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Samenvatting 

Achtergrond: Afgelopen decennia werd de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking gekenmerkt door deïnstitutionalisatie. Dit heeft er niet automatisch toe geleid dat 

ook de kwaliteit van bestaan voor deze mensen in toegenomen. Om dit te bereiken zou de 

begeleiding cliënten moeten stimuleren om meer deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en 

hen daarmee meer grip te geven op hun eigen leven en hun zelfbepaling te vergroten. Active 

Support kan begeleiding en cliënten helpen dit doel te bereiken. 

Vraagstelling: Wat is het effect van de methodiek Active Support op de kwaliteit van 

interactie tussen begeleiders en cliënten en het gedrag van cliënten een jaar na implementatie? 

Methode van onderzoek: Dataverzameling heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2007, 

2008 en 2009 onder zeven cliënten die woonachtig zijn op twee verschillende woningen van 

een Nederlands instellingsterrein. De kwaliteit van interactie en het gedrag van cliënten is 

gemeten op verschillende domeinen. Daarbij is gebruik gemaakt van acht wekelijkse video-

opnames gedurende dagelijkse activiteiten. 

Resultaten: De kwaliteit van de interactie tussen begeleider en cliënt is verbeterd. Positief 

gedrag van begeleiding is toegenomen in vergelijking met de voormeting in 2007. De mate 

van wederkerige interactie is toegenomen en bleek onder meer tot uiting te komen in een 

toename van het oogcontact. Verder bleken begeleiders meer betrokken te zijn bij de cliënten 

vergeleken met de voormeting. Cliënten voerden meer activiteiten uit en lieten daarin ook 

meer afwisseling zien in vergelijking tot de voormeting. Daarnaast bleken cliënten zowel ten 

opzichte van de voormeting als de eerste nameting meer initiatief te tonen of richting 

begeleiders aan te geven dat zij iets wilden. Daar tegenover staat dat cliënten ten opzichte van 

de eerste nameting minder interesse in de omgeving toonden. 

Conclusies: Het merendeel van de aangetoonde effecten op de eerste nameting is gehandhaafd 

op deze follow-up meting. Cliënten nemen meer deel aan dagelijkse activiteiten en krijgen 

daardoor meer grip op hun bestaan. Ondanks deze positieve resultaten bleken cliënten ook 

minder interesse in hun omgeving te tonen in vergelijking met de eerste nameting. Overigens 

lijkt dit mogelijk verklaard te kunnen worden door fysieke achteruitgang die bij 57 procent 

van de cliënten heeft plaatsgevonden in de periode tussen de eerste en tweede nameting. Om 

gevonden resultaten te continueren wordt aanbevolen om de begeleiders regelmatig te blijven 

trainen en coachen om hen bewust te laten blijven van de principes van Active Support. 

Gevonden resultaten kunnen ingezet worden om begeleiders die twijfels hebben bij de 

haalbaarheid van participatie bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking te 

overtuigen.
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Abstract 

Background: Last decades the care of persons with an intellectual disability was characterised 

by deinstitutionalisation. This does not automatically mean that quality of life has improved 

for these people. Therefore staff should focus on helping these people to become more self-

directed by taking part actively in daily activities. Active Support could help staff and clients 

to reach this goal. 

Aim: To address the question whether Active Support has had an effect on the quality of 

interaction between staff and clients and the clients‟ behaviour one  year after implementation 

(second post-test).  

Methods: Data were collected in the Spring of 2009 among seven clients living in two houses 

in a Dutch residential setting. Quality of interaction between staff and client and clients‟ 

behaviour were assessed on several domains through eight weekly video-observations during 

daily living activities. 

Results: Positive behaviour of staff was increased compared to the pre-test in 2007. The level 

of reciprocal interaction had increased which was also shown in the improvement of eye 

contact. Engagement of staff was also increased. The total number of activities of clients and 

the variety in activities were increased compared to the pre-test. Besides clients showed more 

initiative and more often let staff know that they wanted something. On the other hand clients 

showed less interest in their surroundings compared to the pretest. 

Conclusions: Most effects of Active Support found on the first post-test were maintained. 

Clients participated more in daily activities which makes them more self-directed. Despite 

these positive results clients also showed a decrease in interest in their surroundings. 

However, this could be explained by increasing physical restraints of 57 percent of the clients 

in the period between the first and second post-test. Staff needs to be trained on a regular 

basis to keep motivated and to maintain the principles of Active Support. These findings can 

be used to motivate staff who question participation to be possible for people with severe 

intellectual disabilities. 



5 

 

Inleiding  

Om mensen met een verstandelijke beperking een zo normaal mogelijk leven te bieden is 

alleen een verhuizing van het instellingsterrein naar een normale omgeving midden in de 

samenleving niet genoeg. Geconstateerd werd dat ook de dagen van mensen met een 

verstandelijke beperking die midden in de samenleving wonen nog grotendeels ongevuld zijn. 

In zes van de zeven onderzochte woningen werden cliënten gemiddeld maximaal drie minuten 

per uur ondersteund om te kunnen deelnemen in huishoudelijke activiteiten. Aan de 

hotelmatige zorg zoals die gebruikelijk was op het instellingsterrein bleek nog weinig te zijn 

veranderd (Felce & Perry, 1995). 

De hierboven beschreven deïnstitutionalisering kwam voort uit het 

normalisatieparadigma. Nirje beschreef in 1969 het normalisatieprincipe als: „Het 

toegankelijk maken voor personen met een verstandelijke beperking van patronen en 

omstandigheden van het dagelijkse leven, die zo dicht mogelijk bij die van de hoofdstroom 

van de samenleving liggen‟ (Van Gennep, 1997; Van Gennep, 2004). Na verloop van tijd 

ontstond veel kritiek op het normalisatieprincipe. Zoals ook naar voren kwam uit het 

onderzoek van Felce en Perry (1995) werd gesteld dat er slechts sprake was van een fysiek-

structurele verandering. In de nieuwe voorzieningen zou nog altijd een instellingscultuur 

heersen.  

Vanuit de kritiek op normalisatie ontstond eindvorige eeuw een nieuw paradigma: Het 

burgerschapsperspectief. De idee was dat mensen met een verstandelijke beperking 

volwaardige burgers zijn met dezelfde rechten en plichten (Vlaskamp, 2000). Kwaliteit van 

bestaan is een van de kernwaarden binnen het burgerschapsparadigma. Zoals Schalock in 

1996 formuleerde: „Het huidige paradigma heeft zorgverleners gedwongen te focussen op een 

verbetering van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking‟ (Wehmeyer & 

Schwartz, 1998)  

Kwaliteit van bestaan kan onderverdeeld worden in acht domeinen, waaronder 

zelfbepaling. Indicatoren voor zelfbepaling zijn autonomie (onafhankelijkheid), doelen en 

persoonlijke waarden (wensen en verwachtingen) en keuzes (kansen, mogelijkheden en 

voorkeuren) (Schalock, 2004). Schalock veronderstelde dat een verbetering in een van de acht 

domeinen zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van bestaan. Wehmeyer en Metzler 

(1995) toonden in eerste instantie in een onderzoek onder 4544 personen met een 

verstandelijke beperking aan dat deze mensen een beperkte zelfbepaling en weinig 

mogelijkheden om keuzes en beslissingen te maken ervaren in vergelijking tot mensen zonder 

een beperking (Wehmeyer & Metzler, 1995). In later onderzoek van Wehmeyer en Schwartz 
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(1998) werd gevonden dat zelfbepaling inderdaad in belangrijke mate bijdraagt aan de 

kwaliteit van bestaan. Mensen die meer grip ervaren op hun leven bleken een betere kwaliteit 

van bestaan te ervaren. Lachapelle en anderen (2005) vonden dezelfde positieve relatie tussen 

zelfbepaling en kwaliteit van bestaan in een internationale steekproef bestaande uit 182 

personen met een beperking uit vier verschillende landen. 

Verschillende onderzoeken zijn verricht om te achterhalen hoe de kwaliteit van 

bestaan van mensen met een verstandelijke beperking kan worden verbeterd. Mansell (2006) 

concludeerde dat in de begeleiding niet langer de nadruk moet liggen op de beperkingen van 

de cliënt. Interventies zouden zich moeten richten op ondersteuning van cliënten bij het 

verwerven van nieuwe vaardigheden en het vergroten van de zelfstandigheid, met name ook 

bij cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Professionele ondersteuning door 

begeleiders is bij deze cliënten essentieel om groei en ontwikkeling gedurende het leven 

gaande te houden en daarmee de kwaliteit van bestaan te verbeteren. Felce en Emerson (2001) 

stellen ook dat mensen met een ernstiger mate van verstandelijke beperking extra kwetsbaar 

zijn en eerder een leven leiden dat gekenmerkt wordt door leegte en een gebrek aan 

maatschappelijke betrokkenheid. Zij vullen daarop aan dat meer betrokkenheid in 

huishoudelijke taken en maatschappelijke activiteiten sterk gerelateerd is aan de mate van 

zelfredzaam gedrag.  

Een methodiek die zich richt op de verbetering van de kwaliteit van bestaan, ook bij 

mensen met een ernstiger mate van verstandelijke beperking is Active Support (AS). Active 

Support is een bij het individu aansluitende stimulerende werkwijze, waarbij je voortdurend 

samen met de cliënt bezig bent en daarbij zoveel mogelijk kansen schept om hen stap voor 

stap meer greep te geven op hun eigen bestaan. Zodat ze binnen het kader van hun 

mogelijkheden steeds meer invloed kunnen uitoefenen- hoe beperkt ook- op alle aspecten van 

hun eigen leven. De kernwaarden daarbij zijn participatie, relaties, competenties, 

keuzemogelijkheden hebben en respect voor de individuele cliënt (Geus, 2006).  

Implementatie van Active Support wordt gekenmerkt door vijf aspecten. Begeleiders 

plannen eerst op basis van alledaagse en incidentele huishoudelijke taken en de persoonlijke 

interesses en wensen van de cliënt wekelijks mogelijkheden in waarop de cliënt kan 

deelnemen aan activiteiten. Vervolgens worden de verantwoordelijkheden van begeleiders 

verdeeld voor het ondersteunen van cliënten tijdens geplande activiteiten die tegelijk 

plaatsvinden. Ten derde wordt om deelname aan te moedigen net zoveel ondersteuning 

aangeboden to de cliënt in staat is succesvol te participeren in de taak (van expliciete verbale 

instructie tot fysieke ondersteuning). Verder geldt dat begeleiding de meeste aandacht geeft 
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aan cliënten die op een constructieve wijze bezig zijn met de activiteiten. Tenslotte registreert 

de begeleiding het aantal mogelijkheden tot deelname aan activiteiten dat dagelijks aan 

cliënten wordt geboden (Felce et al., 2000). 

Naar de effectiviteit van Active Support zijn meerdere onderzoeken verricht. Uit een 

Engels onderzoek onder 19 cliënten met een ernstige verstandelijke beperking, die verspreid 

woonden over vijf woningen, toonde aan dat de cliënten meer ondersteuning kregen van de 

begeleiding, gekoppeld aan een gestegen deelname aan activiteiten. Zowel de totale deelname 

aan activiteiten als de deelname aan huishoudelijke activiteiten waren significant toegenomen. 

Nog eens zes maanden later bleken deze verbeteringen bij vier van de vijf woningen te zijn 

gehandhaafd (Jones et al., 1999). Mansell, Elliot, Beadle-Brown, Ashman en Macdonald 

(2002) vonden in grootschaliger onderzoek onder 94 volwassenen soortgelijke resultaten over 

een langere termijn van drie jaar. Bovendien was in dit onderzoek een controlegroep 

aanwezig. In een Australisch onderzoek onder 22 cliënten met een verstandelijke beperking 

waren de ondersteuning aan cliënten en de deelname aan activiteiten door cliënten ook 

toegenomen na de invoering van Active Support. Daarnaast bleek de maatschappelijke 

participatie en variatie daarin te zijn toegenomen (Stancliffe, Harman, Toogood & McVilly, 

2007). Engels vervolgonderzoek van Felce en collega‟s (2000) wees uit dat de meer 

gestructureerde benadering van Active Support in het plannen van activiteiten en de 

ondersteuning door begeleiders in combinatie met een specifieke training in het verlenen van 

effectieve ondersteuning leiden tot meer ondersteuning van cliënten en meer deelname aan 

activiteiten. Bovendien bleek niet alleen de hoeveelheid ondersteuning, maar ook de kwaliteit 

van de ondersteuning te zijn verbeterd nadat de begeleiding de Active Support training had 

gevolgd.  

Training van begeleiders is ook in ander onderzoek effectief gebleken in het vergroten 

van actieve deelname aan activiteiten van mensen met een ernstige verstandelijke beperking. 

Onderzoek van Cooper en Browder (2001) demonstreerde dat begeleiders na vier 

trainingsessies significant meer keuzemogelijkheden gaven aan de cliënt tijdens een activiteit. 

Daarnaast werden nu, in plaats van het overnemen van de activiteit of het geven van 

dwingende aanwijzingen, vooral uitlokkende aanwijzingen gegeven. Wong en Wong (2008) 

stellen bovendien dat een training de begeleiding zowel kennis als houding en vaardigheiden 

moet aanreiken, zodat het gehele concept begrepen wordt. Dat houding van de begeleiders ten 

aanzien van een in te voeren methodiek belangrijk is tonen Bigby, Clement, Mansell en 

Beadle-Brown (2009) aan. In dit onderzoek bleken begeleiders principes als inclusie, keuze 

en participatie voor mensen met een beperking in het algemeen wel te onderschrijven, maar 
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werden deze niet haalbaar geacht voor mensen met een ernstige of diep verstandelijke 

beperking. Geadviseerd wordt begeleiders bewuster te maken van de onderliggende waarden 

van het beleid dat wordt toegepast bij mensen met ernstiger beperkingen. 

Overigens moet opgemerkt worden dat Bradshaw en collega‟s (2004) in hun 

onderzoek onder 22 cliënten geen verschil vonden in ondersteuning door begeleiding nadat zij 

daarvoor een training hadden gevolgd. Sterker nog, hoewel een significante toename werd 

waargenomen in deelname aan activiteiten, werd in zijn geheel geen verband tussen deelname 

aan activiteit en contact met begeleiding gevonden. Verder was opvallend dat het onderzoek 

een significante toename van voornamelijk lichte vormen van storend gedrag (stereotype 

gedragingen) aantoonde. 

In 2007 is ook in Nederland gestart met onderzoek naar de effectiviteit van Active 

Support. Uit de nameting verricht in 2007 bleek dat het gemiddelde aantal activiteiten dat de 

cliënten per week uitvoerden was gestegen en de mate van ondersteuning die de cliënten bij 

deze activiteiten kregen was gedaald. Daarnaast bleek de algemene zelfredzaamheid en de 

zelfredzaamheid op het gebied van communicatie, dagelijkse vaardigheden en socialisatie te 

zijn toegenomen. Verder werd een afname gevonden van stereotype gedrag en ongepaste 

spraak (Slooven, 2008). Uit video-observaties bleek na implementatie van Active Support 

bovendien een toename van positief gedrag (belonen, aanmoedigen) en betrokkenheid van 

begeleiders richting cliënten, evenals een toename van oogcontact en wederkerige interactie. 

Verder voerden cliënten niet alleen meer activiteiten uit, maar lieten zij daarin ook meer 

variatie en afwisseling zien en waren zij meer geïnteresseerd in de omgeving na invoering van 

de methodiek (Hardendood, 2008).  

In vervolg op de gevonden resultaten van Hardendood (2008) had dit onderzoek tot 

doel het verkrijgen van meer inzicht in de lange termijn effectiviteit van AS op het uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van interactie tussen begeleiders en cliënten.  

De vraagstelling bij dit onderzoek is: Wat is het effect van de methodiek Active 

Support op de kwaliteit van interactie tussen begeleiders en cliënten en het gedrag van 

cliënten een jaar na implementatie? 

De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal:  

- Is de kwaliteit van interactie (instructiewijze, oogcontact, taakondersteuning, betrokkenheid 

van de begeleider, mate van wederkerige interactie) tussen de cliënten en begeleiders één jaar 

na implementatie van de methodiek Active Support waarneembaar veranderd ten opzichte van 

de voormeting en de eerste nameting? 
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- Is het gedrag van cliënten (initiatiefname, stereotypegedrag, taakuitvoering, 

omgevingsinteresse, activiteitenvariatie en afwisseling) één jaar na implementatie van de 

methodiek Active Support waarneembaar veranderd ten opzichte van de voormeting en de 

eerste nameting? 

Op basis van bovenstaande literatuurstudie luidden de hypotheses:  

- Verwacht wordt een verbetering van de kwaliteit van interactie tussen cliënten en 

begeleiders ten opzichte van de voormeting in 2007. 

- Verwacht wordt een toename in het gedrag van cliënten ten opzichte van de voormeting in 

2007. 

 

Methode van onderzoek 

Steekproef 

De steekproef die getrokken is om de eerste twee onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden 

bestond bij de voormeting in 2007 uit tien cliënten. Echter, door overlijden en verhuizingen 

bestond de steekproef bij de laatste meting uit zeven cliënten met een matige tot diep 

verstandelijke beperking. Alle cliënten woonden op een instellingsterrein van een 

Nederlandse stichting voor gehandicaptenzorg in de provincie Utrecht. Zes cliënten waren 

man en één cliënt betrof een vrouw. De leeftijd van de cliënten liep uiteen van 38 tot 52 jaar 

(M = 44.00, SD = 4.69). 

 

Design 

Bij deze onderzoeksvragen was sprake van een quasi-experimenteel onderzoeksdesign. De 

voormeting heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2007 en de eerste follow-up meting vond 

een jaar later plaats. Voor het huidige onderzoek heeft in het voorjaar van 2009 opnieuw een 

nameting plaatsgevonden. Gedurende twee maanden zijn acht wekelijkse metingen verricht. 

Aan het onderzoek heeft geen controlegroep deelgenomen. Dit komt doordat random 

toewijzing niet mogelijk was, omdat het ethisch niet verantwoord is. In plaats daarvan is 

gekozen voor een voormeting, zodat een vergelijking gemaakt kon worden tussen de periode 

voor implementatie van de methodiek Active Support en de periode na implementatie van de 

methodiek. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Om observer bias te voorkomen is gedurende de dataverzameling 

gewerkt met twee onderzoekers. De eerste onderzoeker heeft de video-opnames gemaakt in de 

woningen en daarnaast interviews afgenomen bij begeleiders. De tweede onderzoeker heeft de 
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video‟s beoordeeld en kwantitatief gecodeerd en de interviews kwalitatief geanalyseerd. De 

tweede onderzoeker was blind voor de achtergronden van de cliënten. Door de opnames van 

de voormeting en de eerste follow-up meting te mixen met de opnames van de tweede follow-

up meting was de beoordelaar tevens blind voor de volgorde van de opnames. 

 

Procedure 

De data voor deze meting zijn verzameld in het voorjaar van 2009. Dezelfde cliënten die 

hebben deelgenomen aan de eerdere metingen in de voorgaande jaren werden opnieuw bereid 

bevonden om deel te nemen aan deze tweede follow-up meting. Ten tijde van de start van dit 

onderzoek in 2007 heeft het management in samenspraak met een aantal gedragskundigen een 

selectie gemaakt van cliënten die in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek. 

Vervolgens is aan deze cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers toestemming gevraagd 

voor deelname. Bij het samenstellen van de selectie cliënten is getracht een steekproef samen 

te stellen die representatief is voor de gehele populatie cliënten die op het instellingsterrein 

woont. 

 

Instrumenten 

Video-observaties. 

Gedurende acht weken werd van iedere cliënt wekelijks gedurende tien minuten een video-

opname gemaakt, waarin de cliënt een dagelijkse activiteit uitvoerde. Met behulp van een 

gedragsobservatielijst (Wouters, 2007) werd het gedrag van zowel cliënten als begeleiders 

gescoord (bijlage 1). In verband met de interbeoordelaarskwaliteit zijn bij het scoren van de 

video‟s ook opnames van de vorige metingen toegevoegd, die niet herkenbaar waren voor de 

beoordelaar.  

De lijst telde veertien categorieën om het gedrag van begeleiders te turven, variërend 

van verbale en non-verbale instructie met of zonder oogcontact, tot negeren of juist prijzen 

dan wel aanmoedigen van de cliënt. Daarnaast werden drie kwalitatieve maten (oogcontact, 

assistentie en betrokkenheid) op een vijf-punts schaal gescoord. 

Het gedrag van cliënten werd op vijf categorieën geturfd van het uitvoeren van 

activiteiten en het nemen van initiatief tot stereotype gedrag. Verder werden de kwalitatieve 

maten „mate van interesse voor de omgeving‟ en „mate van afwisseling‟ en „variatie in 

activiteiten‟ gescoord op een vijf-punts schaal. 

Tenslotte werd de mate van wederkerigheid in de interactie tussen begeleider en cliënt 

gemeten op een vijf-punts schaal van 1. Geen interactie tot 5. Veel wederkerige interactie. 
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Datapreparatie 

Voor overgegaan kon worden tot analyse van de data in SPSS heeft datapreparatie 

plaatsgevonden door vier nieuwe observatiecategorieën te construeren. De 

observatiecategorieën werden gevormd op basis van theoretische gronden. Bij geobserveerd 

gedrag van begeleiders ontstonden uiteindelijk vijf observatiecategorieën door twee nieuwe 

observatiecategorieën te construeren. De observatiecategorie positief gedrag werd gevormd 

door de observatiematen 1-6, 8, 9, 12, 13 en 14. Dit waren allen observatiematen waarin 

begeleiders de cliënten op een positieve manier benaderden. De observatiecategorie negatief 

gedrag werd gevormd door observatiematen 6, 8 en 9. Bij deze observatiematen benaderden 

begeleiders de cliënten op een negatieve manier (bijlage 1). De schalen voor de drie 

kwalitatieve maten bleven gehandhaafd. Bij geobserveerd gedrag van cliënten werden ook 

twee nieuwe schalen gevormd, zodat uiteindelijk vijf schalen ontstonden. De eerste nieuwe 

observatiecategorie betrof activiteiten uitvoeren, gevormd door de scores van observatiematen 

21 (opdracht uitvoeren) en 22 (deelactiviteit uitvoeren) bij elkaar op te tellen. De tweede 

nieuwe observatiecategorie, initiatief nemen, werd gevormd door de scores van 

observatiematen 19 (eigen initiatief nemen/ activiteiten op eigen initiatief uitvoeren) en 23 

(aangeven van behoefte, wens) bij elkaar op te tellen. Stereotype gedrag (observatiematen 20) 

bleef in tact en vormde een afzonderlijke observatiecategorie evenals de kwalitatieve maten 

mate van interesse in omgeving (observatiematen 24) en mate van afwisseling/ variatie van de 

activiteit (observatiematen 25). 

  

Data-analyse 

De uitkomst variabelen in het onderzoek waren zes observatiecategorieën van 

begeleidersgedrag en vijf observatiecategorieën van cliëntgedrag. MANOVA herhaalde 

metingen analyses werden per categorie uitgevoerd om verschillen aan te tonen tussen de 

voormeting in 2007, de nameting in 2008 en de follow-up meting in 2009. Om een 

MANOVA uit te kunnen voeren zijn de scores op de frequentiematen per cliënt voor alle acht 

metingen bij elkaar opgeteld. Voor de kwalitatieve maten zijn voor alle cliënten gemiddeldes 

berekend over de acht metingen. Bij een significant resultaat werd ook het percentage 

verklaarde variantie (gekwadrateerde èta µ
2
)

 
door de variabele berekend. Alvorens de 

MANOVA uit te voeren werd de voorwaarde van homogene varianties getoetst. Een 

significant verschil op Mauchly‟s test (α < .05) wees uit dat de voorwaarde voor gelijkheid 

van standaarddeviaties was geschonden. Bij een significant resultaat van de Manova (Wilk‟s 

Lambda < .05) werd overgegaan tot post-hoc gekoppelde t-toetsen om vast te stellen tussen 
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welke metingen sprake was van een significant verschil. Gekozen is voor gekoppelde t-

toetsen (α < .05), omdat de drie steekproven uit dezelfde cliënten bestonden. Toetsing heeft 

eenzijdig plaatsgevonden, omdat sprake is van gerichte hypotheses. Voor t-toetsen met een 

significant resultaat is ook de effectgrootte (Cohen‟s d) berekend, door de gemiddelde 

verschilscore te delen door de spreiding in verschilscores. Cohen‟s d > 0.80 betekent een 

groot effect; Cohen‟s d > 0.50 en < 0.80 betekent een gemiddeld effect; Cohen‟s d > 0.20 en < 

0.40 betekent een klein effect en Cohen´s d < 0.20 betekent geen effect. De analyses zijn 

uitgevoerd in SPSS 17.0. 

 

Resultaten 

Eerst zullen de resultaten van de gedragsobservaties van begeleiders besproken worden. 

Daarna volgen de resultaten van het geobserveerde gedrag van de cliënten. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat alleen verschillen tussen de metingen van 2009 en 2007 en de 2009 en 

2008 besproken zullen worden. Voor verschillen tussen 2008 en 2007 wordt verwezen naar 

het artikel van Hardendood (2008).  

 

Gedrag begeleiders 

Mauchly‟s test op de variabele positief gedrag was niet significant (p = .14) en daarom kon 

een MANOVA zonder meer worden uitgevoerd. Daaruit bleek een significant verschil te 

bestaan tussen de metingen (F(2,19) = 9.73, p = .02), waarbij 79.6% van de verschillen 

verklaard werd door positief gedrag (µ
2 

= .80). Deze veranderingen zijn waarneembaar in 

figuur 1. Begeleiders bleken in 2009 alleen significant meer positief gedrag te vertonen ten 

opzichte van de voormeting in 2007 (t(6) = 3.12, p = .01). Het gevonden effect op de follow-

up meting is groot (d = 1.18). 

Voor negatief gedrag werden ook de verschillen in gemiddeldes getoetst, want aan de 

voorwaarde voor homogeniteit van variantie was voldaan (p = .79). Hoewel het negatieve 

gedrag van begeleiders gemiddeld licht toegenomen leek te zijn (figuur 1) was geen sprake 

van significante veranderingen (F(2,19) = 1.43, p = .32). 

Tussen de verschillende metingen werd een significante verandering gevonden in 

oogcontact tussen begeleiders en cliënten (F(2,19) = 10.91, p = .02), waarbij 81.4% van de 

verschillen verklaard werd door oogcontact (µ
2 

= .814). Overigens werd ook hier voldaan aan 

de voorwaarde voor gelijke varianties (p = .73). Het oogcontact tussen begeleiders en cliënten 

was in 2009 niet alleen toegenomen ten opzichte van de voormeting in 2007 (t(6) = 4.74, p < 

.01), maar ook in vergelijking met de eerste nameting in 2008 (t(6) = 4.84, p < .01). Zowel ten 
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opzichte van 2007 als ten opzichte van 2008 is sprake van een groot effect (d = 1.79; d = 

1.70). 

In de mate van assistentie van cliënten door begeleiders leek in de gemiddelden een 

stijging waarneembaar (figuur 2). Aan de voorwaarde van gelijke varianties tussen de 

metingen werd voldaan (p = .18), maar significante veranderingen in assistentie door 

begeleiders werden niet aangetoond.  

Nadat homogeniteit in varianties was vastgesteld op (respectievelijk p = .87 en  

p = .08), werden op de MANOVA alleen trends gevonden voor mate van betrokkenheid van 

begeleiders (F(2,19) = 3.09, p = .13) en mate van wederkerige interacties (F(2,19) = 4.56, p = 

.08).  Echter, gekoppelde t-toetsen wezen uit dat de betrokkenheid van begeleiders bij 

begeleiders in 2009 toch significant groter is dan op de voormeting in 2007 (t(6) = 2.04, p = 

.04) en dat de wederkerige interactie tussen begeleider en cliënt in 2009 ook significant is 

toegenomen ten opzichte van 2007 (t(6) = 2.10, p = .04). Zowel op wederkerige interactie als 

op betrokkenheid was sprake van een gemiddeld effect (respectievelijk d = 0.77 en d = 0.79). 

 

Tabel 1. Gemiddelden en standaarddeviaties gedrag begeleiders op de metingen van 2007, 

2008 en 2009 (N = 7) 

Gedrag begeleiders 

Voormeting 2007 

X  

(SD) 

Nameting 2008 

X  

(SD) 

Follow-up meting 2009 

X  

(SD) 

Totaal positief gedrag 99.29 

(39.53) 

 164.57 

   (85.16) 

197.86* 

 (95.26) 

Totaal negatief gedrag   1.71 

  (2.75) 

     1.86 

     (2.85) 

  3.43 

  (4.54) 

Gemiddelde oogcontact   2.03 

   (.19) 

      2.33 

       (.44) 

       3.16** 

     (.51) 

Gemiddelde assistentie   2.11 

   (.57) 

     2.09 

       (.58) 

   2.66 

     (.92) 

Gemiddelde betrokkenheid   2.38 

   (.44) 

     3.02 

       (.67) 

   3.04 

     (.73) 

Gemiddelde interactie   2.05 

   (.53) 

     2.77 

      (.46) 

   2.68 

     (.59) 

Noot. Hoe hoger de score op een schaal, des te meer van dit gedrag de begeleider laat zien. 

* Significant verschil (p > .05) 2009 t.o.v. 2007, ** Significant verschil (p > .05) 2009 t.o.v. 2007 en 2008 
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Cliënt gedrag Begeleider gedrag  
  

Figuur 1. Gemiddelde waardes van de verschillende frequentiematen op de voormeting, 

nameting en follow-up meting.  

 

Gedrag cliënten 

In het uitvoeren van activiteiten bleken veranderingen te zijn opgetreden tussen de metingen 

(F(2,19) = 5.47, p = .05), wat vastgesteld kon worden omdat geen verschillen bleken te 

bestaan in varianties tussen de metingen (p = .10). 68.6% van de verschillen werd verklaard 

door het uitvoeren van activiteiten (µ
2 

= .69). Cliënten bleken in 2009 gemiddeld meer 

activiteiten uit te voeren dan in 2007 op de voormeting (t(6) = 3.55, p < .01), wat ook 

zichtbaar is in figuur 1. Het gevonden effect op de follow-up meting is groot (d = 1.34). 

Bij stereotype gedragingen werd niet voldaan aan het criterium voor homogeniteit van 

variantie (p < .01). Omdat de steekproeven op alle momenten even groot waren, was de 

MANOVA robuust tegen schending van deze voorwaarde, maar de stereotype gedragingen 

van cliënten bleken niet significant te zijn veranderd (F(2,19) = 1.89, p = .25).  

 Na vaststelling van gelijke varianties (p = .07) werd een verschil in metingen 

gevonden bij initiatiefname door cliënten (F(2,19) = 13.35, p = .01). De verklaarde variantie 

bedroeg 62.1% (µ
2 

= .62). In 2009 bleken cliënten zowel ten opzichte van 2007 (t(6) = 3.34, p 

< .01) als ten opzichte van 2008 (t(6) = 5.62, p < .01) vaker aan te geven aan begeleiding dat 

zij iets willen en vaker op eigen initiatief activiteiten uit te voeren. Het effect op de follow-up 

meting ten opzichte van 2008 is groot (d = 2.13) evenals ten opzichte van 2007 ( d = 1.26).  

 De mate van interesse voor de omgeving bleek significant te verschillen tussen de 

verschillende metingen (F(2,19) = 27.20, p < .01), nadat homogeniteit van variantie was 
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aangetoond (p = .08). Mate van interesse verklaarde 68.1% van de variantie tussen de 

metingen (µ
2 

= .68). Uitvoering van de post-hoc toets toonde een significante afname van 

interesse van cliënten voor de omgeving aan in 2009 in vergelijking tot 2008 (t(6) = -2.85, 

p = .01). De effectgrootte d bedraagt 1.07. Overigens waren de cliënten in 2009 nog wel meer 

geïnteresseerd in hun omgeving dan op de voormeting in 2007 (figuur 2). 

 Bij mate van afwisseling in activiteit werd voldaan aan de voorwaarde voor homogene 

variantie (p = .13) en werd een significant verschil tussen de metingen gevonden (F(2,19) = 

37.94, p < .01). De verklaarde variantie van mate van afwisseling was 93.8% (µ
2 

= .94). De 

cliënten toonden in 2009 meer afwisseling in activiteit ten opzichte van 2007 (t(6) = 2.65, 

p = .02). Het effect is groot (d = 1.00). 

 

Tabel 2. Gemiddelden en standaarddeviaties gedrag cliënten op de metingen van 2007, 2008 

en 2009 (N = 7) 

Gedrag cliënten 

Voormeting 2007 

X  

(SD) 

Nameting 2008 

X  

(SD) 

Follow-up meting 2009 

X  

(SD) 

Totaal activiteiten uitvoeren 22.14 

(13.98) 

39.14 

(36.11) 

 36.29* 

(22.39) 

Totaal stereotype gedrag 13.43 

(13.44) 

12.57 

(16.51) 

16.00 

(15.13) 

Totaal initiatiefname   7.86 

  (3.81) 

10.00 

  (4.44) 

       14.57*** 

   (5.53) 

Gemiddelde mate interesse   3.59 

    (.69) 

   4.39 

    (.53) 

       3.75** 

     (.92) 

Gemiddelde afwisseling 

activiteit 

  3.13 

    (.64) 

   4.18 

     (.62) 

     3.68* 

   (1.11) 

Noot. Hoe hoger de score op een schaal, des te meer van dit gedrag de cliënt laat zien. 

* Significant verschil (p > .05) 2009 t.o.v. 2007, ** Significant verschil (p > .05) 2009 t.o.v. 2008,  

*** Significant verschil (p > .05) 2009 t.o.v. 2007 en 2008 
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Begeleider gedrag Cliënt gedrag  

 

Figuur 2. Gemiddelde waardes van de verschillende kwaliteitsmaten op de voormeting, 

nameting en follow-up meting. 

 

Conclusie en discussie 

Het doel van het huidige onderzoek was vast te stellen wat het effect is van de methodiek 

Active Support, een jaar na invoering, op de kwaliteit van de interactie tussen begeleiders en 

cliënten en op het gedrag van cliënten.  

Uit de resultaten blijkt dat begeleiders na de invoering van Active Support meer 

positief gedrag laten zien richting cliënten. Dit is in overeenstemming met onderzoek van 

Felce en collega‟s (2000). Op de eerste nameting van Hardendood (2008) werd dit effect ook 

al gevonden. Het huidige onderzoek toont aan dat de begeleiders in staat zijn geweest deze 

positieve aanpak te handhaven. Het effect op de follow-up meting is zelfs versterkt ten 

opzichte van de eerste nameting. Niet alleen het gedrag van de begeleider richting de cliënt is 

positiever geworden, het contact tussen begeleider en cliënt is ook verbeterd. De mate van 

wederkerige interactie is na invoering van Active Support toegenomen en ook een jaar na 

invoering is die toename nog significant. Overigens is dit het eerste onderzoek naar de 

effectiviteit van Active Support waar meer in detail is gekeken naar de interactie tussen 

begeleider en cliënt. Met name oogcontact lijkt een belangrijke rol te spelen in de toename 

van wederkerige interactie. Het oogcontact tussen begeleider en cliënt nam al snel toe na de 

invoering van Active Support; een significante toename werd al aangetoond op de eerste 

nameting (Hardendood, 2007). Een jaar later blijkt het oogcontact nog verder te zijn 

toegenomen. Verder kan vastgesteld worden dat de toegenomen betrokkenheid van 
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begeleiders bij cliënten, zoals gevonden op de eerste nameting, een jaar na implementatie is 

gehandhaafd.  

Net als in 2008 bleek ook in 2009 dat cliënten meer activiteiten uitvoerden en daarin 

ook meer afwisseling en variatie lieten zien in vergelijking tot de periode voordat Active 

Support werd ingevoerd. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek (Bradshaw et al., 

2004; Felce et al., 2000; Jones et al., 1999; Stancliffe et al., 2007). Ook is gebleken dat de 

cliënt op de laatste nameting vaker aangeeft dat hij iets wil en daartoe ook het initiatief neemt 

dan op vorige twee metingen. Het lijkt daarom vreemd dat de interesse van de cliënt in zijn 

omgeving op de follow-up meting significant is gedaald vergeleken met de eerst nameting in 

2008. Deels lijkt dit verklaard te kunnen worden doordat de observatiecategorie initiatief 

nemen was samengesteld uit twee observatiematen. Initiatief nemen hield namelijk niet alleen 

in dat de cliënt zelf initiatief nam om aan een activiteit te beginnen of er naar toe te lopen, 

maar het hield ook in dat de cliënt aan de begeleider liet merken dat hij iets wilde door te 

wijzen, geluiden te maken of te gebaren. Wanneer bedacht wordt dat een groot deel van de 

cliënten in de periode tussen de eerste nameting en de follow-up meting fysieke 

achteruitgangen heeft doorgemaakt die gepaard gingen met veel pijn, lijkt het logischer dat de 

cliënt zich meer richtte tot de begeleider dan tot zijn omgeving. Het meer richten tot de 

begeleider lijkt hier dan ook tot uiting te komen in de observatiemaat initiatief nemen.   

Geconcludeerd kan worden dat de invoering van Active Support ertoe heeft geleid dat 

de kwaliteit van de interactie tussen begeleider en cliënt is verbeterd op diverse aspecten. Het 

gedrag van begeleiders is op een positieve manier veranderd na invoering van Active Support. 

Daarnaast is sprake van meer wederkerige interactie, wat nog eens wordt bevestigd door het 

toegenomen oogcontact. Aanpassing van de begeleidingsstijl heeft indirect ook invloed gehad 

op het gedrag van cliënten. Cliënten laten meer activiteiten zien en meer afwisseling en 

nemen meer initiatief zowel richting de begeleiding als richting activiteiten. Een aantal van 

deze resultaten werd al aangetoond door Hardendood (2008) en Slooven (2008). Dit 

onderzoek toont aan dat die verbetering van blijvende aard is. Een jaar na implementatie 

worden de verbeteringen zoals waargenomen direct na de training van het personeel nog 

steeds gevonden.  

Op bijna alle gemeten aspecten is een verbetering aangetoond en daarmee worden de 

meeste hypotheses bevestigd. Echter, een afname in stereotype gedragingen werd niet 

aangetoond. Lege momenten lijken nog steeds voor te komen waarin cliënten zelf op zoek 

lijken te gaan naar prikkels in de vorm van stereotype gedragingen (Emerson, 2006).  

Overigens zijn stereotype gedragingen slechts een keer eerder meegenomen in onderzoek naar 



18 

 

de effectiviteit naar Active Support. Bradshaw en anderen (2004) vonden toen zelfs een 

toename in stereotype gedragingen. Verder werd geen afname gevonden in negatief gedrag. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat begeleiders wanneer cliënten ongewenst gedrag vertonen 

in bepaalde situaties toch spanning ervaren en daardoor vervallen in hun oude 

begeleidingsstijl en sneller geneigd zijn tot afkeuring van het gedrag.  Tenslotte werd ook 

geen afname aangetroffen in de mate van assistentie door begeleiders. Dit kan mede verklaard 

worden doordat begeleiders door invoering van Active Support gestimuleerd worden cliënten 

nieuwe vaardigheden aan te leren en overbodige overname van taken af te remmen. Dit vraagt 

uiteraard wel de nodige ondersteuning door de begeleiding. Het doel van Active Support is 

dan ook om cliënten binnen het kader van hun mogelijkheden maximaal te laten participeren 

in het dagelijks leven en daarbij passende ondersteuning te bieden (Geus, 2004). Jones en 

anderen (2004) en Stancliffe en anderen (2007) vonden dan ook een positieve relatie tussen de 

mate van ondersteuning van begeleiders en de betrokkenheid van cliënten in activiteiten. 

Gezien de mate van verstandelijke beperking van de cliënten zal waarschijnlijk bij de meeste 

activiteiten assistentie van begeleiders nodig blijven. 

In zijn geheel kan geconstateerd worden dat Active Support cliënten op een actievere 

manier laat deelnemen aan het dagelijkse leven en meer grip geeft op hun leven. Op die 

manier draagt Active Support bij aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. 

Een jaar na implementatie zijn bepaalde effecten op de kwaliteit van interactie en het gedrag 

van cliënten nog sterker geworden. Andere effecten zijn weliswaar in sterkte afgenomen maar 

nog altijd gemiddeld of zelfs groot. Omdat gebruik gemaakt is van meerdere meetmomenten 

tijdens de follow-up meting, kan uitgesloten worden dat de resultaten berusten op toeval. Om 

deze resultaten vast te houden, is het van belang begeleiders te blijven coachen in de 

toepassing van Active Support. Door middel van (opfris) cursussen en de opgedane positieve 

ervaringen kunnen zowel vaste als nieuwe begeleiders gemotiveerd worden en blijven in het 

werken met Active Support. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook meegenomen 

worden bij implementatie op andere locaties binnen en buiten de stichting. Op basis van de 

steekproef die in dit onderzoek is gebruikt, kunnen de resultaten gegeneraliseerd worden naar 

alle volwassenen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking die op een 

instellingsterrein wonen. Begeleiders die net als in het onderzoek van Bigby en anderen 

(2009) twijfelen of principes als participatie en het maken van keuzes wel haalbaar zijn voor 

mensen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking, kunnen met deze resultaten 

overtuigd worden. 
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Dit onderzoek kent ook beperkingen. De samenstelling van de steekproef maakte het 

niet mogelijk om onderzoek te doen naar moderatoren als sekse en leeftijd. Daarvoor is 

uitgebreider onderzoek nodig. De grootte van de steekproef heeft overigens geen beperking 

gevormd in dit onderzoek. Zelfs met een relatief kleine steekproef waren de gevonden 

effecten groot. Een andere beperking van het onderzoek is dat door twee verschillende 

observatoren de scoring van de observaties op de nameting en de follow-up meting is 

uitgevoerd. Om dit probleem te ondervangen is gebruik gemaakt van een gedetailleerd 

codeboek, waarin uitgebreid stond beschreven welke gedragingen op welk domein gescoord 

moesten worden. Verder was de observator in beide gevallen blind voor de achtergrond van 

de cliënten en begeleiders en de volgorde van de video opnames. Tenslotte is gebruik gemaakt 

van een quasi-experimenteel onderzoeksdesign en daarom kan niet gesproken worden van een 

causaal verband. 
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Bijlage 1: Codeboek  

 

Gedragsobservatielijst begeleiders 

 

Frequentiematen 

 

1) Verbale instructie met oogcontact 

De begeleider geeft de cliënt een instructie/ opdracht terwijl hij in de ogen van de cliënt kijkt. 

Het kan iedere willekeurige instructie zijn van een enkelvoudige tot een eenvoudige instructie; 

“drink maar op” tot “ga koffie zetten”. Iedere losse vorm van instructie wordt geturfd. Dus als er 

eerst wordt gezegd “ga koffie zetten”en vervolgens worden er deel instructies gegeven zoals: 

“pak de koffie”, “doe het water in de kan, dan worden eveneens al deze deel instructies apart 

geturfd.  

 

2) Verbale instructies zonderoogcontact 

Idem als met oogcontact. Verschil is dat de begeleider de instructies(s) geeft zonder dat deze in 

de ogen van de cliënt kijkt.  

 

3) Non-verbale instructie met oogcontact 

Idem als verbale instructie met oogcontact. Alleen de begeleider gebruikt hier non-verbale 

communicatie zoals; gebarentaal of wijzen. 

 

4) Non-verbale instructie zonder oogcontact 

Idem als verbale instructie met oogcontact. Alleen de begeleider gebruikt hier non-verbale 

communicatie zoals; gebarentaal of wijzen. 

 

5) Vragen stellen 

Alle vragen die de begeleider aan de cliënt stelt worden apart geturfd. 

 

6) Afkeuren met uitleg/ alternatief aanbieden 

Deze categorie wordt geturfd als de begeleider tegen de cliënt zegt dat hij/ zij iets niet mag of 

bijvoorbeeld ergens van af moet blijven. Daarnaast geeft de begeleider aan de cliënt aan wat deze 

wel moet/ kan doen. Hij geeft dus een alternatief. 

 

7) Afkeuren zonder uitleg/ alternatief bieden 

Idem als afkeuren met correctie alleen wordt er hier niet gecorrigeerd. De begeleider verteld 

alleen aan de cliënt dat hij/ zij iets niet mag of ergens van af moet blijven. 

 

8) Prijzen/ belonen 

Hieronder worden alle complimenten, beloningen en prijzingen verstaan die de cliënt van de 

begeleider krijgt; “Goedzo”,Knap gedaan”. Als de cliënt een schouderklopje krijgt wordt dit 

eveneens in deze categorie geturfd. 

 

9) Alternatief bieden 

De cliënt doet iets wat hij/ zij niet mag. De begeleider keurt het niet af. De begeleider zegt dus 

niet iets in de trant van “Dat mag niet”of „afblijven” maar geeft meteen een alternatief voor het 

gedrag van de cliënt, bijvoorbeeld ”Ga maar op je stoel zitten”. 
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10) Negeren van de cliënt 

De cliënt zoekt aandacht bij de begeleider en deze reageert er niet op. 

 

11) Afwijzen 

De cliënt zoekt aandacht bij de begeleider maar de cliënt krijgt van de begeleider een afwijzing, 

verbaal of non-verbaal bijvoorbeeld; “Niet doen”, of een duwtje. 

 

12) Aanmoedigen/ motiveren 

De cliënt wordt aangespoord om iets te doen of met een activiteit door te gaan; “Doe het maar 

“Ga maar door”. Dit kan ook non-verbaal door bijvoorbeeld de goedkeurend te knikken en te 

wijzen in de richting van de activiteit. 

 

13) Neutrale gesprekken/ aandacht geven 

Iedere vorm van aandacht/ contact die de begeleider aan de cliënt geeft. Dit kan een klein duwtje 

in de zij zijn maar ook even in het gezicht van de cliënt kijken en daarbij bijvoorbeeld lachen. 

Het kan ook een opmerking naar de cliënt toe gericht zijn, bijvoorbeeld; “Wat heb je een mooie 

trui aan”, of een kort gesprekje over bijvoorbeeld het mooie weer. Hierbij wordt niet gerekend de 

vragen die de begeleider aan een cliënt stelt. Deze worden in een andere categorie geturfd. 

 

14) Fysieke ondersteuning 

Iedere mate van fysieke ondersteuning die de begeleider aan de cliënt geeft. Dit kan een klein 

duwtje zijn maar het kan ook dat de begeleider de hand van de cliënt vasthoud tijdens een 

bepaalde activiteit. Als de begeleider een boterham smeert of drinken inschenkt wordt dit ook als 

fysieke onderstenig gerekend. Het gaat om alle activiteiten waarbij de cliënt hulp nodig heeft en 

deze niet zelfstandig uitvoert. 

 

15) Oogcontact 

0 Cliënt is niet met een taak bezig 

1 Geen oogcontact met de cliënt; de ogen van de begeleider zijn continu ergens anders op 

gericht dan op de cliënt 

2 Overwegend geen oogcontact dan oogcontact met de cliënt; de begeleider heeft slecht 

een keer oogcontact met de cliënt.  

3 Af en toe oogcontact als geen oogcontact met de cliënt; de begeleider heeft af en toe 

(min. 4 keer) oogcontact met de cliënt. 

4 Regelmatig oogcontact dan geen oogcontact met de cliënt; de ogen van de begeleider 

zijn regelmatig gericht op de cliënt dan ergens anders op. 

5 Veel oogcontact met de cliënt; de houding en de ogen van de begeleider zijn vaak 

gericht op de cliënt 

 

16) Assisteren 

0 Cliënt is niet met een taak bezig 

1 Niet assisteren, cliënt zelf laten doen; de cliënt is continu zelfstandig bezig. 

2 Cliënt vaker zelf laten doen dan assistentie verlenen; De cliënt is het merendeel van de 

tijd zelfstandig met taken/ activiteiten bezig, een enkele keer wordt assistentie verleend. 

3 Evenveel assistentie verlenen als cliënt zelf laten doen; de cliënt krijgt assistentie maar 

is ook in staat delen van de taak zelfstandig uit te voeren. 
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4 Regelmatig assistentie verlenen dan cliënt het zelf laten doen; de begeleider geeft 

ondersteuning omdat de cliënt de een groot deel van de taak niet zelfstandig kan 

uitvoeren. 

5 Continue persoonlijke assistentie verlenen; De cliënt kan de taak niet zelfstandig, 

zonder ondersteuning uitvoeren 

 

17) Mate van betrokkenheid van de begeleider (bijvoorbeeld; in de richting van de cliënt 

kijken, praten met de cliënt, aandacht geven, ondersteunen etc.) 

1 Totaal niet betroken bij de cliënt; de begeleider toont geen enkele mate van 

betrokkenheid naar de cliënt. De begeleider is continu met andere zaken/ cliënten bezig. 

2 Soms betrokken bij de cliënt; De begeleider toont af en toe enige betrokkenheid naar de 

cliënt maar is het merendeel van de tijd niet betrokken bij de cliënt. 

3 Gemiddeld betrokken bij de cliënt; de begeleider is evenveel betrokken bij de cliënt 

gedurende de video opname als dat hij/ zij zich met andere zaken/ cliënten bezighoudt 

4 Regelmatig betrokken bij de cliënt; het merendeel van de tijd is de begeleider 

betrokken bij de cliënt. 

5 Veel betrokken bij de cliënt; de begeleider is bijna continu betrokken bij de cliënt en 

houdt zich amper met andere zaken/ cliënten bezig. 

 

Interactie 

 

18) Mate van wederkerige interactie 

1 Geen interactie; er is geen enkele vorm van interactie tussen de begeleider en de cliënt. 

2 Weinig interactie; een enkel keer is er sprake van interactie tussen de begeleider en de 

cliënt. Bijvoorbeeld de begeleider vraagt een enkele keer iets aan de cliënt of betrekt deze 

bij een activiteit. Het merendeel van de tijd is er geen sprake van interactie. 

3 Gemiddelde interactie; er is evenveel sprake van interactie als geen interactie tussen de 

begeleider en de cliënt. 

4 Regelmatige interactie; het merendeel van de tijd is er interactie tussen de begeleider en 

de cliënt. Een enkele keer is de cliënt op zichzelf. 

5 Veel interactie; de begeleider is constant bezig met de cliënt er is constant sprake van 

interactie tussen de begeleider en de cliënt. 

 

Gedragsobservatielijst cliënt 

 

Frequentiematen 

 

19) Eigen initiatief nemen/ activiteit op eigen initiatief uitvoeren 

De cliënt neemt het eigen initiatief. Hij/ zij loopt zelf naar een activiteit of taak en gaat deze 

zelfstandig uitvoeren zonder dat er vooraf een opdracht is gegeven door de begeleider. Onder 

eigen initiatief wordt ook verstaan als de cliënt zelf naar een taak/ activiteit loopt (zonder dat hij/ 

zij daartoe opdracht heeft gekregen) zonder dat hij/zij vervolgens weet dit uit te voeren maar 

geduldig wacht totdat hij/ zij instructies krijgt. Het gaat er dus om dat de cliënt uit zichzelf naar 

iets toe gaat of iets gaat doen. 

 

20) Stereotype gedrag 

Alle stereotype gedragen die de cliënt uitvoert. Dit zijn herhaalde enkelvoudige gedragingen 

zoals tikken, neuriën op één toon, herhaaldelijk in de handen klappen, op en neer bewegen etc. 

 



25 

 

21) Opdracht uitvoeren 

Alle opdrachten die de cliënt van de begeleider heeft gekregen en uitvoert. De opdrachten met 

fysieke ondersteuning waarbij de cliënt actief bezig is worden hier ook meegerekend. Het gaat 

hier om een opdracht ide uit meerdere deelactiviteiten bestaat zoals bijvoorbeeld koffiezetten.  

 

22) Deelactiviteit uitvoeren 

Het gaat hier om enkelvoudige opdrachten zoals: “Schil de aardappels”, “Spoel de aardappels 

af”, “Zet het water op het fornuis”. Als de cliënt deelactiviteiten van 1 meervoudige opdracht 

zelfstandig uit kan voeren,  zonder verdere instructies, dan worden deze niet als afzonderlijke 

deelactiviteiten geturfd maar als 1 opdracht. 

 

23) Cliënt geeft aan dat hij/ zijn iets wil 

De cliënt laat aan de begeleider merken dat hij/ zij iets wil door te wijzen, praten, geluiden of 

gebaren te maken; bijvoorbeeld dat hij/ zij wil drinken of ergens naar toe wil. 

 

24) Mate van interesse van de cliënt voor zijn/ haar omgeving 

1 Geen interesse; de cliënt toont geen enkele interesse in zijn/ haar omgeving. De cliënt is 

in zijn eigen wereld verzonken en heeft er geen idee van wat er om hem/ haar heen 

gebeurd. 

2 Weinig interesse; af en toe toont de cliënt interesse in zijn/ haar omgeving dor af en toe 

om zich een te kijken of naar anderen cliënten, begeleiders te kijken wat die aan het doen 

zijn. De cliënt luistert een enkele keer als er iets gezegd wordt maar voor het merendeel 

van de tijd toont deze cliënt geen interesse in de omgeving. 

3 Gemiddelde interesse; de cliënt toont evenveel interesse als dat deze ongeïnteresseerd of 

in zichzelf gekeerd is. De cliënt besteedt de helft van de tijd aan zijn/ haar omgeving door 

te kijken wat er gebeurd of zelf actief bezig te zijn. 

4 Overwegend geïnteresseerd; het merendeel van de tijd is de cliënt zelf actief bezig of 

houdt hij/ zij de omgeving in de gaten. De cliënt is zich er het merendeel van de tijd van 

bewust wat er in de omgeving gebeurd. Hij/ zij luistert naar anderen kijkt op als deze een 

geluid of stem hoort. De cliënt zoekt zelf actief naar bezigheden of kijkt naar de 

bezigheden van anderen. 

5 Zeer geïnteresseerd; de cliënt is continu geïnteresseerd in zijn/ haar omgeving en  ook 

het merendeel van de tijd zelf actief p zoek naar bezigheden of kijkt continu naar de 

bezigheden van anderen.. 

 

25) Mate van afwisseling en variatie van de activiteit van de cliënt 

1 Passief, vertoont geen activiteit; de cliënt is enkel bezig met stereotype gedrag of zit 

doelloos voor zich uit te staren. De cliënt moet continu aangespoord worden om actief 

bezig te zijn. 

2 Weinig actief; de cliënt kijkt af en toe op en vertoont een enkel activiteit maar het 

merendeel van de tijd zit deze passief en doelloos voor zich uit te staren of vertoont veelal 

stereotype gedrag. 

3 Evenveel actief als passief; de cliënt is even vaak actief als dat deze niets aan het doen is 

of zich bezig houdt met stereotype gedrag. 

4 Regelmatig actief; de cliënt is het merendeel van de tijd actief bezig met een activiteit of 

taak. Een enkele keer gaat deze doelloos om zich heen zitten staren of houdt zich bezig 

met stereotype gedrag. 

5 Continue actief; de cliënt is continu actief bezig met een taak of activiteit 

 

 


