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Hoofdstuk 3  
 

Orthopedagogische thuisbegeleiding 

Scarr (2001) stelt in haar bijdrage aan het boek “Dynamics of Parenting” dat 
kinderen opvoedergedrag oproepen en dat kinderen op verschillende wijze 
appelleren aan de mogelijkheden die opvoeders hen presenteren. Kinderen 
interpreteren, met de cognitieve- en emotionele mogelijkheden die zij kun-
nen gebruiken, het opvoedergedrag. De opvoeders richten de opvoeding in 
aan de hand van opvattingen over opvoeding, inzichten in de ontwikke-
lingsmogelijkheden van hun kind en andere achtergrondkenmerken (Gerris, 
2001). In veel gezinnen met jonge kinderen vindt de afstemming tussen de 
mogelijkheden van het kind en de mogelijkheden van de opvoeders vanuit 
traditie, intuïtie en gezond verstand vanzelfsprekend plaats. Van der Meulen 
en Nakken (2000) geven aan dat als deze bronnen niet meer voldoende zijn 
er sprake is van een ongewone opvoedingssituatie; de afstemming tussen de 
mogelijkheden van het kind en de opvoeders is niet meer vanzelfsprekend, 
het opvoedend handelen van de opvoeders leidt niet tot het beoogde opvoe-
dingsdoel. Ramey en Trohanis (1982) benadrukken het belang van de bege-
leiding van problemen in de opvoedingssituatie in de thuissituatie van jonge 
kinderen vanwege het verminderen van de kans op generalisatieproblemen. 
Een goede afstemming op de mogelijkheden van opvoeders, kind en omge-
ving wordt op deze wijze mogelijk. De opvoedingsverantwoordelijkheid 
blijft bij de opvoeders en door de concrete invulling van de begeleiding 
blijft de betrokkenheid van de opvoeders gewaarborgd. Het orthopedago-
gisch hulpaanbod bij problemen in de opvoedingssituatie in Nederland, om-
vat een aantal interventieprogramma's (zie hoofdstuk 1). Het Portage Pro-
gramma Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feenstra, 1993) is in Neder-
land en elders uitgebreid onderzocht (Sipma, 1996). Met het transactioneel 
ontwikkelingsmodel als uitgangspunt en gebruikmakend van de principes 
van de leertheorie, worden, met respect voor het unieke karakter van de op-
voedingssituatie, de problemen in de opvoedingssituatie verminderd dan wel 
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opgelost met behulp van de systematische werkwijze van het Portage Pro-
gramma Nederland. De uitkomsten van internationaal onderzoek (Brue & 
Oakland, 2001) geven aan dat wat betreft de onderbouwing betreffende de 
effectiviteit van het interventieprogramma meer onderzoek nodig is, waarbij 
met name de interventieduur en steekproefgrootte van de verschillende on-
derzoeken van een vergelijkbare omvang zouden moeten zijn. Aangaande 
de tevredenheid van de opvoeders en de professionals laten de verschillende 
onderzoeken een vergelijkbaar beeld zien (Brue & Oakland, ibid.): men is 
zeer tevreden over de werkwijze van het Portage Programma. Het verband 
tussen de werkwijze van het Portage Programma Nederland (3.1) en de or-
thopedagogische begeleiding van gezinnen met een jong chronisch ziek kind 
(3.2) wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 

3.1 HET INTERVENTIEPROGRAMMA 

Het Portage Programma Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feenstra, 
1993; Sipma, 1996) is een interventieprogramma dat op systematische wijze 
opvoeders van jonge kinderen (nul-zes jaar) ondersteunt bij het verminderen 
dan wel oplossen van problemen in de opvoedingssituatie. Het PPN is ge-
richt op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind op verschillende 
ontwikkelingsdomeinen (sociale ontwikkeling, taal, zelfredzaamheid, cogni-
tieve ontwikkeling en motoriek), het tot stand brengen van gewenste ge-
dragsveranderingen in geval van problemen in de omgang met het kind en 
het ondersteunen van de opvoeders hierbij. Het interventieprogramma wordt 
derhalve zowel gebruikt bij gezinnen met een jong kind met een (relatief = 
ten opzichte van leeftijdgenoten) vertraagde ontwikkeling dan wel bij ge-
zinnen met jong kind met een (relatief) versnelde ontwikkeling.  
De begeleiding van gezinnen met problemen in de opvoedingssituatie door 
middel van het Portage Programma wordt door een aantal uitgangspunten ge-
stuurd die, volgens de ontwikkelaars, alle interventieactiviteiten leiden. De in-
terventie start zo vroeg mogelijk en wel na de onderkenning en identificatie 
van het probleem in de opvoedingssituatie en nadat de wenselijkheid van 
begeleiding duidelijk is geworden. De opvoeders van het kind worden als 
een zeer belangrijke factor voor de ontwikkeling van het kind gezien. Een 
actieve betrokkenheid van de dagelijkse opvoeders bij het interventieproces 
is dan ook noodzakelijk. De interventiesituatie voor jonge kinderen is gele-
gen in de thuissituatie, de dagelijkse leefsituatie. De thuissituatie wordt als 
de meest natuurlijke en effectieve omgeving voor het werken met opvoeders 
en kind beschouwd. De interventie wordt gestuurd door de mogelijkheden 
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van kind en omgeving en het object van interventie is de transactie tussen 
opvoeders en kind. Of problemen in de opvoeding/ontwikkeling van het 
chronisch ziek kind ontstaan is afhankelijk van het verloop van de transac-
ties tussen het kind, de opvoeder en de omgeving (zie paragraaf 2.3). De in-
terventie is gericht op het tot stand brengen van effectieve transacties tussen 
opvoeder en kind. De interventie heeft een procesmatig karakter en wordt 
gebaseerd op kennis van het kind, de opvoeder en de omgeving zoals ge-
noemd in figuur 2.1. De interventie heeft een gestructureerd karakter met de 
nodige flexibiliteit en houdt rekening met de mogelijkheden van het betref-
fende kind en de maatstaven van de opvoeders inzake de opvoeding van hun 
(chronisch zieke) kind.  
De verschillende fases in het interventieprogramma zijn bedoeld om een 
zo´n reëel mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind en 
de opvoeder, om via (de evaluatie van) kleine interventiestapjes de proble-
men in de opvoedingssituatie te minderen dan wel op te lossen. 

Aanmelding en screening 
De werkwijze van het PPN kent verschillende fases. De aanmelding van het 
gezinnen kan worden gedaan door een verwijzende instantie of door de op-
voeders zelf. In deze fase wordt de informatie verzameld om te bepalen of 
het gezin opgenomen kan worden in het interventie traject, of dat verwijzing 
naar een andere vorm van hulpverlening noodzakelijk is. In een eerste ge-
sprek met de opvoeders wordt een inventarisatie gemaakt van de zorgen en 
vragen die de opvoeders hebben. Met toestemming van de opvoeders wordt 
aanvullende (medische) informatie ingewonnen over het betreffende kind. 
Aan de hand van een aantal criteria (ontwikkelingsleeftijd van het kind (0-6 
jaar), of de aard en omvang van de problematiek is toe te rekenen aan één of 
meerdere ontwikkelingsdomeinen en de bepaling of begeleiding in de thuis-
situatie mogelijk is), wordt vastgesteld of deze vorm van thuisbegeleiding 
ingezet kan worden. Eén belangrijke voorwaarde voor de beoordeling of de 
thuisbegeleiding mogelijk is, is de gemotiveerdheid van de betrokken op-
voeders.  

Diagnostiek 
In de fase van de diagnostiek wordt kennis verzameld met betrekking tot de 
kenmerken van de verschillende componenten uit de opvoedingssituatie 
(kind, opvoeder en omgeving). Deze data worden verzameld met gestan-
daardiseerde meetinstrumenten en vragenlijsten en observaties in de thuissi-
tuatie. Aan de hand van deze gegevens, aangevuld met informatie uit de ge-
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sprekken met de opvoeders en de observaties, wordt een individueel bege-
leidingsplan opgesteld. In dit plan worden, in samenspraak met de opvoe-
ders, de lange-termijn doelen voor de begeleiding vastgesteld. Deze lange 
termijn doelen hebben betrekking op de ontwikkeling van het kind in termen 
van de ontwikkelingsdomeinen (sociale ontwikkeling, taal, zelfredzaamheid, 
cognitieve ontwikkeling en motoriek). De lange-termijn doelen kunnen ook 
betrekking hebben op de problemen in de omgang met het kind of op de 
houding of de manier van reageren van de opvoeders ten opzichte van het 
kind. De diagnostiekfase wordt in de loop van de tijd herhaald om het ver-
loop van de interventie vast te leggen.  

Programmaplanning 
Gedurende de fase van de programmaplanning wordt duidelijk waarmee in 
de begeleiding gestart zal gaan worden. Aan de hand van de Vaardigheden-
lijst en met behulp van de verschillende kaarten (notatiesystemen behorend 
tot het interventieprogramma) verheldert de thuisbegeleider de grote lijnen 
van de begeleiding en maakt deze concreet toepasbaar door deze in overleg 
met de opvoeders in kleinere stappen te verdelen. Tijdens de begeleiding 
stelt de thuisbegeleider wekelijkse doelen in overleg met de opvoeder. Door 
het schrijven van Activiteitenkaarten, waarop de richtlijnen staan voor de 
werkwijze, het te gebruiken materiaal, de wijze van stimuleren en de regi-
stratiewijze, wordt de planning van de interventie gevolgd en naderhand ge-
evalueerd. 
De Vaardighedenlijst is een lijst die helpt bij de planning van het interven-
tieproces. In deze lijst staan ontwikkelingsvaardigheden en gedragingen ver-
meld voor elk van de domeinen van ontwikkeling die per domein sequentieel 
geordend zijn voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 6 jaar. In to-
taal gaat het om 580 vaardigheden, geordend door middel van face validity. 
Met behulp van deze lijst kan worden bepaald welke vaardigheden/gedragin-
gen een kind beheerst, welke niet en welke geschikt zijn te leren. De Vaardig-
hedenlijst is nadrukkelijk niet bedoeld als screenings- of diagnostisch instru-
ment.  
Er worden vijf ontwikkelingsdomeinen onderscheiden: sociale ontwikkeling, 
taalontwikkeling, zelfredzaamheid, cognitieve ontwikkeling en motorische 
ontwikkeling. Deze domeinen bestaan niet strikt gescheiden naast elkaar, maar 
overlappen elkaar en veronderstellen elkaar. Ontwikkeling is cumulatief, wat 
een kind vandaag leert is gebaseerd op de vaardigheden die hij reeds eerder 
verworven heeft. De volgende beschrijving van de ontwikkelingsdomeinen 
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heeft daarom alleen als doel een definiëring te geven en een verklaring voor 
het onderbrengen van de vaardigheden bij de specifieke domeinen. 
In het domein van de sociale ontwikkeling gaat het om het sociale gedrag van 
het kind zoals dat tot uitdrukking komt in de omgang met anderen. Belangrijk 
bij het ontwikkelen van sociaal gedrag zijn basisvaardigheden als imitatie, 
meedoen aan en betrokken zijn bij bezigheden van anderen en communicatie. 
Door de omgang met anderen maakt het kind zich nieuwe gedragingen eigen 
en leert het dat het invloed kan uitoefenen op de omgeving.  
Het domein van de zelfredzaamheid benoemt de vaardigheden die het kind 
nodig heeft om voor zich zelf te kunnen zorgen op het gebied van voeding, 
zich kleden, wassen en toilet. Deze vaardigheden staan in nauwe samenhang 
met andere ontwikkelingsdomeinen en tevens met de mogelijkheid van het 
kind zichzelf als een uniek persoon te beschouwen, een onafhankelijk lid van 
het gezin en de grotere sociale groep.  
In het domein van de taalontwikkeling is het opdoen van taal één van de be-
langrijkste aspecten in de leeftijdsperiode van nul tot zes jaar; het kind ontwik-
kelt taalbegrip en taalproductie. Met het toenemen van de leeftijd wordt het 
omgaan met de omgeving meer afhankelijk van de taal. Belangrijk bij de taal-
verwerving is een omgeving die stimulerend is voor de taalontwikkeling. 
Cognitie of de ontwikkeling van het denken betreft de ontwikkeling van het 
geheugen, verschillen en overeenkomsten zien, relaties tussen dingen en idee-
en onderkennen. Het gaat om activiteiten van een beginnend bewustzijn van 
het kind van zichzelf en van de naaste omgeving.  
De motorische ontwikkeling heeft te maken met de coördinatie van de bewe-
gingen van de grote en de kleine spieren in het lichaam. Ontwikkeling die be-
trekking heeft op de grote spieren wordt de grove motoriek genoemd. Ontwik-
keling die betrekking heeft op de kleine spieren wordt als fijne motoriek om-
schreven. Motorische vaardigheden zijn van groot belang voor de ontwikke-
ling van andere ontwikkelingsdomeinen. Bewegingen zijn noodzakelijk om de 
omgeving te leren kennen en relaties te onderzoeken, grijpen, vastpakken en 
manipuleren zijn belangrijk voor het onderzoeken van voorwerpen. Grofmoto-
rische activiteiten zijn bijvoorbeeld: lopen, zitten, met een bal gooien, fietsen. 
Fijnmotorische activiteiten zijn bijvoorbeeld: het toepassen van de pincet-
greep, tekenen, met blokjes bouwen, knippen.  
De vaardigheden die in de Vaardighedenlijst staan genoemd zijn gebaseerd op 
normale groei- en ontwikkelingspatronen. Echter geen enkel kind, met of zon-
der beperking, doorloopt deze volgorde exact op de in de Vaardighedenlijst 
geformuleerde wijze. Sommige gedragingen/vaardigheden worden overgesla-
gen, andere vaardigheden worden in een andere dan de hier vermelde volgorde 
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verworven of er zijn tussenliggende (sub)doelen nodig voor een kind om de 
vaardigheid te kunnen verwerven. Sleutelbegrippen die de thuisbegeleider 
moet hanteren bij het opzetten van de begeleiding zijn: creativiteit, flexibiliteit 
en vindingrijkheid en kennis van het kind en kennis van het ontwikkelingsver-
loop en kennis van de omgeving. Deze vaardigheden zijn nodig om geschikte 
doelen te plannen zodat het kind nieuwe vaardigheden kan leren.  

Programma-uitvoering: het thuisleerproces 
Het thuisleerproces vormt de kern van het interventieprogramma en wordt 
uitgevoerd in een formeel en een informeel deel in de thuissituatie. De 
thuisbegeleider komt wekelijks, op een vaste dag en vaste tijd in het gezin. 
Op deze wijze wordt een routine betreffende het thuisleerproces opge-
bouwd. In het formele deel van de thuisbegeleiding wordt aan de hand van 
het begingedrag dat een kind ten aanzien van een activiteit laat zien, een 
(nieuwe) activiteit geïntroduceerd en geoefend door de thuisbegeleider, sa-
men met het kind en de opvoeder. De Activiteitenkaarten worden op basis 
van de ontwikkelingsdomeinen in de Vaardighedenlijst gebruikt. De Activi-
teitenkaarten op basis van het Probleemanalyseschema worden gebruikt als 
het probleem in de opvoedingssituatie aan de hand van het Antecedent- 
Background/Consequence schema wordt geanalyseerd. De Ouderactivitei-
tenkaarten worden geformuleerd als het gedrag van de opvoeder ten opzicht 
van het kind bijgesteld moet worden. De activiteit wordt gedurende de vol-
gende week op een speelse en passend in de thuissituatie, geoefend en het 
verloop geregistreerd. De volgende week bezoekt de thuisbegeleider het ge-
zin weer, worden de postbaseline gegevens verzameld (hoe is het de afgelo-
pen week gegaan) en op grond van deze gegevens wordt een (ver-
volg/nieuwe) activiteit gekozen. Tijdens dit informele deel kan de thuisbe-
geleider verder observaties uitvoeren en met de opvoeders onderwerpen 
over de opvoeding van hun kind bespreken. Continuïteit in werkwijze en 
gemaakte afspraken is één van de belangrijke peilers van het PPN, maar de-
ze behoort flexibel te worden toegepast. Het is soms nodig de frequentie van 
de huisbezoeken te wijzigen. Het is dan belangrijk om duidelijke afspraken 
te maken over tussentijds telefonische contacten. Voor aanvang van de 
thuisbegeleiding wordt de planning van de interventie ingezet op zes maan-
den met een bezoekfrequentie van eenmaal per week. Afhankelijk van de 
ernst van de problemen in de opvoedingssituatie kan de interventieperiode 
dan korter of langer duren.  
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Rapportage, evaluatie en afsluiting 
De interventieperiode wordt afgesloten door middel van de fase van rappor-
tage en evaluatie. Aan de hand van het logboek rapporteert de thuisbegelei-
der aan de coördinerend orthopedagoog over het verloop van de begelei-
ding, met betrekking tot de positieve ontwikkelingen en eventuele proble-
men. Voor een uitgebreide evaluatie wordt gebruikt gemaakt van de dia-
gnostische instrumenten (binnen en buiten het programma), die aan het be-
gin zijn gebruikt. De resultaten van deze evaluatie en het verslag van de 
thuisbegeleider vormen tezamen het eindrapport. Dit wordt in een afsluitend 
gesprek met de opvoeders, toegelicht. In dit gesprek vindt ook de evaluatie 
van de begeleiding plaats naar aanleiding van vragen over de verwachtingen 
die opvoeders hadden ten aanzien van de begeleiding en in hoeverre deze 
verwachtingen zijn gerealiseerd en vragen over de veranderingen bij het 
kind en over veranderdingen bij de opvoeders zelf. De beoordeling van de 
werkwijze van het Portage Programma Nederland, de samenwerking met de 
thuisbegeleider en de inventarisatie van de wensen ten aanzien van begelei-
ding in de toekomst vormt de afsluiting van het evaluatiegesprek. Het inter-
ventie model van het Portage Programma Nederland is opgenomen in bijla-
ge 1B. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de werkwijze van het Portage Por-
gramma Nederland past in de omschrijving van een interventieprogramma 
zoals door Sipma (1996) is geformuleerd in navolging van Vlaskamp (1993) 
en Sijben (1984): “…interventieprogramma’s bestaan uit goed omschreven 
doelstellingen die aansluiten bij bepaalde theorieën: een goed gedefinieerd 
en in de tijd gefaseerd geheel van activiteiten om deze doelstellingen te rea-
liseren; van te voren geplande evaluatiemomenten en evaluatiecriteria. Be-
treft de interventie orthopedagogische bemoeienis, dan kan er gesproken 
worden van een orthopedagogisch interventieprogramma (p.34-35)”. 

3.2 DE ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING VAN OPVOEDERS 
VAN JONGE CHRONISCH ZIEKE KINDEREN EN HET PORTAGE 
PROGRAMMA NEDERLAND 

Het krijgen van een kind met een chronische ziekte resulteert in een verzwa-
ring van de opvoedingssituatie. De extra inspanningen die opvoeders van 
een chronisch ziek kind zich moeten getroosten hebben betrekking op de tijd 
en aandacht die de regelmatige medische en paramedische consulten/vragen 
naast de extra inspanningen om het gezin zo te organiseren dat er een balans 
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is tussen inspanning en ontspanning. Het bewaken van het verloop van de 
chronische ziekte met betrekking tot het gebruik kunnen maken van facili-
teiten die de gemeenschap ter beschikking stelt (peuterspeelzalen, het aan-
passen van het huis) en het alert zijn op de wijze waarop het chronische zie-
ke kind zich ontwikkelt, vergt, zo blijkt uit de literatuur extra inzet die alle 
opvoeders van een chronisch ziek kind moeten doen. In veel gevallen zijn 
deze opvoeders goed in staat een balans te vinden tussen draagkracht en 
draaglast, maar in een aantal gevallen kan het zo zijn dat zij uit evenwicht 
raken en er problemen in de opvoedingssituatie ontstaan. Gespecialiseerde 
hulp van een orthopedagoog moet worden ingeroepen. De eerste stap op 
weg naar de beslissing, betreffende het al dan niet inzetten van interventie, 
is de analyse van de klacht van de betrokken opvoeders, resulterend in de 
formulering van het probleem, zoals hiervoor is uiteengezet.  
In de aanmeldings- en screeningsfase, maar ook in de diagnostische fase, 
zullen de specifieke kenmerken van de chronische ziekte van het kind en het 
effect daarvan op de opvoedingssituatie (door met de verschillende betrok-
ken disciplines te overleggen) nauwkeurig in kaart worden gebracht. Als uit 
deze fase van informatie-verzamelen naar voren komt dat het gezin voldoet 
aan de inclusiecriteria en thuisbegeleiding in het gezin mogelijk is, wordt 
met de betrokken opvoeders het voorstel tot begeleiding besproken. Door de 
cyclische werkwijze wordt het proces van de thuisbegeleiding in gezinnen 
met een kind met een chronische ziekte bewaakt en worden, daar waar no-
dig, de interventiestrategieën bijgesteld. Een voorbeeld van de werkwijze 
van het Portage Programma Nederland is in bijlage 6 opgenomen. De wijze 
waarop de vragen in de opvoedingssiutatie worden ingepast in de werkwijze 
van het interventieprogramma, resulterend in het thuisleerproces, wordt aan 
de hand van deze casus duidelijk. 
De uitgangspunten van het Portage Programma overziend, mag worden ge-
concludeerd dat dit interventieprogramma past in het Developmental Sys-
tems Model (Guralnick, 2005), waarbij, door middel van thuisinterventie, de 
kwaliteit van de ouder-kind transacties beïnvloed wordt en waarbij gewerkt 
wordt aan de verbetering van de kwaliteit van de opvoedingsomgeving.  
In het Portage Porgramma Nederland worden de interventies gepland aan de 
hand van de verzamelde informatie over het probleem in de opvoedingssitu-
atie met betrekking tot de ontwikkeling en/of omgang en de opvoedercom-
petentie. Samen met de opvoeders wordt vastgesteld welke begeleidingsdoe-
len er zijn en op welke wijze deze geoperationaliseerd zullen worden in de 
opvoedingssituatie. In het thuisleerproces wordt gewerkt aan de realisering 
van de begeleidingsdoelen die ontleend zijn aan de hulpvraag van de opvoe-
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ders. Voor het ene gezin zal het gaan om problemen in het ontwikkelings-
domein van de zelfredzaamheid (voldoende eten en drinken in verband met 
medicijngebruik, katheterisatie en andere vormen van therapie die horen bij 
een chronische ziekte). Bij het andere gezin liggen de problemen in de op-
voedingssituatie in het domein van de sociale ontwikkeling (het reageren op 
een verzoek om bijvoorbeeld het drinken op te drinken, samenspelen met 
andere kinderen). Het gezin dat problemen heeft met een chronisch ziek 
kind, dat zich onder het mom van ziek zijn onttrekt aan de dagelijkse bezig-
heden (ziektewinst, zie ook 2.3), kan begeleid worden aan de hand van de 
beide hiervoor genoemde ontwikkelingsdomeinen (zelfredzaamheids- en 
sociale ontwikkeling). In een gezin waar het probleem in de opvoedingssitu-
atie ligt bij de cognitieve ontwikkeling, als gevolg van de (bijvoorbeeld on-
cologische) behandeling of nierinsuffiëntie, worden vaardigheden in dit do-
mein gestimuleerd. Om het kind te motiveren voor de voor hem moeilijke 
activiteiten, gaat de thuisbegeleider als beloning voor de inzet van het kind 
voetballen met dit kind (ontwikkelingsdomein motoriek). De vaardigheden 
horend tot het taaldomein zijn met het hele thuisbegeleidingsproces verwe-
ven. Daar waar nodig wordt samengewerkt met de betrokken paramedici 
(logopedist, ergotherapeut en/of fysiotherapeut. Het is belangrijk de inter-
ventiestrategie in te passen in de dagelijkse gang van zaken in een gezin. Op 
deze wijze worden verandering in het gedrag van het kind ten opzichte van 
de ouder, wijziging in de visie van de ouder op de mogelijkheden van het 
kind en aanpassingen in het gedrag van de opvoeder ten opzichte van het 
kind mogelijk. De ingepaste interventiestrategie heeft dan een mogelijk ef-
fect op de problemen in de opvoedingssituatie: de ontwikkeling (op ver-
schillende domeinen) van het kind en/of de opvoederscompetentie. Het 
werken met het Portage Programma Nederland wordt op deze manier ge-
plaatst in het perspectief van het uiteindelijke doel van de opvoeding: het 
voorbereiden van een kind op een zelfstandig bestaan in de samenleving 
(Nakken, 1987, 1994, 2000) en in de transactionele orthopedagogiek (Van 
der Meulen, 2003).  
 
In het onderzoek Vroegtijdige orthopedagogische begeleiding voor opvoe-
ders van jonge chronisch zieke kinderen wordt het hierboven beschreven 
interventieprogramma ingezet om de zorgen en/of problemen in de opvoe-
dingssituatie van een jong chronisch ziek kind, vanuit een orthopedagogisch 
perspectief, planmatig en systematisch te verminderen of op te lossen en om 
de resultaten van de interventie te evalueren op programma- dan wel trans-
fereffecten. 
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