ‘wet- en regelgeving 

en vergoedingen’ aan te passen naar de unieke situatie van het betreffende land. Voor 

Nederland valt te denken aan informatie over een indicatiestelling die nodig is om in 

aanmerking te komen voor vergoeding van bijzondere ziektekosten (AWBZ) en voor 

aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en aan informatie over het 

aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB), waarmee ouders zelf zorg, begeleiding 

en voorzieningen voor hun kind met een beperking in kunnen kopen.  

Naast de wet- en regelgeving verschilt ook de invulling van de zorg in Nederland met 

die in het buitenland. De termen die in de internationale literatuur gebruikt worden zijn 



 

11 

hierdoor niet altijd letterlijk te vertalen naar de Nederlandse situatie. Zo hadden de in de 

internationale literatuur gevonden ondersteuningsbehoeften en hulpvragen uit de 

internationale literatuur regelmatig betrekking op ‘respite care’, een term die lastig te vertalen 

is naar de Nederlandse situatie. In deze studie is de term ‘respite care’ vertaald als 

‘gespecialiseerde (thuis)zorg’ (D3, D7, D12, E4).  

Elf studies hebben gebruik gemaakt van een zelfgemaakte, niet-gevalideerde, 

vragenlijst of aangepaste versie van een vragenlijst. Niet-gevalideerde vragenlijsten kunnen 

de validiteit van een studie sterk negatief beïnvloeden. Het instrument dat Siebes en collega’s 

(2007a) met de studie Navigatie in de Kinderrevalidatie beogen te ontwikkelen betreft geen 

instrument voor wetenschappelijk onderzoek, maar een hulpmiddel voor ouders bij het 

herkennen en/of aangeven van hun ondersteuningsbehoeften en hulpvragen. In zoverre zijn de 

verschillende soorten betrouwbaarheid en validiteit daarom minder van belang in de 

instrumentontwikkeling. Desondanks wordt door middel van de hier gerapporteerde 

literatuurreview (stap 1), de aanvullende interviews met ouders van kinderen met een fysieke 

beperking (stap 2) en de afsluitende bijeenkomsten met een heterogeen expertpanel (stap 3) 

een sterke inhoudsvaliditeit van het instrument nagestreefd.  

Eveneens moet opgemerkt worden dat er aanzienlijk meer moeders dan vaders hebben 

meegedaan aan het onderzoek. Dit kan het soort gerapporteerde ondersteuningsbehoeften en 

hulpvragen beïnvloed hebben. Moeders worden over het algemeen gezien als de 

hoofdverzorger van het kind. Wanneer het een kind met een beperking betreft lijkt dit te 

worden versterkt (Hadadian & Merbler, 1995). Vaders kunnen hierdoor een gevoel van 

vervreemding krijgen ten opzichte van het kind, wat het gevoel van incompetentie bij vader 

kan versterken. Dit kan invloed hebben op het soort ondersteuningsbehoeften dat moeders en 

vaders rapporteren. Moeder heeft, als hoofdverzorger van het kind, mogelijk meer behoefte 

aan praktische informatie over de verzorging van het kind. Tevens kan zij als hoofdverzorger 

meer behoefte aan onlasting van de zorg voor haar kind hebben. Vaders hebben volgens 

Hadadian & Merbler (1995) vooral behoefte aan informatie over de aandoening van het kind 

en behoefte aan ondersteuning bij het accepteren van de beperking van het kind. 

De ernst van de beperking van het kind heeft mogelijk ook invloed op het type 

ondersteuningsbehoeften en hulpvragen die ouders rapporteren. In de tweede fase van de 

studie Navigatie in de Kinderrevalidatie (Siebes et al., 2007b), de kwalitatieve interviews, is 

het daarom belangrijk zowel moeders als vaders te interviewen. Dit kan een waardevolle 

aanvulling leveren op de reeds gevonden ondersteuningsbehoeften en hulpvragen in de 

literatuur. Tevens zou er bij de werving van respondenten rekening gehouden moeten worden 
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met de leeftijd van de kinderen en de aard en ernst van hun beperking, opdat er een breed 

beeld van hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van gezinnen waarin een kind met een 

fysieke beperking opgroeit kan ontstaan. 

De hier beschreven literatuurstudie vormt de wetenschappelijke basis voor de 

ontwikkeling van een instrument dat ouders helpt de hulpvragen en ondersteuningsbehoeften 

van zichzelf, andere gezinsleden en het gezin als geheel te herkennen. In een volgende fase 

van het onderzoeksproject zal de in de literatuur gevonden itemlijst aangevuld worden door 

middel van interviews met Nederlandse ouders van kinderen met een fysieke beperking. De 

complete lijst zal worden voorgelegd aan een expertpanel, dat de uiteindelijke vorm en inhoud 

van het instrument zal bepalen. Hierna zal het project afgerond worden met de landelijke 

implementatie van het ontwikkelde instrument. 
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Appendix 

Appendix 1: Studiekenmerken van de betrokken studies 
 
Auter(s) Participanten Setting Instrumenten Focus studie Items appendix 2 

 
   V I    
Abelson 
(1999) 
 
 

574 ouders  
 
Diagnosegroepen: mentale 
retardatie, CP, epilepsie, 
autisme, gedragsproblemen, 
hersenbeschadiging, 
doofblindheid, hydrocefalie, 
SB.   

De ‘Iowa Association for 
Retarded Citizens’ en de 
‘Iowa Exceptional 
Parent Center’. (USA) 
 

X  Vragenlijst gericht op de 
ervaringen, gevoelens en 
visie van ouders op 
ambulante zorg. 
 

De behoeften van ouders 
wat betreft ambulante 
zorg.  

D 1, D2, D3, D7, D8, 
D10, D12. 

Bailey & 
Simeonsson 
(1988) 
 
  
 

34 tweeoudergezinnen,  
52% meisjes 
48% jongens 
 
Diagnosegroepen: een 
variëteit aan beperkende 
condities. 

Interventieprogramma 
voor zuigelingen vanuit 
huis. (USA) 
 
 
 

X  Vragenlijst: Family Needs 
Survey aangevuld met 
een lijstje waarop ouders 
hun vijf grootste 
behoeften kunnen 
aangeven.  
 

Het ontwikkelen van een 
vragenlijst om de 
behoeften van ouders met 
een jong kind met een 
handicap te inventariseren 
en het testen van deze lijst 
in de praktijk.  

A1, A4, A5, A6, A12, 
A13, A22, A23, A10, 
A25, A29, A30, A31, 
A32, A44, B1, B2, B5, 
B6 B7, B8, C1, C2, C3, 
C4, C5, D1, D2, D4, 
D5, D6, D9, E2, E3, 
E4, E5, F1, F2, F3,  F4, 
F5, F6, F7, F8.  

Bailey et al. 
(1992b) 
 
 
 
 

261 moeders en 127 vaders, 
waarvan 106 ouderparen.  
24 belangrijke anderen.  
 
Diagnosegroepen: 
motorische beperkingen, 
visuele beperkingen, 
mentale retardatie, taal- of 
spraakstoornissen, algehele 
ontwikkelingsachterstand, 
gezondheidsbeperking.  

Vroegtijdig 
interventieprogramma 
voor ouders van 
kinderen met een 
beperking. (USA) 
 

X  Vragenlijst: Family Needs 
Survey. 

De behoeften van moeders 
en vaders van jonge 
kinderen met een 
beperking. 

A1, A4, A5, A6, A12, 
A13, A22, A23, A10, 
A25, A29, A30, A31, 
A32, A44, B1, B2, B5, 
B6 B7, B8, C1, C2, C3, 
C4, C5, D1, D2, D4, 
D5, D6, D9, E2, E3, 
E4, E5, F1, F2, F3,  F4, 
F5, F6, F7, F8. 

Diehl et al. 
(1991) 
 
 
 

80 ouders, waarvan 
71 vrouwen en 9 mannen. 
 
Diagnosegroepen: 
chronische ziekten die 
leiden tot verzwakking, 
condities aan een of meer 
fysiologische of 
orgaansystemen die leiden 
tot afhankelijkheid van 24-
uurszorg.   

Ouders van kinderen 
met een chronische 
ziekte, die leidt tot een 
fysieke beperking, 
onder behandeling van 
een eerstelijns 
hulpverlener. (USA) 
 

 X Interviews Het eigen perspectief van 
ouders met kinderen met 
een medisch complexe 
zorgvraag op hun 
ondersteuningsbehoeften.  

A3, A4, A7, A11, A15, 
A16, A22, A23, A26, 
A27, A28, A41, A43, 
A47, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, D1, D2, D3, 
D7, E9, F1, F2, F9.  

Ellis et al. 
(2002) 
 
 
 

91 gezinnen 
18% meisjes 
82% jongens 
 
Diagnosegroepen: 
autistische stoornissen, 
pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen, 
mentale retardatie.  

Gezinnen waarvan de 
kinderen onderwijs 
krijgen van een 
particuliere organisatie 
in Massuchusetts. 
(USA) 

X  Vragenlijst: aangepaste 
versie van de Family 
Needs Survey. 

Het beoordelen en 
vergelijken van zelf 
gerapporteerde behoeften 
in relatie tot 
omgevingsfactoren.  

A10, A25, A23, A29, 
A31, A49, B5, D1, D2, 
E6. 

Farmer et al. 
(2004) 
 
 
 
 
 

83 gezinnen, waarvan 94% 
moeders. 
 
Diagnosegroepen: 
orgaanspecifieke ziekten, 
prematuriteit en verwante 
condities, aangeboren 
afwijkingen, mentale 
retardatie, afwijkingen aan 
het zenuwstelsel, slecht 
omschreven restgroep. 

Eerstelijns 
hulpverleningspraktijk. 
(USA) 

X  Vragenlijsten: Family 
Needs Survey, een 
aangepaste versie van de 
gezinsvragen van de 
Shared Responsibilities 
Tool Kit, Functional 
Status II-Revised, Family 
Support Scale, Impact on 
Family Scale, 
Hollingshead Index.  

Het ontdekken van de 
ondersteuningsbehoeften 
van gezinnen met een kind 
waarvan de chronische 
ziekte leidt tot een fysieke 
beperking.  
 
 
  

A1, A4, A5, A6, A12, 
A13, A22, A23, A10, 
A25, A29, A30, A31, 
A32, A44, B1, B2, B5, 
B6 B7, B8, C1, C2, C3, 
C4, C5, D1, D2, D4, 
D5, D6, D9, E2, E3, 
E4, E5, F1, F2, F3,  F4, 
F5, F6, F7, F8. 

Hadadian & 
Merbler 
(1995) 
 
 

189 vaders  
 
Diagnosegroepen: kinderen 
met 
ontwikkelingsachterstanden 
die leiden tot een behoefte 
aan extra ondersteuning.  

Kinder- en 
peuteropvang en 
voorschoolse 
programma’s in de staat 
Indiana voor kinderen 
met een beperking. 
(USA) 

X  Vragenlijst: ontwikkeld 
door Linder & Chitwood 
(1984) voor het meten 
van de behoeften van 
vaders van kinderen met 
een beperking.  

De visie van vaders op hun 
eigen behoeften aan 
training en middelen.  

A1, A11, A29, B6, C1, 
C2, C3, F3, F10, F12, 
F14. 

Hall (1996) 
 
 

19 ouders 
 
Diagnosegroepen: variëteit 
aan beperkingen.  

Een centrum voor 
kinderen met een 
beperking. (GBR) 

X X Semi-gestructureerd 
interview en een 
vragenlijst met als doel 
een overzicht te krijgen 
van de behoeften van 
ouders en de steun die zij 
ontvingen met betrekking 
tot drie verschillende 
instanties.  

Een onderzoek naar van 
de visie van ouders op het 
soort ondersteuning en de 
hoeveelheid 
ondersteuning die zij 
nodig hebben om voor 
hun kind met een 
beperking te zorgen.  
 

A2, B3, B4, D1, D2. 

Hendriks et 
al. (2000) 

81 moeders 
80 vaders 

Therapeutische 
peutergroepen. (NLD) 

X  Vragenlijsten naar 
ondersteuningsbehoeften 

De 
ondersteuningsbehoeften 

A1, A2, A4, A11, A16, 
A18, A19, A21, A22, 
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Diagnosegroepen: CP, SB, 
psychomotorische 
retardatie, motorische 
beperkingen.  

(gebaseerd op Family 
Needs Survey), sociale 
isolatie, beperking van 
het kind, behoefte aan 
extra ondersteuning en de 
persoonlijke gegevens van 
ouders, kind en gezin.  
 

van ouders (de behoefte 
aan voorzieningen, de 
verbanden tussen 
behoeften, het verschil in 
behoeften tussen moeders 
en vaders, de invloed van 
specifieke ouder-, kind- en 
gezinskenmerken en de 
mate waarin in de 
behoeften is voorzien na 
10 maanden op de 
therapeutische 
peutergroep).  

A23, A24, A29, A30, 
A32, A35, A38, B2, B7, 
B6, B10, C1, C2, C3, 
C4, D1, D2, D10, E1, 
F5, F6, F7, F8, F10, 
F11, F12, F14.  

Horner et al. 
(1987) 
 
 
 
 
 

164 gezinnen 
87% moeders 
9 % vaders 
3% voogden 
1% anderen 
78 jongens (48%) 
86 meisjes (52%) 
 
Diagnosegroepen: 
premature apneu, artritis, 
autisme, hartafwijkingen, 
CP, schisis, CF, diabetes, 
Downsyndroom, 
spierziekten, afwijkingen 
aan het immuunsysteem, 
leerproblemen, 
spierdystrofie, PKU, spraak- 
en gehoorafwijkingen, 
toevallen, sikkelcelziekte, 
SB.  

Het ‘State Crippled and 
Chronically Ill 
Childrens Program’, de 
plaatselijke ‘Head Start 
Program’ en plaatselijke 
belangenverenigingen 
voor ouders. (USA) 

X  Zelfontworpen vragenlijst  
gebaseerd op de 
professionele ervaring 
van de auteur en 
literatuuronderzoek. 

Behoeften van ouders met 
een chronisch ziek kind op 
het gebied van zorg, 
behandeling en 
informatie.  
 

A1, A2, A7, A8, A10, 
A11, A12, A13, A15, 
A25, A29, A43, A45, 
A46, A47, A49, B1, B2, 
D3, D7, D8, D12, E1, 
F1, F2, F9. 

Hummelinck 
& Pollock 
(2006) 
 

20 ouderparen 
9 meisjes 
12 jongens   
 
Diagnosegroepen: astma, 
CF, diabetes, epilepsie (+ 
verstandelijke beperking), 
leukemie, andere vormen 
van kanker, ernstige eczeem.  

De kinderafdeling van 
een Brits 
streekziekenhuis. 
(GBR) 
 

 X Semi-gestructureerd 
interview.  

De behoefte aan 
informatie van ouders met 
een chronisch ziek kind.  

A43, E8. 

Kennedy et 
al. (1998) 
 
 
 
 
 
 

47 moeders 
28 vaders 
27 meisjes 
26 jongens 
 
Diagnosegroep: SB.  

De Spina Bifida kliniek 
van de ‘University of 
Kansas Medical Centre’, 
de Spina Bifida kliniek 
van het ‘Children’s 
Mercy Hospital’ en het 
‘St. Francis Medical 
Centre’, allen te Kansas.  
(USA) 

X X Interview: 
focusgroepbijeenkomst 
gericht op behoeften waar 
wel of niet aan is voldaan.   
 
Vragenlijst: Needs 
Assessment 
Questionnaire (ouder- en 
adolescentversie) 

Het ontwikkelen van de 
Needs Assessment 
Questionnaire voor (de 
ouders van) adolescenten 
en jong-volwassenen met 
Spina Bifida.  

A1, A8, A22, A24, A40, 
A42, A43, A45, A48, 
B3, B4, D14, E7, E8, 
F4, F11, F20, F21.  

Kirk & 
Glendinning 
(2002) 
 
 

23 moeders  
10 vaders 
38 professionals 
(verpleegsters, artsen, 
maatschappelijk werkers en 
leerkrachten) 
3 zorginkopers 
3 verpleegsters, 
verantwoordelijk voor 
ontslag uit ziekenhuis.  
 
Diagnosegroepen: kinderen 
afhankelijk van technische 
apparatuur (o.a. 
tracheostomie, zuurstof, 
intraveneuze medicatie, 
dialyse). 

Drie 
kinderziekenhuizen. 
(GBR) 

 X Interviews De studie richt zich op 
ondersteuningsbehoeften 
van ouders waar niet aan 
is voldaan en de zorg die 
ze wél hebben ontvangen.   

A1, A22, A28, B1, B3, 
B4, F1, F2.  

Klein Walker 
et al. (1989) 
 
 
 
 
 
 

910 ouders  
44% meisjes 
56% jongens 
 
Diagnosegroepen: mentale 
retardatie, toevallen, CP, 
aangeboren hartafwijkingen, 
SB, scoliose, 
Downsyndroom, ernstige 
visuele beperkingen, schisis, 
astma, ernstige 
gehoorbeperkingen, 
autisme, neurofibromatose, 
hemofilie, CF, reuma.  

Respondenten zijn 
afkomstig uit bestaande 
programma’s van het 
Massachusetts 
Department of Public 
Health en deelnemers 
aan een 
verscheidenheid van 
oudergroepen in 
Massachusetts. (USA) 

X  Zelfontworpen vragenlijst 
over de mening van 
ouders over het belang 
van voorzieningen waar 
ouders en het kind 
behoefte aan hebben.  

Landelijk onderzoek onder 
ouders van kinderen met 
een chronische ziekte, 
naar het gebruik van 
voorzieningen binnen de  
gezondheidszorg, de 
kosten van 
gezondheidszorg, en het 
belang van 
gezondheidszorg en 
ondersteunende 
voorzieningen.  

A1, A7, A22, A24, A25, 
A29, A33, A40, B1, B2, 
B3, B4, D1, D2, D3, 
D4, D5, D6, D8, D11, 
D13, E6, E10, F1, F2, 
F3, F9, F15.   

MacDonald 
& Callery 
(2007) 
 
 

19 moeders  
7 vaders 
13 verpleegkundigen 
4 maatschappelijk werkers.  
 

Instellingen voor 
ambulante zorg en een 
plaatselijke databank 
voor kinderen met een 
beperking. (GBR) 

 X Interview De zich ontwikkelende 
behoefte van ouders aan 
ambulante zorg.  

D3, D10, D12. 
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 Diagnosegroepen: een 
variëteit van beperkingen; 
alle kinderen waren fysiek 
afhankelijk van anderen en 
hadden ernstige cognitieve 
beperkingen.  

 

Miller et al. 
(2003) 
 

13 gezinnen, waarvan 5 
stellen, 7 moeders en 1 
vader. 
 
Diagnosegroep: CP. 

Respondenten zijn 
afkomstig uit het 
register van de ‘North of 
England Collaborative 
Cerebral Palsy Survey’ 
en woonachtig in het 
noorden van Engeland. 
(GBR) 

 X Semi-gestructureerd 
interview op basis van 
een topiclijst.  

De informatiebehoeften 
van gezinnen waarvan een 
kind vermeld staat in een 
cerebrale pareseregister.  

A3, A5, A6, A9, A22, 
A29, F18. 

Milner et al. 
(1996) 
 

39 gezinnen 
 
Diagnosegroep: CP. 

Alle kinderen jonger 
dan 8 jaar, woonachtig 
in een bepaald gebied 
van Londen met de 
diagnose cerebrale 
parese. De gezinnen zijn 
gelokaliseerd met 
behulp van het register 
voor mensen met een 
beperking in de 
omgeving, 
fysiotherapeuten, de 
plaatselijke scholen en 
via andere 
professionals.  
(GBR) 

X X Semi-gestructureerd 
interview waarbij gebruik 
werd gemaakt van een 
vragenlijst.  

Het ontwikkelen van een 
vragenlijst bestaande uit 
stellingen waarin ouders 
de tevredenheid over de 
zorg kunnen aangeven.  

A10, A20, A25, A26, 
A27, A46, D1, D2, E11. 

Pain (1999) 
 
 

15 moeders  
5 vaders 
  
Diagnosegroepen: ernstige 
verstandelijke en/of 
lichamelijke beperkingen.  

Het betreft ouders van 
kinderen onder 
behandeling van een 
eerstelijns hulpverlener. 
(GBR) 
 

 X Interview De informatiebehoeften 
van ouders en het doel van 
de informatie.  

B1, E9, F1, F2. 

Perrin et al. 
(2000) 
 
 
 
 
 

122 moeders 
100 vaders  
5 kinderartsen 
59 meisjes (48%) 
64 jongens (52%) 
 
Diagnosegroepen: 
beperkingen m.b.t. de 
ademhaling, neurologische 
beperkingen, meervoudige 
beperkingen, andere 
beperkingen. 

Het onderzoek is 
uitgevoerd door een 
onderzoeksinstituut 
gericht op het 
verbeteren van de 
gezondheid van 
kinderen en het 
verbeteren van de 
eerstelijnszorg. (USA) 
 

X  Zelfontworpen 
vragenlijst: vragen 
hebben betrekking op de 
hulpbehoeften van ouders 
en de ernst van de 
beperking van het kind.  

De hoeveelheid en het type 
zorg en begeleiding dat 
nodig is voor kinderen met 
een chronische ziekte en 
hun families.  

A1, A2, A3, A7, A8, 
A10, A17, A22, A24, 
A25, A29, A33, A40, 
B1, B2, B3, B4,  
D1, D2, D3, D4, D7, 
D8, D11, D13,  D15,  
E6, E7, F1, F2, F3, F9, 
F15, F19. 

Rahi et al.  
(2004) 
 
 
 
 
 
 

Groep 1: 79 gezinnen hebben 
voor het experiment1 een 
vragenlijst ingevuld, van 
deze gezinnen hebben er 29 
deelgenomen aan het 
interview 
Groep 2: 68 gezinnen 
hebben na het experiment 
een vragenlijst ingevuld, van 
deze gezinnen hebben 19 
gezinnen deelgenomen aan 
het interview.   
 
Diagnosegroepen: visuele 
beperkingen.  

Afdeling 
kinderoogheelkunde 
van het Great Ormond 
Street Hospital in 
Londen. (GBR) 
 

 X Interview 
Vragenlijsten: Measure of 
Processes of Care, Client 
Satisfaction 
Questionnaire, 
sociaaldemografische 
gegevens, klinische 
gegevens afkomstig uit 
dossier.  

De behoeften van ouders 
ten tijde van de 
diagnosestelling van de 
beperking.  

A1, B1, B2, B3, B4, F1, 
F2. 

Rawlins et 
al. (1990) 
 
 

1494 gezinnen namen deel, 
waarvan 
77% moeders 
6% vaders 
14% beide ouders 
 
Diagnosegroepen: CP, 
schisis, diabetes, 
Downsyndroom, 
gehoorbeperkingen, 
hartafwijkingen, toevallen, 
spraakproblemen, astma, 
mentale retardatie, 
orthopedische afwijkingen. 

Ouders met een 
chronisch ziek kind, 
wonend in Kansas. 
(USA) 

X  Vragenlijst: Family Needs 
Assessment Tool. 

Het bepalen van de 
betrouwbaarheid en 
validiteit van de Family 
Needs Assessment Tool.  

A1, A2, A3, A7, A10, 
A11, A12, A13, A14, 
A15, A17, A22, A25, 
A29, A33, A34, A36, 
A37, A39, A43, A45, 
B1, B2, D1, D2, D3, 
D4, D5, D6, D7, D8, 
D11, E6, E7, E10, F1, 
F2, F3, F16, F17.   

Reyes-
Blanes et al. 
(1999) 
 
 
 
 

94 moeders, waarvan 55 uit 
Puerto Rico en 39 uit 
Florida.   
34 meisjes (36%)  
60 jongens (64%) 
 
Diagnosegroepen: mentale 

De gegevens zijn 
afkomstig uit een eerder 
onderzoek naar Puerto 
Ricaanse en Mexicaanse 
gezinnen met een kind 
met een beperking, 
wonend in de USA. 

X  Vragenlijst (afgenomen in 
interviewvorm): 
ABILITIES Index, Family 
Needs Survey, Family 
Support Scale.  

Het vergelijken van de 
hulpbehoeften van Puerto 
Ricaanse moeders van 
kinderen met een 
beperking wonend in 
Florida en Puerto Rico.  

A1, A4, A5, A6, A10, 
A12, A13, A22, A23, 
A25, A29, A30, A31, 
A32, A44, B1, B2, B5, 
B6, B7, B8, C1, C2, C3, 
C4, C5, D1, D2, D4, 
D5, D6, D9, E2, E3, 

                                                
1 Alle studies zijn empirisch beschrijvend met uitzondering van de experimentele studie van Rahi et al. (2004).  
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 retardatie of een beperking 
die leidt tot een 
ontwikkelingsachterstand 
(Downsyndroom, CP, SB, 
hydrocefalie).  

Deze gegevens zijn 
aangevuld met data van 
Puerto Ricaanse 
gezinnen wonend in 
Puerto Rico. (USA en 
PRI)  
 

E4, E5, F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8.  

Sloper & 
Turner 
(1991) 
 
 
 

105 moeders 
2 vaders  
24 kinderartsen  
47% jongens 
53% meisjes 
 
Diagnosegroepen: CP, SB, 
beperkingen die resulteren 
in een fysieke beperking. 
Prognose: niet in staat tot 
zelfstandig lopen. 

Respondenten zijn 
geworven via 
kinderartsen, de 
gespecialiseerde 
thuiszorg en 
schoolhoofden van het 
speciaal onderwijs. 
(GBR) 

X X Interview 
Vragenlijst: Perceived 
Needs Scale, Marlowe-
Crown Social Desirability 
Scale.  

De visie van ouders en 
kinderartsen op het aantal 
ondersteuningsbehoeften 
van een gezin op 
verschillende gebieden in 
relatie tot het kind en het 
gezinsfunctioneren.  

A1, A1O, A25, A30, D1, 
D2. 

Sloper & 
Turner 
(1992) 
 
 
 
 
 
 

Interview: 
105 moeders 
2 vaders 
 
Vragenlijst:  
98 moeders 
72 vaders 
 
Diagnosegroepen: CP, SB, 
beperkingen die resulteren 
in een fysieke beperking.  

Respondenten zijn 
geworven via 
kinderartsen, vanuit de 
gespecialiseerde 
thuiszorg en vanuit 
scholen voor kinderen 
met ernstige 
leerproblemen en voor 
kinderen met een 
lichamelijke beperking. 
(GBR) 

X X Interview 
Vragenlijst: zelf 
samengestelde boekjes 
met o.a. Perceived Needs 
Scale, Behaviour Problem 
Index, Behavior 
Screening Questionnaire, 
Survey of Disabled 
Children Questionnaire, 
Family Relationships 
Index, Social Support 
Resources Questionnaire.  

De behoefte aan 
ondersteuning en zorg van 
gezinnen met een kind 
met een ernstige 
lichamelijk beperking, de 
ondersteuning die ouders 
willen hebben en de 
ondersteuning die zij niet 
hebben gekregen. 

A1, A10, A12, A13, 
A24, A25, A29, A30, 
A31, A34, A46, B9, C1, 
C2, D1, D2, D3.  

Starke & 
Möller 
(2002) 
 
 

33 moeders 
11 vaders 
 
Diagnosegroep: Syndroom 
van Turner. 

Respondenten zijn 
geworven via het 
‘Göteborg Peadiatric 
Growth Research 
Center’ in het ‘Queen 
Silvia Children’s 
Hospital’ te Götenborg. 
(SWE) 

 X Interview De behoefte van ouders 
aan informatie over de 
medische diagnose van 
hun kind.  

A1 

Taanila et al. 
(1998) 
 
 
 
 
 
 
 

85 gezinnen, waarvan 84 
moeders, 76 vaders.  
 
Diagnosegroepen: 
verstandelijke beperking 
(Downsyndroom, pre- of 
perinatale oorzaak, 
onbekende oorzaak) en 
fysieke beperking (CP, 
hydrocefalis, MBD, 
spierziekten, encefalopathie) 
 

Respondenten zijn 
geworven via de 
patiëntenlijst van het 
‘Oulu University 
Hospital’ en het ‘Special 
Welfare District’ van 
Noord Ostrobothnia. De 
ouders van de groep 
oudere kinderen maken 
deel uit van een 
prospectief moeder-
kind geboortecohort in 
de twee meest 
noordelijke provincies 
van Finland (Oulu and 
Lapland)’. (FIN) 

X X Interview over de invloed 
van het kind op ouders en 
het gezin: speciaal 
ontworpen voor deze 
studie. 
Vragenlijst naar de 
persoonlijke gegevens 
ouders: speciaal 
ontworpen voor deze 
studie.  
 

De eerste informatie en 
het eerste advies dat 
ouders ontvangen over de 
beperking van hun kind.  

A1, A11, A14, B9. 

Tarran 
(1981) 
 
 
 
 
 

67 gezinnen, met 67 
moeders en 43 vaders.  
 
Diagnosegroep: CP.  

Ouders van kinderen 
met Cerebrale Parese 
die behandeling 
ondergaan aan het 
‘Armistead Child 
Development Centre’ in 
Dundee en de ‘Fraser of 
Allander Assessment 
Unit’ van het ‘Royal 
Hospital for Sick 
Children’ in Glasgow. 
(GBR) 

X X Interviews 
Vragenlijst: zelf 
ontworpen vragenlijst 
voor suggesties, feedback 
en medische 
dossiergegevens. 

De problemen die 
gezinnen met een kind 
met cerebrale parese 
tegenkomen.  

A1, A3, A22, A50, B1, 
B2, B5, F1, F2.  

CP, Cerebrale Parese; SB, Spina Bifida; CF, Cystic Fibrosis; PKU, Fenylketonurie; MBD, Minimal Brain 
Dysfunction.  
USA, Verenigde Staten; GBR, Groot-Brittannië; NLD, Nederland; PRI, Puerto-Rico; SWE, Zweden; FIN, 
Finland.  
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Appendix 2: In de literatuur gerapporteerde hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van gezinnen waarin een 
kind met en fysieke beperking opgroeit 
 

A Behoefte aan informatie N2 

 Ik heb behoefte aan…  

 Diagnose, ontwikkeling en verwachtingen  

1 … informatie over de aandoening of beperking van mijn kind 17 

2 … informatie over de ontwikkeling van mijn kind  7 

3 … advies over wat ik kan verwachten als mijn kind ouder wordt (ontwikkeling, verloop en toekomstige behoeftes) 6 

4 … informatie over de normale groei en ontwikkeling van kinderen 6 

5 … informatie over kinderen met eenzelfde beperking 5 

6 … om ervaringsverhalen te lezen van andere gezinnen waarin een kind met een beperking opgroeit 5 

7 … informatie over de erfelijkheid van de aandoening van mijn kind 5 

8 … informatie over veranderingen die mijn kind in de puberteit doormaakt (seksualiteit, opleiding, onafhankelijkheid, etc.) 3 

9 … informatie over de oorzaken van de aandoening van mijn kind 1 

 Rondom de behandeling  

10 … informatie over (behandel)mogelijkheden voor mijn kind 11 

11 … informatie over oefeningen die ik thuis met mijn kind kan doen 8 

12 … om de leerkracht(en)/therapeut(en) van mijn kind vaker te spreken  7 

13 … informatie over de schoolprestaties van mijn kind 7 

14 … informatie over de behandeling/begeleiding van mijn kind 3 

15 … voedingsinformatie voor mijn kind (bijvoorbeeld calorie-inname) 3 

16 … informatie over de lichamelijke verzorging van mijn kind (bijvoorbeeld badderen, tanden poetsen, eten geven) 2 

17 … informatie over gespecialiseerde/bijzondere behandelmethodes 2 

18 … informatie over hoe we de behandeling in dagelijkse activiteiten kunnen integreren 1 

19 … ondersteuning in het vinden van een balans tussen therapeutische en educatieve behoeften 1 

20 … een toelichting bij verslagen en andere schriftelijke rapportages 1 

21 … informatie over de medische verzorging van mijn kind.  1 

 Hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen  

22 … informatie over het aanvragen van hulpmiddelen voor mijn kind (bijvoorbeeld rolstoel, rollator, communicatiehulpmiddel) 13 

23 … informatie over voorzieningen die mijn kind mogelijk nodig heeft in de toekomst 8 

24 … informatie over hoe we ons huis kunnen aanpassen aan de mogelijkheden van ons kind 5 

25 … informatie over voorzieningen die in onze omgeving beschikbaar zijn 3 

26 … informatie over (verschillende) mogelijkheden voor hulpmiddelen 2 

27 … om hulpmiddelen uit te proberen voordat ze aangevraagd worden 2 

28 … training in het gebruik van een hulpmiddel 2 

 Opvoeding  

29 … informatie over hoe ik om kan gaan met het gedrag van mijn kind, ook wanneer hij/zij zich misdraagt 13 

30 … informatie over hoe ik met mijn kind kan communiceren 7 

31 … informatie over hoe ik mijn kind dingen kan leren 6 

32 … informatie over hoe ik met mijn kind kan spelen 5 

33 … informatie over geschikte activiteiten voor mijn kind 3 

34 … informatie over hoe ik om kan gaan met de slaapproblemen van mijn kind 2 

35 … informatie over de opvoeding van mijn kind 1 

36 … informatie over hoe ik kan voorzien in de emotionele behoeften van mijn kind 1 

37 … informatie over hoe ik kan voorzien in de intellectuele behoeften van mijn kind 1 

38 … informatie over geschikt/aangepast speelgoed voor mijn kind 1 

39 … informatie over hoe ik mijn kind kan leren om te gaan met andere kinderen 1 

 Vervoer  

40 … informatie over vervoersmogelijkheden voor mijn kind  3 

41 … informatie over hoe ik mijn kind veilig kan vervoeren 1 

42 … informatie over hoe ik met het openbaar vervoer kan reizen met mijn kind (bus, trein, etc.) 1 

                                                
2 De getallen in deze appendix geven het aantal artikelen weer waarin ondersteuningsbehoeften en hulpvragen 
genoemd werden. 
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 Medisch  

43 … informatie over en uitleg bij (het toedienen van) medicatie 5 

44 … ondersteuning bij het vinden van een arts die gespecialiseerd is in de aandoening van mijn kind 4 

45 … informatie over medische ingrepen waar mijn kind baat bij kan hebben 3 

46 … mogelijkheden voor spoedconsult 3 

47 … informatie over hoe ik mijn kind op een ziekenhuisbezoek of een ziekenhuisopname kan voorbereiden 2 

48 … informatie over medische voorzieningen in het buitenland 1 

 Overig  

49 … ondersteuning bij het vinden van geschikte vrijetijdsbesteding voor mijn kind 2 

50 … informatie over geschikte vakantiebestemmingen (aangepaste vakantiewoning, reizen, etc.) 1 

B Behoefte aan ondersteuning N 

 Ik heb behoefte aan…  

1 … emotionele/psychische ondersteuning door een professional (psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater)  13 

2 … om andere ouders met een kind met eenzelfde beperking te spreken en/of ontmoeten 12 

3 … ondersteuning bij het coördineren van de zorg voor mijn kind 7 

4 … iemand die mij ondersteunt bij het behartigen van de belangen van mijn kind 7 

5 … meer tijd voor mezelf 6 

6 … om mijn zorgen over mijn kind te delen met familie 6 

7 … om mijn zorgen over mijn kind te delen met vrienden 5 

8 … een gesprek met een pastor, dominee, imam, rabbi of andere geestelijke 4 

9 … ondersteuning in het accepteren van de aandoening van mijn kind 2 

10 … empathie en begrip 1 

C Vertellen over mijn kind N 

 Ik heb behoefte aan…  

1 … ondersteuning in hoe ik kan reageren als kennissen of vreemden vragen over mijn kind stellen 8 

2 … ondersteuning in hoe ik om kan gaan met reacties van mensen op straat 8 

3 … ondersteuning in hoe ik de beperking van mijn kind uit kan leggen aan vrienden en familie  6 

4 … ondersteuning in hoe ik de beperking van mijn kind uit kan leggen aan broertjes/zusjes 5 

5 … ondersteuning in hoe ik de beperking van mijn kind uit kan leggen aan andere kinderen 4 

D Behoefte aan ondersteuning in de zorg N 

 Ik heb behoefte aan…  

1 … een geschikte oppas voor overdag of ’s avonds voor mijn kind met een beperking 13 

2 … een gespecialiseerde hulp die mij ondersteunt bij de zorg voor mijn kind bij activiteiten buitenshuis 13 

3 … ondersteuning bij het vinden van gespecialiseerde thuiszorg 8 

4 … informatie over hoe mijn kind een reguliere peuterschool, basisschool of middelbare school kan bezoeken 7 

5 … informatie over gespecialiseerde dagopvang voor mijn kind 6 

6 … ondersteuning bij het vinden van een geschikte school voor mijn kind 6 

7 … een gespecialiseerde hulp die thuis de zorg voor mijn kind even van mij overneemt 5 

8 … informatie over hoe mijn kind een regulier kinderdagverblijf of reguliere naschoolse opvang kan bezoeken 5 

9 … geschikte opvang voor mijn kind tijdens religieuze diensten (bijv. kerk, synagoge, moskee) 4 

10 … informatie over logeermogelijkheden (weekend/vakantieweken) voor mijn kind 3 

11 … informatie over vakantiekampen voor mijn kind 3 

12 … ondersteuning bij het vinden van gespecialiseerde zorg buitenshuis 3 

13 … informatie over stageplaatsen voor mijn kind en mogelijke toekomstige werkgevers  2 

14 … informatie over mogelijkheden voor extra ondersteuning bij schoolwerk (op school of thuis)  1 

15 … hulp in de huishouding 1 

E Wet- en regelgeving en vergoedingen N 

 Ik heb behoefte aan…  

1 … informatie over financiële ondersteuning vanwege de extra hoge kosten die de verzorging van mijn kind met zich meebrengt 4 

2 … informatie over het betalen van uitgaven als voeding, huisvesting, medische verzorging, kleding of vervoer. 4 

3 … informatie over het betalen van therapieën, dagopvang of andere voorzieningen waar mijn kind gebruik van maakt 4 

4 … informatie over het betalen van een oppas of gespecialiseerde zorg 4 

5 … informatie over het betalen van aangepast speelgoed 4 

6 … informatie over de wet- en regelgeving omtrent de rechten van mijn kind en mijn verantwoordelijkheden als ouder 4 

7 … informatie over wat er precies vergoed wordt vanuit onze ziektekostenverzekering  3 

8 … informatie over vergoedingen voor hulpmiddelen 2 
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9 … informatie over subsidies, regelingen en tegemoetkomingen 2 

10 … voorlichting over de rechten en plichten van ouders 2 

11 … informatie over wet- en regelgeving 1 

F Functioneren van gezin en gezinsleden N 

1 Mijn partner heeft behoefte aan emotionele/psychische ondersteuning door een professional (psycholoog, maatschappelijk werker, 
psychiater)  

13 

2 Broertjes/zusjes hebben behoefte aan emotionele/psychische ondersteuning door een professional (psycholoog, orthopedagoog, 
psychiater)  

13 

3 Ik heb behoefte aan ondersteuning bij het vinden en ondernemen van geschikte recreatieve activiteiten voor/met het gezin 8 

4 Mijn kind heeft behoefte aan ondersteuning bij het vinden van een baan.  5 

5 Ons gezin heeft behoefte aan ondersteuning bij het bespreken van problemen en het komen tot oplossingen 5 

6 Ons gezin heeft behoefte te leren hoe we elkaar kunnen steunen tijdens moeilijke periodes 5 

7 Ons gezin heeft behoefte aan ondersteuning in het verdelen van huishoudelijke en zorgtaken over de gezinsleden 5 

8 Mijn partner heeft behoefte aan ondersteuning bij het begrijpen en accepteren van de aandoening van ons kind 5 

9 Mijn kind met een beperking heeft behoefte aan emotionele/psychische ondersteuning door een professional (psycholoog, 
orthopedagoog, psychiater)  

4 

10 Ik heb behoefte aan ondersteuning bij het komen tot een betere verdeling van de zorgtaken tussen mijn partner en mij  2 

11 Ik heb behoefte aan ondersteuning in hoe mijn partner en ik op één lijn kunnen komen in de opvoeding 2 

12 Ik heb behoefte aan ondersteuning in hoe ik met mijn partner of naaste familie over zaken rond mijn kind met een beperking kan 
praten  

2 

13 Ik heb behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden van mijn andere kinderen 2 

14 Ik heb behoefte aan ondersteuning in hoe ik voldoende aandacht kan hebben voor mijn andere kinderen naast de zorg voor mijn 
kind met een beperking 

2 

15 Broertjes/zusjes van mijn kind met een beperking hebben behoefte aan lotgenotencontact 2 

16 Ik heb behoefte aan informatie over hoe ik mijn kind kan helpen om te gaan met andere gezinsleden 1 

17 Ik heb behoefte aan informatie over hoe wij als gezinsleden op een goede manier met elkaar om kunnen gaan 1 

18 Ik heb behoefte aan informatie over de invloed die de beperking van mijn kind kan hebben op broertjes/zusjes 1 

19 Mijn kind met een beperking heeft behoefte aan lotgenotencontact 1 

20 Mijn kind met een beperking heeft behoefte om dingen te ondernemen met gezonde leeftijdgenoten  1 

21 Mijn kind met een beperking heeft behoefte om dingen te ondernemen andere kinderen met een beperking 1 

 


