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HOOFDSTUK 2 
 

Het opvoeden van een kind met  
een chronische ziekte 

Een ernstige (chronische) ziekte van een kind heeft, volgens Van Swet (1990), 
specifieke effecten op de pedagogische relatie tussen ouder en kind. “De 
vanzelfsprekendheid verdwijnt min of meer” p. 33). De gevolgen van de 
chronische ziekte (bijvoorbeeld dieetbeperkingen, injecties) worden gezien als 
straf en als reden tot beloning (ziektewinst) of de chronische ziekte wordt als 
oorzaak van veel tegenvallers gezien. Het is echter van belang, zo stelt Van 
Swet (1990), dat opvoeders en kinderen leren omgaan met de (on)-
mogelijkheden van de chronische ziekte van het kind.  
Het is inmiddels achterhaald (Bruil, 1999) om uitsluitend ziektekenmerken als 
bepalend te zien voor het ontstaan, of juist niet ontstaan, van negatieve fysieke 
en psychosociale gevolgen. Sauer stelt in 1998 dat de mens een erfelijke 
aanleg heeft, maar dat deze genetische potentie niet alleen bepalend is voor 
ziekte, gezondheid, levensduur. “Wat wij geworden zijn is de resultante van de 
combinatie van erfelijkheid en omgeving” (ibid., p.7). Fiese, Wilder & 
Bickham (2000) geven aan, in navolging van eerder verschenen onderzoek 
(Fiese, 1997; Sameroff & Fiese, 2000), dat gezinsleden elkaar voortdurend 
beïnvloeden en dat dit transactionele proces een effect heeft op het ontstaan 
van problemen in de ontwikkeling en leidt tot vragen in de opvoedingssituatie.  
De transactionele orthopedagogiek (Van der Meulen, 2003) veronderstelt 
dat het inwerken van de kindkenmerken van het chronisch zieke kind, de 
reactie van de opvoeders (overbescherming, onderstimulering of 
overstimulering) en de directe omgeving op deze kenmerken, effecten 
generen op de ontwikkelingsdomeinen taal, motoriek, sociale ontwikkeling, 
cognitie en zelfredzaamheid en op de opvoederscompetentie. De samenhang 
tussen de componenten in de opvoedingssituatie (2.1), beschreven voor een 
aantal diagnosecategorieën (2.2), wordt in 2.3 beschreven in relatie tot 
orthopedagogische interventie. 
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2.1 DE SAMENHANG TUSSEN DE COMPONENTEN IN DE 

OPVOEDINGSSITUATIE 

Het opvoeden van kinderen neemt in elke samenleving een belangrijke 
plaats in. Opvoeders (opvoeders en beroepsopvoeders) hebben vele moge-
lijkheden om zich te oriënteren op het thema opvoeden. In een aantal situa-
ties is het mogelijk dat deze informatie niet toereikend is voor het beant-
woorden van specifieke opvoedingsvragen. Opvoeding vindt plaats in de op-
voedingssituatie waarbinnen verschillende elkaar beïnvloedende componenten 
te onderscheiden zijn: het kind, de opvoeders, de dialoog tussen de opvoeders 
en het kind, de directe omgeving van opvoeders en het kind, de samenleving 
en de relatie tussen het gezin en de samenleving (Nakken & Vriesema, 1993). 
"...Opvoeden moet als proces worden gezien, waarin de verschillende com-
ponenten in de opvoedingssituatie elkaar voortdurend beïnvloeden" (Sipma, 
1996, p. 19). Hoe het kind zich ontwikkelt en in welke mate het opvoe-
dingsdoel bereikt wordt, hangt samen met het verloop van het transactionele 
proces. Het transactionele ontwikkelingsmodel (Sameroff, 1975; Sameroff 
& Chandler, 1975; Sameroff & Fiese 1990, 2000) geeft een dynamische vi-
sie op ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind wordt gezien als het pro-
duct van de voortdurende transacties tussen het kind en zijn omgeving, die 
geboden wordt door de opvoeders en de sociale context. Sipma (1996) geeft 
de volgende omschrijving van dit proces: “...er is sprake van een bidirectio-
naliteit: het kind en zijn omgeving zijn voortdurend met elkaar in transactie 
en beïnvloeden elkaar wederzijds. In deze zin kan opvoeden opgevat wor-
den als een onderdeel van het hele proces van transacties tussen kind en 
omgeving, leidend tot een bepaalde ontwikkelingsuitkomst bij het kind” (p. 
19). Vervolgens geeft Sipma aan dat bij de reconstructie van het transactio-
nele proces gezocht wordt hoe de verschillende componenten uit de opvoe-
dingssituatie op elkaar ingewerkt hebben. Daarom is het belangrijk de ken-
merken van de componenten afzonderlijk na te gaan. 
Nakken en Vriesema (1993) hanteren de onderscheiding 'gewone' en 'onge-
wone' opvoeding; 'gewone' opvoeding voor een 'gewoon' kind; 'ongewone op-
voeding' voor een 'ongewoon' kind. Zij omschrijven 'ongewone opvoeding' als 
een opvoeding die anders ingevuld wordt dan opvoeders van plan waren of 
gewoon gedaan zouden hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat opvoe-
ders niet (meer) weten hoe zij het kind moeten opvoeden. Als voorbeeld van 
een 'ongewoon' kind noemen deze auteurs een kind met een mentale- of moto-
rische beperking. Nakken en Vriesema (ibid.) noemen 'ongewone opvoeding' 
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verzwaard als er "...problemen dreigen (of zich voordoen) in relatie tot het op-
voeden die niet met de traditionele kennis en middelen zijn op te lossen..." (p. 
160). Hierbij moet wel worden aangetekend dat de 'verzwaarde' opvoeding 
niet noodzakelijker wijs tot opvoedingsproblemen hoeft te leiden. Dit is afhan-
kelijk van het verloop van de transacties tussen kind en opvoeder en omge-
ving. Een kind ontwikkelt zich in zijn omgeving, gegeven de bidirectionaliteit 
tussen kind, opvoeder en omgeving, waarbij de zelfregulerende capaciteit van 
het kind niet uit het oog verloren moet worden. Het transactionele ontwikke-
lingsmodel is richtinggevend voor de ontwikkeling van een (chronisch ziek) 
kind.  
De samenhang tussen de componenten in de opvoedingssituatie (kind, opvoe-
der, omgeving) veronderstelt dat de ontwikkeling van het kind en het gedrag 
van de opvoeder elkaar bidirectioneel bepalen. Het kind met een chronische 
ziekte (biologisch factor) beïnvloedt de opvoeder (met zijn visies op opvoeden, 
verwachtingen over ontwikkeling, toekomstperspectief) en vice versa. Daar-
naast hebben de mogelijkheden tot bijvoorbeeld ondersteuning door de omge-
ving van de opvoeder en bijvoorbeeld (positieve of negatieve) schoolervarin-
gen invloed op de transacties tussen opvoeder en kind. Een kind met een nier-
ziekte kan zodanig vermoeid zijn dat het niet uit zichzelf de omgeving gaat 
verkennen. De opvoeder kan dit opvatten als een signaal van het kind dat het 
geen stimulus vraagt (of kan verwerken) en activeert het kind niet. Op school 
wordt het kind door de leerlingen bejegend als een zeurpiet die voortdurend 
klaagt over de ziekte. Het gevolg kan zijn dat het chronisch zieke kind zich 
terug trekt uit de omgeving en door de reactie van de opvoeder op het gedrag 
van het chronisch zieke kind, in een negatieve spiraal terechtkomt. 
Het model zoals gepresenteerd in figuur 2.1 (zie het einde van dit hoofd-
stuk) sluit aan bij het model zoals beschreven wordt door Brown (1999). 
Hierbij wordt gerefereerd aan het model zoals ontwikkeld door Thompson 
(1985) en Thompson, Gustafson, Hamlett en Spock, (1992) waarin een ver-
band gelegd wordt tussen “...transactional stress and coping” (p. 84). De 
theoretische basis wordt gevormd door de wisselwerking tussen risico- en 
beschermende factoren en de mate van aanpassing aan een stressor, ‘een 
probleem in de opvoedingssituatie’. Brown (1999) benadrukt daarnaast de 
invloed van de cognitieve processen bij kind en opvoeder, de wijze van om-
gaan met elkaar in gezinsverband en de gebruikte copingstrategieën op de 
aanpassing van een kind en zijn gezin aan zijn chronische ziekte. 
Het model laat zien dat (één van) de componenten van de opvoedingssitua-
tie, het kind en de kindkenmerken (de gevolgen van de chronische ziekte) de 
transactie tussen opvoeder en kind in sterke mate beïnvloeden. Enerzijds 
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wordt de ontwikkeling van het kind geremd als gevolg van bijvoorbeeld de 
effecten van de chronische ziekte; door de vermoeidheid en/of doordat het 
kind veel ziek is geeft het kind met een chronische ziekte zelf minder impul-
sen aan zijn ontwikkeling. Anderzijds kan door het opvoedersgedrag (de 
houding en het handelen op grond van de verwachtingen van de opvoeders) 
het kind met een chronische ziekte in zijn ontwikkeling ondervraagd of 
overvraagd worden. Deze twee elementen geven een risico in pedagogisch 
perspectief voor de ontwikkeling van het kind met een chronische ziekte. In 
een aantal gevallen rijzen bij opvoeders vragen over de omgang met het 
kind die niet met de traditionele kennis zijn op te lossen. Er is sprake van 
een verzwaarde opvoedingssituatie. Om deze vragen niet te laten uitgroeien 
tot problemen die door betrokkenen als nagenoeg onoplosbaar worden be-
schouwd, is het goed deze vragen binnen het domein van de orthope-
dagogiek te analyseren en daar waar mogelijk te beantwoorden. Dit houdt 
overigens niet in dat het opvoeden van een kind met een chronische ziekte 
in alle gevallen leidt tot problemen. 

2.2 DE VERZWAARDE OPVOEDINGSSITUATIE NADER 
BESCHOUWD 

In de voorgaande paragraaf is het opvoeden van een kind met een chroni-
sche ziekte geplaatst in het orthopedagogisch begrippenkader. Hulpverle-
ning bij problemen met het opvoeden van een kind met een chronische ziek-
te vraagt om een nadere analyse van de gevolgen van een chronische ziekte. 
Aan de hand van literatuuronderzoek (Brown, 1999; Bruil, 1999; Hulstijn-
Dirkmaat, 1996; Van Swet, 1990;Thompson & Gustafson, 1996) zullen een 
aantal chronische ziektebeelden kort besproken worden aan de hand van de 
kenmerken van de ziekte, behandeling van de ziekte en de gevolgen van de 
ziekte voor het kind en zijn omgeving en voor de opvoeding van het chro-
nisch zieke kind. De keuze van juist deze ziektebeelden wordt ingegeven 
door de relatief grote beschikbaarheid van onderzoekkennis die deze ziektes 
met zich mee brengen. Vastgesteld moet worden dat de onderzoeken wat 
betreft steekproef (omvang, leeftijdsbereik van de respondenten), design en 
gebruikte instrumenten onderling verschillen. De centrale strekking van de 
onderzoeken geeft wel een beeld van de zorgen om de cognitieve en psy-
chosociale ontwikkeling en welke gevolgen dit heeft voor het opvoeden van 
een chronisch ziek kind. De beschrijving van de ziektebeelden en de effec-
ten van de ziekte op kind en omgeving worden aan het einde van dit hoofd-
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stuk geplaatst in het perspectief van de non-categoriale benaderingswijze 
(Stein & Jessop, 1982) van een chronische ziekte bij een jong kind en weer-
gegeven in een model gebaseerd op de modellenbouw van Rispens, Goude-
na en Groenendaal (1994) en Guralnick (2005). 

ASTMA 
Eén van de meeste voorkomende chronische ziektes bij kinderen in de leef-
tijd 0-14 jaar (CBS, 2004) is astma. Jongens zijn vaker aangedaan en in 75% 
van de gevallen is er sprake van een ziektehistorie in de familie. Astma bij 
kinderen ontwikkelt zich meestal tussen het derde en achtste levensjaar en er 
is sprake van een intolerantie voor bepaalde stoffen (allergie). Eczeem kan 
op treden als ziektekenmerk. Astma wordt gekenmerkt door een plotseling 
optredende luchtwegvernauwing als gevolg van een verkramping van het 
luchtwegspierweefsel, ontsteking en zwelling van de bronchiën of overma-
tige slijmproductie. De extreme reactie van de luchtwegen op prikkels en 
een intolerantie voor bepaalde stoffen roepen voornoemde symptomen op. 
Prognoses voor de lange termijn zijn moeilijk te formuleren, maar kinderen 
met astma hebben een groter risico op de ontwikkeling van een chronische 
niet specifieke luchtwegaandoening op latere leeftijd. Dit risico kan vermin-
derd worden door het op tijd starten van de behandeling met medicijnen. De 
astmatische aanvallen (frequentie en hevigheid) variëren per persoon, per 
dag en per seizoen. Astma-aanvallen treden over het algemeen ‘s nacht op.  
De behandeling van astma richt zich op het voorkomen van astma-aanvallen 
(onder anderen door middel van de sanering van de omgeving) en het regu-
leren van de aanvallen door middel van medicatie. In een aantal gevallen 
moet rekening gehouden worden met de effecten van de medicijnen op de 
ontwikkeling van het kind. 
Kinderen met astma (Lemanek & Hood 1999) hebben in vergelijking met 
gezonde leeftijdgenootjes meer moeilijkheden met inslapen, met stilzitten en 
vertonen gevoelens van rusteloosheid als gevolg van de medicatie. Kinderen 
met astma geven aan dat zij de symptomen van astma lastig vinden en zich 
in een aantal gevallen beperkt voelen in hun fysieke mogelijkheden. Onder-
zoek toont vervolgens aan dat deze kinderen meer beperkingen in de sociale 
contacten ervaren. Adequate relaties met leeftijdsgenoten zijn ten dele geba-
seerd op de sociale handigheid van kinderen. Het zijn niet zozeer het aantal 
vriendjes of de populariteitswaarden die astmakinderen parten spelen, maar 
veeleer de gezondheidscontroles en ziekenhuisopnames die er toe leiden dat 
er relatief meer gevoelens van eenzaamheid ontstaan. Volgens Lemanek en 
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Hood (1999) is nog veel onderzoek nodig om een definitief oordeel uit te 
spreken over de relatie tussen astma en sociale competentie. 
Ook is er sprake van een hoog schoolverzuim, maar de bevindingen van 
verschillende onderzoeken zijn niet eenduidig wat betreft de effecten van dit 
schoolverzuim op de cognitieve ontwikkeling van kinderen met astma.  
Het vasthouden aan het behandelingsregime is essentieel voor de therapie. 
Haynes (1979) geeft een bondige definitie van deze therapiegetrouwheid: de 
mate waarin het gedrag van het kind (in termen van medicatie, dieetvoor-
schrift of het volgen van een bepaalde levensstijl) overeenkomt met het me-
disch- of gezondheidsadvies. Bruil (1999) concludeert dat uit onderzoek 
naar voren komt dat kinderen met astma meer fysieke klachten en fysieke 
beperkingen hebben dan hun gezonde leeftijdgenootjes; ook ondervinden zij 
meer problemen in sociale activiteiten. Ondanks het hoge schoolverzuim 
wordt een verband met cognitief functioneren niet gevonden. Er zijn geen 
ondubbelzinnige data die een verband leggen tussen gezinsrelaties en gebrek 
aan therapietrouw (Lemanek & Hood 1999). Wellicht is de combinatie van 
de variabelen omgangsproblemen van het kind en gezinsconflicten een goe-
de voorspeller van therapieontrouw bij astmakinderen. Interventies in dit 
verband kunnen worden verdeeld in drie hoofdgroepen: op onderwijskundig 
niveau (in de vorm van folders, voorlichting aan opvoeders en dergelijke), 
op organisatorisch niveau (dit is vaak het doen uitbreiden van het medisch 
toezicht door de kinderarts) en op gedragsniveau (bijvoorbeeld een token-
system). De zelfwerkzaamheid van astmakinderen om adequaat met hun 
chronische ziekte om te gaan, neemt toe als de opvoeders meer kennis heb-
ben van de ziekte. De problemen in de opvoedingssituatie kunnen ontstaan 
bij een gebrek aan informatie over het verloop van de ziekte, bij moeilijkhe-
den met betrekking tot de therapietrouw, veelvuldig schoolverzuim en ang-
stig gedrag van het kind als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de ast-
ma-aanvallen. De benauwdheid en huidirritaties bij het kind leiden tot ver-
storing van het dag- en nachtritme. Een negatieve benadering van de zorgen 
door de opvoeders en de omgeving wekt bij de opvoeders een gevoel van 
onmacht en teleurstelling op. Het kind kan teruggetrokken gedrag ontwikke-
len om astma-aanvallen te voorkomen en zo minder openstaan voor sociale 
ontwikkeling.  

DIABETES MELLITUS 
Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte. Van Swet (1990) 
geeft de volgende omschrijving: “...diabetes mellitus is een blijvende ziekte 
waarbij erfelijke factoren en factoren van buitenaf (vetzucht, infectie en 
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dergelijk) een belangrijke rol kunnen spelen. De ziekte wordt gekenmerkt 
door een onvoldoende insuline productie en/of insuline activiteit, met als 
gevolg een gestoorde stofwisseling. Deze gestoorde stofwisseling uit zich 
onder meer in een verhoogde bloedsuikerspiegel en glucose-uitscheiding in 
de urine” (p. 8). Er worden twee typen diabetes mellitus onderscheiden: 
- Type I, de insuline-afhankelijke diabetes 
- Type II, de insuline-onafhankelijke diabetes. 
Diabetes type I ontwikkelt zich meestal op jonge leeftijd waarbij vermage-
ring (ondanks goed eten), veel plassen, veel dorst hebben en vermoeidheid, 
kenmerkend zijn. De insuline moet dagelijks ingespoten worden om de 
stofwisseling in balans te houden. Bij de insuline-onafhankelijke vorm van 
diabetes (Type II) is inspuiten van insuline niet nodig. Voedingsvoorschrif-
ten en in een aantal gevallen bloedsuikerverlagende medicatie is voldoende. 
Kenmerkend voor de insuline-afhankelijke vorm van diabetes is dat de ziek-
te gedurende de eerste jaren zonder symptomen verloopt; voor de regulering 
van de ziekte zijn een aantal leefregels voorgeschreven: dieet, insuline injec-
ties (of insuline toediening door middel van een pomp) en urine controles; 
een aantal complicaties (hypoglycaemie: een te laag bloedsuikergehalte, dan 
wel een te hoog bloedsuikergehalte (hyperglycaemie) met als mogelijk ge-
volg: coma, zijn bekend en kunnen bij de patiënt en zijn omgeving angst 
veroorzaken. Rovet en Fernandes (1999) signaleren een circulair probleem: 
pogingen om latere fysieke problemen (zoals oogbeschadigingen) te voor-
komen, verhogen de kans op hypoglicemie, op grond waarvan weer cogni-
tieve problemen ontstaan.  
Na het ontstaan van diabetes wordt vaak afname in verbale vaardigheden 
gezien. Kovacs, Ryan en Obrosky (1994) doen verslag van een forse daling 
van het verbaal IQ van een groep kinderen. Eveneens wordt vaak afname in 
visueel-ruimtelijke vaardigheden gezien (zoals bij het bouwen met blokken, 
kopiëren en ruimtelijke relaties). Er zijn aanwijzingen dat langdurige diabe-
tes de aandachtsfunctie negatief beïnvloedt (Rovet & Alvarez, 1997). 
Rovet en Fernandes (1999) zijn echter voorzichtig in hun conclusies met 
betrekking tot de invloed van diabetes op het geheugen en het leren. Omdat 
soms wel en soms geen effecten worden gevonden, concluderen zij slechts 
een matig effect. Hetzelfde eindoordeel wordt ook gegeven naar aanleiding 
van onderzoek naar andere cognitieve functies zoals flexibiliteit en plan-
ning. Al deze cognitieve factoren beïnvloeden het matige succes op schools 
leren, zeker in een periode waarin het kind zich moet aanpassen en instellen 
op de ziekte. Bruil (1999) concludeert dat kinderen met diabetes, in verge-
lijk met hun gezonde leeftijdgenoten, meer fysieke klachten, dan wel fysie-
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ke beperkingen aangeven. Problemen met therapietrouw worden meer ge-
rapporteerd, naar mate de kinderen ouder worden. Uit het onderzoek van 
Bruil (ibid.) blijkt ook dat ondanks de kans op het ontstaan van cognitieve 
problemen bij de kinderen waar diabetes al vroeg wordt ontdekt, deze in de 
totale onderzoeksgroep niet zijn gevonden. Dit geldt ook voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling van kinderen met diabetes. Rovet en Fernandes 
(1999) geven aan dat de wijze waarop opvoeders omgaan met de ziekte van 
invloed is op de wijze waarop het kind met diabetes reageert op de sympto-
men van de ziekte. De verhouding tussen kind en opvoeder kan onder druk 
komen te staan als de opvoeder het kind pijnlijke injecties moet toedienen of 
moet toezien op de naleving van (strikte) dieet voorschriften. Het gevolg 
kan zijn dat het kind de ziekte als straf gaat beschouwen en de ziekte ervaart 
als een beperking in de drang naar onafhankelijkheid, met als gevolg pro-
blemen in de omgang.Voor de opvoeders van een kind met diabetes is het 
belangrijk dat zij het kind voldoende ruimte tot exploratie en onafhankelijk-
heid moeten geven. Daarnaast hebben opvoeders een modeling functie voor 
hun kind met diabetes.  

NIERZIEKTE 
De belangrijkste functies van de nieren in het menselijk lichaam zijn (Hul-
stijn-Dirkmaat, 1996) het verwijderen van afvalstoffen, het reguleren van de 
vochtbalans in het lichaam en het produceren van hormonen. Bij een ver-
mindering van de werking van de nier(en) genezen sommige nierziekten 
zonder dat de nierwerking blijvend vermindert. Andere nierziekten worden 
chronisch met een geleidelijke vermindering van de nierwerking. Problemen 
door onvoldoende nierwerking ontstaan pas als 60–80% van de nieren niet 
meer functioneert. Men spreekt dan van een chronische nierinsufficiëntie. 
De voor het lichaam giftige stoffen hopen zich op in het lichaam, waardoor 
men ziek wordt. Indien 85-95% van de nieren is uitgevallen is een nierver-
vangende behandeling noodzakelijk (dialyse, niertransplantatie). 
Chronische nierinsufficiëntie kenmerkt zich door vochtophoping (gezwollen 
armen en benen of een opgezet gezicht); grote hoeveelheden moeten plas-
sen; vaak moeten plassen; abnormale urine; pijn; hoge bloeddruk; ver-
moeidheid; botafwijkingen; infectiegevoeligheid; bij kinderen vormen het 
achterblijven van de groei (gewicht en lengte) de eerste signalen voor een 
verstoorde nierwerking. 
De behandeling van chronische nierinsufficiëntie verschilt per kind en is 
afhankelijk van de mate waarin de nieren zijn aangetast en de oorzaak daar-
van. De behandeling is gericht op het zo lang mogelijk te behouden van de 
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resterende functie van de nieren door het voorschrijven van medicijnen, 
meestal in combinatie met dieetvoorschriften. Op termijn kunnen nierdialy-
se en niertransplantatie noodzakelijk zijn. 
Er zijn vele cognitieve problemen, in geval van nierinsufficiëntie voor 
transplantatie bij kinderen, bekend: alertheid, aandacht, geheugen en oog-
hand coördinaties zijn functies die vaak niet optimaal zijn (Kennard et al., 
1999). McGraw en Haka-Ikse (1985) spreken van grote cognitieve proble-
men bij zeer jonge kinderen in geval van nierziekte. De cognitieve ontwik-
kelingsproblemen hangen samen met de ernst van de nierdysfunctie. Veelal 
wordt ook gevonden dat de mate van de cognitieve gevolgen op langere 
termijn afhangen van het begintijdstip van de nierziekte. Na transplantatie 
neemt de cognitieve ontwikkeling toe. Davis, Chang en Nevins (1990) rap-
porteren een verschil van 10 punten op de Mentale Ontwikkelingsindex van 
de Bayley Scales of Infant Development. Voor de opvoeders is het van be-
lang de problematische cognitieve ontwikkeling zo snel mogelijk te (doen) 
detecteren. Na transplantatie is er goede hoop dat bij adequate stimulering 
weer cognitieve winst geboekt kan worden. Kennard et al. (1999) zijn hier 
positief over: “There are no empirical grounds for the belief held by some 
medical practitioners that cognitive deficits observed prior to transplantati-
ons are transient. Early identification of children with deficits translates into 
greater opportunities for remediation and stimulation efforts” (in Brown, 
1999, p. 234). De dieetvoorschriften leiden in een aantal gevallen tot pro-
blemen in de opvoedingssituatie als het kind zich er tegen verzet (veel drin-
ken, zoutarm dieet). Het gebruikmaken van de ziekte, om zich te onttrekken 
aan ongewenste taken leidt vaak tot een gevoel van onmacht bij de opvoe-
ders.  

22q11 DELETIE SYNDROOM 
De deletie op het chromosoom 22q11 komt voor bij 1 op 2000-5000 perso-
nen (Antshel, Kates, Roizen, Fremont & Shprintzen, 2005) en wordt door 
deze auteurs beschreven als een veel voorkomende stoornis in de genetische 
aanleg. Het syndroom gaat vaak gepaard gaat met hartproblemen en/of een 
schisis (gehemeltespleet) en specifieke gelaatstrekken (Van Haelst, Cordia-
Haan & Beemer, 1999; Heineman-De Boer, Ryan et al., 1997; Vantrappen 
et al., 1999). Meestal ontstaat de deletie spontaan. Bij ongeveer 10% van de 
kinderen blijkt dat de deletie ook bij één van de opvoeders aanwezig is. Als 
een pasgeboren kind een hartafwijking heeft of een schisis, dan komen op-
voeders al snel in aanraking met het gespecialiseerde medische zorg. Zijn er 
na de geboorte geen ernstige (medische) problemen, dan wordt de eerste 
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ongerustheid van opvoeders meestal gewekt door problemen rond de voe-
ding. De baby drinkt slecht en geeft vaak melk terug via de neus (nasale re-
flux) (Rommel, 1999; Vorstman, 1999). In deze groep kinderen wordt ook 
een verminderde afweer tegen infecties beschreven. Veel kinderen hebben, 
ook zonder een afweerstoornis, veel en vaak terugkerende infecties aan de 
luchtwegen. De motorische ontwikkeling van een kind met 22q11 deletie-
syndroom verloopt meestal wat langzamer dan gemiddeld (Lipson, Yuille, 
Angel, Thompson, VanderVoort & Beckman,1991; Vorstman, ibid.; Swillen 
et al., 1999). 
De onderzoeken (Moss et al., 1999; Swillen et al., 1999; Woodin, Wang, 
Aleman, McDonald-McGinn, Zacki & Moss, 2001) naar de effecten van de 
deletie op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen variëren in omvang 
van de groep respondenten. De resultaten van deze analyses tonen een brede 
spreiding in de cognitieve ontwikkeling van een matige mentale beperking 
tot een gemiddeld IQ (Simon, et al., 2005). Swillen (1999) beschrijft dat in 
de groep kinderen met familiare 22q11 deletie de achterstand in de cognitie-
ve ontwikkeling vaker voorkomt.  
De kinderen met een 22q11 deletie zijn traag tot zeer vertraagd in de ver-
werving van de taal. Solot, Gerdes en Wang (1998) geven aan dat deze 
groep kinderen tot het tweede levensjaar niet spreekt. De taalontwikkeling 
laat vervolgens problemen in de articulatie zien en bij de spraakontwikke-
ling valt de nasale spraak op. Het niveau van de taalontwikkeling blijft be-
perkt. De kinderen maken gebruik van korte zinnen. De leeftijd waarop twee 
woordzinnen geformuleerd worden, varieert van dertien maanden tot zeven 
jaar (Rommel, 1999). Simon (2005) beschrijft een aantal onderzoeken waar-
in gerapporteerd wordt over problemen in de sociale ontwikkeling en con-
centratieproblemen, waarbij een grote spreiding van mate van storend ge-
drag wordt geschetst. Gerdes et al. (1999) noemt overactiviteit, impulsivi-
teit, emotionele onevenwichtigheid, teruggetrokken gedrag en angst bij de 
kinderen met het 22q11 deletiesyndroom in de school- en adolescentieleef-
tijd. Antshel et al. (2005) stellen dat verder onderzoek nodig is om onder-
scheid te maken tussen gedrag dat toe te schrijven is aan een psychiatrische 
stoornis en gedrag dat is toe te schrijven is aan beperkingen in de cognitieve 
ontwikkeling. De problemen in de opvoedingssituatie laten bij deze groep 
kinderen een grote spreiding zien en het is vaak niet duidelijk of de proble-
men zijn toe te schrijven aan het syndroom dan wel aan risicofactoren in de 
opvoedingssituatie. 
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CYSTIC FIBROSIS 
Cystic fibrosis is een chronische ziekte en behoort tot de meest voorkomen-
de erfelijke ziektes. De aandoening komt voor bij 1 op de 3600- 4000 pas-
geborenen (Carter, Urey & Eidi, 1992 Ten Kate, 1977;). Cystic fibrosis is 
een ziekte waarbij de werking van de endocrine klieren verstoord is. Door-
dat het slijm onvoldoende vloeibaar is ontstaan er problemen op het vlak 
van de ademhaling en spijsvertering, resulterend in luchtweg infecties die op 
de lange termijn een voortdurende verslechtering van de longfunctie inhou-
den (Mohlman Berge & Patterson, 2004). Een ander symptoom is een ver-
storing van de functie van de pancreas, waardoor de afvoerkanalen van de 
alvleesklieren verstopt raken en het voedsel niet meer volledig verteerd kan 
worden, hetgeen leidt tot spijsverteringsproblemen, ondervoeding en ver-
minderde groei. Cystic fibrosis is een erfelijke ziekte die veroorzaakt wordt 
door een genetische afwijking (Mérelle, 2002) en wordt aangemerkt als een 
autosomaal recessieve ziekte. De genetische factor is gelegen op het ge-
slachtshormoon en openbaart zich alleen als beide opvoeders drager zijn van 
het afwijkende gen en beide dit afwijkende gen doorgeven aan het kind. De 
behandeling van cystic fibrosis bestaat uit de bestrijding van luchtweginfec-
ties met behulp van paramedische ondersteuning en de conditie en het op 
peil houden van de voedingstoestand. De symptomen van cystic fibrosis en 
de intensieve dagelijkse behandeling hebben een effect op de opvoedingssi-
tuatie. Uit onderzoek van Walker, Ford en Donald (1987) komt naar voren 
dat er geen significant verschil is in het vertrouwen dat moeders hebben in 
de wijze van opvoeden van kinderen met cystic fibrosis en van gezonde 
kinderen. Wel blijkt dat deze moeders strenger met therapieregels omgaan 
als het kind zich goed voelt dan in periodes waarin het kind ziek is. Het on-
derzoek van Ievers, Drotar, Dahms, Doershuk en Stern (1994) laat zien dat 
moeders van kinderen met cystic fibrosis significant minder regels hanteren 
dan de moeders van gezonde kinderen. Mohlman Berge en Patterson (2004) 
concluderen dat kinderen met cystic fibrosis meer sociaal-emotionele pro-
blemen hebben dan gezonde kinderen. Genoemd worden internaliserend ge-
drag en problemen in de omgang met leeftijdgenoten. In de opvoedingssitu-
atie leiden de problemen betreffende het handhaven van de therapieregels 
tot problemen in de transacties tussen de opvoeder(s) en het kind. Schuldge-
voel bij de opvoeders leidt in een aantal gevallen tot het plaatsen van het 
kind met cystic fibrosis in een uitzonderingspositie (in het gezin of in de 
kring van leeftijdgenootjes) waardoor het kind in een sociaal isolement 
raakt. Het gebruik maken, door het kind, van de symptomen van de ziekte 
om zich te onttrekken aan vervelende, moeilijke lastige “zaken” (ziekte-
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winst), leidt tot een verstoring van de balans tussen draagkracht en draaglast 
bij de opvoeders. Telkens weer wordt de afweging gemaakt “overvraag ik 
mijn kind nu wel of niet?”. 
 
De beschrijving van de in deze paragraaf gepresenteerde diagnosecategorie-
en en de gevolgen van de chronische ziekte voor het kind en de omgeving is 
niet uitputtend. Vanuit een orthopedagogisch perspectief is een beeld ge-
schetst van de gevolgen van een chronische ziekte bij een jong kind voor de 
opvoedingssituatie. De verzwaring van de opvoedingssituatie voor de ge-
zinnen met een jong chronisch ziek kind (deels opgenomen in het onder-
zoek) komt onder andere voort uit het moeten inpassen van de vele (pa-
ra)medische consulten en voorschriften in de dagelijkse gang van zaken in 
een gezin. Maar ook schuldgevoelens van de opvoeders, het gebruik maken 
van de ziekte door het kind om zich te ontrekken aan de dagelijkse gang van 
zaken in een gezin leiden er toe dat de opvoeding, volgens de betrokken op-
voeders, niet gewoon verloopt (zie ook 2.1). Het beoogde opvoedingsdoel, 
het kind voorbereiden op een eigen zelfstandig bestaan in een door de be-
trokken volwassenen beoogde samenleving (Nakken, 1987), wordt niet 
meer door de opvoeders gerealiseerd. En dit wordt als een probleem door de 
betrokkenen ervaren (Nakken & Vriesema, 1993).  

2.3 DE PROBLEMEN IN DE OPVOEDINGSSITUATIE EN 
ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING 

Barakat en Kazak (1999) stellen dat de gevolgen van een chronische ziekte 
bij een jong kind veel omvattender zijn dan alleen problemen op het fysieke 
niveau bij het kind. De effecten van een chronische ziekte op het gezin zijn 
verstrekkend: de mate van zorg, de aandacht en zorgen over de behandeling, 
de worsteling met de vragen met betrekking tot het toekomstperspectief van 
het betreffende kind, de zorgen over de ontwikkeling van het kind, de finan-
ciële aspecten van het opvoeden van een kind met een chronische ziekte, het 
veranderen van gezinsrollen, het sociale isolement dat kan optreden, het ge-
brek aan tijd voor ontspanning. In de non-categoriale benadering staan niet 
de ziektespecifieke eigenschappen, maar de overeenkomsten in zorgen bij 
een chronische ziekte centraal. “Thus, the essence of a non-categorical ap-
proach is that children face common life experience and problems, based on 
generic dimensions of their condition rather than idiosyncratic characteris-
tics of any specific disease entity” (Stein & Jessop, 1989, p. 354). 
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Hulstijn-Dirkmaat (1995) noemt een aantal variabelen die effect hebben op 
de ontwikkeling en de opvoedingssituatie van jonge chronische zieke kinde-
ren. Zij maakt een onderscheid in ziektespecifieke kenmerken, zoals ernst, 
chroniciteit, de mate van levensbedreiging, de mate van beperking, abnor-
maliteit in het uiterlijk. Maar ook de leeftijd, de persoonlijkheidskenmerken 
en het ontwikkelingsniveau van het kind en de houding van de opvoeders, 
de wijze waarop zij omgaan met de chronische ziekte van hun kind, hebben 
gevolgen voor de opvoedingssituatie.  
 
Op welke wijze beïnvloeden voedingsproblemen, problemen bij het voeden, 
vermoeidheid, het ontbreken van energie, therapietrouw, veelvuldig en soms 
lange ziekenhuisopnames, belastende medische handelingen, broertjes en 
zusjes die zich verwaarloosd voelen, de transacties tussen opvoeders en kin-
deren?  
Uit onderzoek (Guralnick, 2005) komt naar voren dat een aantal van deze 
variabelen effect heeft op de opvoedingssituatie, zoals de kwaliteit van de 
ouder-kind transacties (wederkerigheid, gevoeligheid, warm en sociaal ge-
drag), leeftijdsadequaat gedrag van de ouder ten opzichte van het kind en 
het bewaken van de gezondheid en de veiligheid van het kind door de ouder 
(quality of parent-child experience, family-orchestrated child experiences, 
health and safety provided by the family). Gesteld wordt dat bij problemen 
in de opvoedingssituatie van jonge risico kinderen, deze drie patronen ver-
sterkt moeten worden om de problemen die samenhangen met de ziekte of 
beperking van het kind te voorkomen dan wel te verminderen. Dat betekent 
dat informatie over de ziekte van het kind en over de mogelijke gevolgen 
van de ziekte voor het kind een effect heeft op de kwaliteit van de ouder-
kind transacties. Het veranderen van gezinsrollen heeft invloed op de patro-
nen in gezinsinteractie, evenals op het ontstaan van sociaal isolement. De 
beschikbaarheid van hulpmiddelen en de specifieke karakteristieken van het 
kind, kunnen gevolgen hebben voor de opvoedercompetentie en beïnvloe-
den de gezinsinteractiepatronen. Naast de kind gerelateerde problemen zijn 
er ook factoren in het gezin die van invloed zijn op de gezinsinteractiepatro-
nen. Guralnick (ibid.) noemt de volgende: de persoonlijkheidskenmerken 
van de ouder (geestelijke gezondheid, intellectuele capaciteit, opvoedervisie 
en –vaardigheden), de financiële mogelijkheden van het gezin, het sociale 
netwerk en de karakteristieken van het kind (bijvoorbeeld temperament). 
Deze auteur stelt eveneens dat de opdracht voor de interventie bij problemen 
in de opvoedingssituatie van jonge kinderen met een biologisch risico, gele-
gen is in het in kaart brengen waar de problemen (Guralnick, ibid.: stresso-
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ren) zich bevinden, om vervolgens door analyse vast te stellen welke in-
vloed deze hebben op de gezinsinteractiepatronen en op de ontwikkelings-
uitkomsten van het jonge chronisch zieke kind. De interventie die vervol-
gens in gang gezet wordt, moet tegemoet komen aan de uitgangspunten van 
Early ‘Childhood’ Intervention (Guralnick, ibid.): “A developmental Fra-
mework informs all components of the early intervention system and centers 
on families. Integration and coordination at all levels is apparent. The inclu-
sion of families in typical community programs and activities is maximized. 
Early detection and identification procedures are in place. Surveillance and 
monitoring are an integrated part of the system. All parts of the system are 
individualized. A strong evaluation and feedback process is evident. It is 
recognized that true partnership with the families cannot occur without sen-
sitivity to cultural differences and an understanding of their developmental 
implications. There is a belief that recommendations to families and practi-
ces must be evidence based and a systems perspective is maintained, recog-
nizing interrelationships among all components” (p. 6).  
Het model in figuur 2.1 geeft de wisselwerking tussen de verschillende com-
ponenten in de opvoedingssituatie weer. Het kind met zijn (on)mogelijkheden 
genereert vragen en zorgen bij zijn opvoeders. De problemen in de opvoeding 
kunnen dan betrekking hebben op een tekort aan informatie over de chronische 
ziekte of een tekort aan ondersteuning vanuit de omgeving van de opvoeders 
of een belemmering in de transacties tussen opvoeder en kind. Deze vraag-
stukken hebben een effect op de wijze waarop de ouder de opvoeding (Family 
Patterns of Interaction, Guralnick, ibid.) gestalte geeft en deze wordt beïnvloed 
door de eigen denkbeelden over te realiseren opvoedingsdoelen. In de opvat-
ting van Rispens en Guralnick beïnvloeden deze transacties tussen ouder en 
kind de ontwikkeling van het kind en –volgens Van der Meulen (2003) en Van 
der Meulen en Oenema-Mostert (2004)- de competenties van de opvoeder.  
De transacties tussen kind en opvoeder zijn het object van interventie en deze 
interventies kunnen aangrijpen op kind niveau en/of op opvoederniveau. In het 
geval van remediatie zorgt de opvoeder er voor dat het gedrag van het kind ten 
opzichte van de opvoeder verandert; bij redefinitie wordt de opvoeder geleerd 
het gedrag van het kind ander te interpreteren. De wijze waarop de opvoeder 
zich gedraagt ten opzichte van het kind verandert en in geval van reëducatie 
verandert de opvoeder zijn gedrag ten opzicht van het kind (Sameroff & Fiese, 
2000).  



 

 25 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1. Samenhang tussen de componenten in de opvoedingssituatie (Rispens, Goudena & Groenendaal , 
1994; Guralnick, 2005) 
 
In hoeverre het interventieprogramma Portage Programma Nederland (Van 
der Meulen, Sipma & Feenstra, 1993), dat toegepast is in het onderzoek naar 
de vroegtijdige orthopedagogische begeleiding van de opvoeders van jonge 
chronisch zieke kinderen, beantwoordt aan de hierboven genoemde uit-
gangspunten om de zorgen van opvoeders met een jong chronisch ziek kind 
te begeleiden, zal in het volgende hoofdstuk geëxpliciteerd worden.  

Achtergrondkenmer-
ken; temperament; 
biologische factoren, 
waaronder een chroni-
sche ziekte; risico-
factoren; 
competentie/veerkracht; 
intelligentie; stressoren. 

Opvoedingsvaardigheden; 
opvattingen en visies/ver-
wachtingen over ontwikke-
ling en opvoeding chro-
nisch ziek kind;  ouder-
kind relatie; problematiek; 
biografische geschiedenis; 
gezondheid/ welbevinden; 
stressoren. 

 
 
 

Opvoeder Kind 

Omgeving 

Gezin: achtergronds kenmerken (SES, gezins-
omvang/samenstelling); Gezinsstructuur; kwali-
teit partnerrelatie, dagelijkse beslommeringen. 
Sociaal netwerk: externe hulpbronnen; opvoe-
dingsondersteuning (formeel en informeel); 
schoolervaring;  interventieprogramma’s;  maat-
schappelijke zienswijze/opvattingen. 

Ontwikkeling kind Opvoedersgedrag 

Gegeven de chronische 
ziekte ontwikkelt het kind  
zich op de ontwikkelings-
domeinen: taal-, cognitieve-, 
sociale-, motorische ontwik-
keling en zelfredzaamheid. 
 

Verzorging, borgen 
van veiligheid; affec-
tiviteit;  leeftijdsade-
quaat handelen ten 
opzichte van het kind. 
 

Achtergrondkenmer-
ken; temperament; 
biologische factoren, 
waaronder een chroni-
sche ziekte; risico-
factoren; 
competentie/veerkracht; 
intelligentie; stressoren. 

Opvoedingsvaardigheden; 
opvattingen en visies/ver-
wachtingen over ontwikke-
ling en opvoeding chro-
nisch ziek kind;  ouder-
kind relatie; problematiek; 
biografische geschiedenis; 
gezondheid/ welbevinden; 
stressoren. 
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