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Samenvatting   

 
Het doel van het in dit artikel beschreven kwalitatieve onderzoek is praktische handvaten aan te reiken 

aan kinder(fysio)therapeuten om in de revalidatiezorg ouderparticipatie vorm te geven. Om dat te 

bereiken is een protocol ouderparticipatie ontwikkeld en getoetst. 

Methode 

In de eerste plaats is door het doen van een literatuurstudie en veldonderzoek geanalyseerd hoe ver de 

ontwikkelingen zijn op het gebied van ouderparticipatie binnen het behandelproces van het kind en 

waar de knelpunten liggen. Deze knelpunten zijn omgezet in factoren die de ouderparticipatie kunnen 

verbeteren en verwerkt in een protocol. 

Door dit protocol te koppelen aan de huidige methodiek, het Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP), 

ontstaat een middel om ouderparticipatie vorm te geven binnen de kinderfysiotherapeutische 

behandeling aan jonge kinderen (0-4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand. In een Pilot met 5 

ouderparen, gedurende 4 maanden, is het protocol ‘ouderparticipatie’ kwalitatief beschreven en 

geëvalueerd. De evaluatie richt zich met name op de samenwerking tussen ouders en 

kinderfysiotherapeut.  

Resultaat 

Uit de evaluatie blijken alle ouders meer vaardigheden te hebben ontwikkeld om hun kind te 

stimuleren, waardoor het kind zich meer kon gaan exploreren. Ouders geven een hoge waardering 

voor de verbinding die is gelegd tussen problemen, hulpvragen en interventie en ook voor de mate van 

afstemming tussen gezin en de kinderfysiotherapeut. Er vond effectieve uitwisseling plaats, zowel 

‘face to face’ als via een ‘online gedeeld bestand’. Hierdoor kregen ouders zicht op de ‘kleine stapjes’, 

waarbij ze hun kind konden helpen en daarmee sterker het gevoel de ontwikkelingen zelf positief te 

kunnen beïnvloeden. Alle ouders geven de voorkeur aan ouderparticipatie, waarbij de 

kinderfysiotherapeut optreedt als coach aan huis en de ouder mee initieert, beslist, uitvoert en 

eindverantwoordelijk is voor de behandeling of te nemen stappen.  

Conclusie 

Het resultaat van de pilot, als kwalitatieve toets, is dat met het protocol een effectief en praktisch 

hulpmiddel ontstaan is om ouderparticipatie vorm te geven. De uitvoering van het protocol is zeer 

positief ervaren door ouders die willen participeren in het revalidatie proces van hun kind, met 

specifieke aandacht voor de fysiotherapie. Op basis van de gegevens uit de kwalitatieve toets is het 

protocol definitief gemaakt. Een volgende stap is verdere toetsing bij verschillende typen ouders 

enerzijds en verdere uitwerking en toepassing in samenwerking met verschillende disciplines 

anderzijds. 
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Abstract  

 
The purpose of the research as described in this article was to produce practical tools for pediatric 

(physical) therapists to encourage parental participation in physical therapy with their own children. In 

order to achieve this, a protocol for parental participation has been developed and tested. 

Methodology 

Desk research and field research have shown how much the field of parental participation has 

developed within the process of treating children. However it also indicated that there are serious 

bottlenecks.  

In building this protocol these bottlenecks have been transformed into factors which can improve 

parental participation. This protocol, in combination with existing methodologies (the Revalidation 

Activities Profile (RAP)), are a means to give form to parental participation within physical 

therapeutic treatment for young children  (age 0-4) with delayed development. This protocol was then 

qualitively tested in a pilot with 5 parents over a period of 4 months. The main objective of these tests 

was to evaluate the effectiveness of teamwork between parent and pediatric physical therapist. 

Results 

The qualitative research showed that all parents developed more skills to stimulate their child, so that 

the child could explore in a more amplified way. In addition parents positively evaluated the link 

between problems, demands for help and intervention and the 'tuning level' between family and 

pediatric physical therapist. Effective interaction took place, 'face to face' as well as via an 'online 

shared database'. As a result parents were able to notice the 'small steps' which they enabled their 

children to take. Therefore they got a stronger feeling they could positively influence their child’s 

development. All parents preferred parental participation where the pediatric physical therapist acted 

as a 'coach' and the parent initiates, decides, implements and takes final responsibility. 

Conclusion 

The pilot, as a qualitative test, shows that the protocol provides an effective and practical tool to 

encourage effective parental participation. The implementation was a very positive experience for 

parents who want to participate in their children's process of revalidation especially in the field of 

physical therapy. The data taken from the qualitative tests made the protocol definitive. The next steps 

are further testing with different types of parents and further elaboration and application of the 

protocol within different disciplines. 

 

Keywords 
  

Ouderparticipatie, jonge kinderen, thuisprogramma, revalidatiezorg, kinderfysiotherapie, 

ontwikkelingsbeperking, zorgcommunicatie 
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Inleiding 
 
 

Het komt regelmatig voor dat ouders te maken krijgen met een pasgeborene met een 

ontwikkelingsstoornis of een peuter, die op één of anderhalf jarige leeftijd een 

ontwikkelingsachterstand blijkt te hebben. Precieze cijfers van prevalentie en incidentie ontbreken, 

mede door de complexiteit van de begrippen ‘ontwikkelingsprobleem’ en ‘ontwikkelingsstoornis’. In 

het slotadvies van de Landelijke Commissie VTO (Nederland, 1988) wordt gesteld dat bij 5-10% van 

de kinderen die jaarlijks worden geboren zich een ontwikkelingsstoornis manifesteert 2. 

Jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden kunnen in Nederland al in een 

vroeg stadium door een team van deskundigen geobserveerd, gediagnostiseerd en zo nodig behandeld 

worden. Vaak vinden deze interventies intramuraal plaats binnen de peutergroepen van de revalidatie- 

centra. Uitgangspunt in dit revalidatie-proces is de zorgvraag van het kind en zijn of haar ouders. 

Echter gezien de jonge leeftijd is die zorgvraag complex en veranderlijk. De cliënten zijn jong en nog 

niet mondig. Dus zijn de ouders de partij waartoe de zorgverlener, in dit geval de kinderfysiotherapeut, 

zich richt in relatie tot het revalidatie proces van het kind.  

Betrokkenheid van de ouders is van grote betekenis. M. Ketelaar die in 1999 onderzoek gedaan heeft 

naar een meer ‘functionele’, dat wil zeggen toegepast op dagelijkse vaardigheden, fysiotherapeutische 

benadering binnen de kinderrevalidatie constateert dat: “de ouders die participeerden in de functionele 

groep van het onderzoek beter in staat waren de ‘thuis-activiteiten’ uit te voeren dan de ouders in de 

referentiegroep 3. Ook bleek dat de ouders in de functionele groep in de loop van het onderzoek 

geleidelijk minder problemen ondervonden bij de opvoeding van hun kind”. 

PL. Vriezema benoemt, in haar artikel uit 1989 over opvoedingshulp aan ouders,  

‘handelingsverlegenheid’ als een probleem wat zich bij veel ouders van gehandicapte kinderen 

voordoet 4. Handelingsverlegenheid ontstaat als ouders niet weten wat ze het kind kunnen leren, omdat 

het opvoedingsperspectief ontbreekt. Inzet van Vriezema’s programma is “ de handelingsverlegenheid 

verminderen en ouders weer de rol van ouder teruggeven of versterken”.  

G. King constateert, in zijn onderzoek uit 1999 over gezinsgerichte zorg, bij ouders van gehandicapte 

kinderen een verminderd emotioneel welbevinden in de vorm van toename van droefheid, inactiviteit, 

concentratieproblemen, afgewezen voelen, hopeloosheid, fysieke en mentale spanning. Het sterker 

maken van de ouders, zodat ze meer emotioneel welbevinden ervaren en meer probleem oplossend 

vermogen ontwikkelen, heeft een directe verbetering voor de ontwikkeling van het kind tot gevolg 5 6. 

In het verlengde hiervan beweegt de kinderrevalidatie zich de afgelopen jaren van een op het kind en 

zijn ziekte gerichte aanpak naar een aanpak welke gericht is op het gezin, waarin het kind functioneert. 

In deze zorg staat de samenwerking tussen ouders en professionals centraal. Ook voor de 

kinderfysiotherapie zou dit het geval moeten zijn. Toch blijkt het vormgeven van deze samenwerking 
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complex stelt ook B. Nijhuis in haar artikel uit 2008 over: “Samenwerken in de kinderrevalidatie, 

gezinsgericht en doelgericht” 7. Ondanks de introductie van de Wet op de Geneeskundige Behandeling 

Overeenkomst (WGBO, 1995), waarbij ouders als opdrachtgever zijn gemarkeerd en toestemming 

moeten geven voor het behandelplan, blijkt de betrokkenheid van ouders nog onvoldoende vorm te 

krijgen. Hoewel de uniciteit van een gezin centraal staat in de filosofie van gezinsgerichte zorg worden 

specifieke wensen nog onvoldoende mee genomen in de directe kinder(fysio)therapeutische zorg.  

R. Siebes  heeft voor haar dissertatie in 2006 onderzoek gedaan naar de beleving door ouders van de 

kwaliteit van de zorg in de kinderrevalidatie 6 . Door middel van observaties van het behandelproces, 

gericht op de relatie van behandeldoelen en behandelactiviteiten met de hulpvraag van ouders en kind 

en de transparantie van het revalidatieproces voor alle betrokkenen, werd geconstateerd dat slechts 4 

van de 72 behandelactiviteiten volledig waren afgestemd op behandeldoelen en hulpvragen. Siebes 

constateert: “Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn waarom en wat er gebeurt tijdens de 

behandeling, dit helpt het zich gezamenlijk richten op de behandelactiviteiten en de vertaling naar de 

thuissituatie”. Een aantal mogelijkheden wordt besproken ter verbetering. Daarnaast beschrijft Siebes 

het gebruik van een meetinstrument, dat de beleving door ouders van de kwaliteit van de zorg in kaart 

brengt: de Measure of Processes Of Care (MPOC). De scores geven een goed beeld van de huidige 

stand van ouderlijke betrokkenheid in het behandelproces (niet op instellingsniveau maar 

gezinsspecifiek) en geven input voor verbeteringen 8. 

Afstemming en transparantie zijn van belang maar samenwerking gaat verder. M. Ketelaar concludeert 

in 1999, dat: “ de participatie van ouders niet beperkt moet blijven tot het uitvoeren van een 

programma en/of hanteringstechnieken maar dat, om het probleem-oplossend vermogen en de 

zelfstandigheid van ouders te verhogen, ouders een actieve rol moeten hebben in alle fases van het 

programma, bijvoorbeeld bij het bepalen en evalueren van relevante behandeldoelen”9. Deze 

benadering legt de nadruk op het dagelijks functioneren van het kind en de specifieke problemen die 

zich daarbij voordoen, vanuit het perspectief  van de ouders. De Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory (PEDI) wordt aanbevolen door Ketelaar om de problemen in het dagelijks functioneren van 

het kind te inventariseren 9. De PEDI is een evaluatief meetinstrument dat het niveau van zelfstandig 

functioneren van kinderen (van ½- tot 7½ jaar) in kaart brengt. Aan de hand van 228 Items worden 

zowel de handelingsbekwaamheid als de handelingswijze vastgesteld, opgedeeld in drie domeinen: 

zelfverzorging, ambulantie en sociaal functioneren 10.  

R. Siebes wijst in haar onderzoek in 2006, naast de MPOC, op de Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM) als middel om werkelijk gezinsgerichte zorg te faciliteren, met een mate van 

betrokkenheid die ouders zelf willen 14. De COPM is een semigestructureerd interview gericht op de 

top 5 van de problemen die ouders in het alledaagse handelen met hun kind tegen komen 11. G. 

Verkerk concludeert in zijn onderzoek in 1999 naar de reproduceerbaarheid en validiteit van de 

COPM 11 dat de geïnventariseerde problemen voldoende consistent zijn voor het bepalen van de 
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behandeldoelen, als gewerkt wordt volgens een cliëntgerichte benaderingswijze. Tevens identificeert 

de COPM specifieke problemen die niet met de PEDI-NL te achterhalen zijn.12  

In de praktijk maken therapeuten een afweging of de tijdsinvestering van huisbezoeken, een grondige 

probleemanalyse en coaching uiteindelijk opwegen tegen het resultaat. Het doel van dit artikel is om, 

gebruik makend van de analyses en aanzetten in de literatuur, praktische handvaten aan te reiken aan 

kinder(fysio)therapeuten om binnen de interventies ouderparticipatie vorm te geven en zo mogelijk te 

implementeren in de intramurale sector. Daartoe is een protocol voor de vormgeving van 

ouderparticipatie binnen de kinderfysiotherapie, als onderdeel van het huidige revalidatie proces met 

de bestaande communicatie structuren van het Revalidatie Activiteiten Profiel [RAP]13, ontwikkeld. 

Het protocol leidt de behandelaar samen met de ouders door een proces van afstemmen, verhelderen 

en samen doen, waarmee het verbeteren van de functionele vaardigheden van het kind, in antwoord op 

de door ouders ingebrachte belangrijkste problemen, centraal staat. Het protocol is bedoeld voor 

kinderfysiotherapeuten die werken met ouders van jonge (0-4 jaar) kinderen, die een 

ontwikkelingsachterstand hebben op meerdere gebieden en daarmee deelnemen aan een revalidatie 

proces, geïndiceerd door een specialist. In een pilotstudie met 5 ouderparen worden de stappen uit het 

protocol in 4 maanden doorlopen. Het resultaat van dit onderzoek is een kwalitatieve beschrijving van 

de ervaringen met het protocol ouderparticipatie binnen de kinderfysiotherapeutische behandeling als 

onderdeel van het revalidatie proces.  

Uit het bovenstaande resulteert dan de volgende onderzoeksvraag:  

“ Ouderparticipatie binnen de kinderfysiotherapie: wat zijn de knelpunten en is een protocol voor de 

kinderfysiotherapeut gericht op ouderparticipatie een adequaat middel om daar verbetering in te 

brengen, met een positief effect op de beleving van het zorgproces bij ouders?”  

Deze onderzoeksvraag laat zich uitwerken in de volgende deelvragen, welke zijn gehanteerd bij de 

interviews en het dossieronderzoek: 

 In welke mate en hoe is de (fysiotherapeutische) zorg gericht op de hulpvragen van de ouders? 

 In welke mate en hoe zijn de (fysiotherapeutische) behandelactiviteiten transparant? en hoe 

sterk is de relatie van de behandeldoelen met de hulpvragen van de ouders? 

 In welke mate en hoe is de betrokkenheid van ouders bij het revalidatieproces vorm gegeven? 

 In welke mate en hoe krijgt de praktische samenwerking tussen ouders en fysiotherapeut 

vorm?. 

 Is er sprake van probleem-oplossend vermogen en zelfstandigheid van ouders? 

 Hoe beleven de ouders de mate van ouder gerichtheid van de (fysiotherapeutische) zorg met 

en zonder ‘protocol ouderparticipatie’ als leidraad? 

 Welke stappen moet een protocol bevatten als middel om de ouderparticipatie binnen de 

fysiotherapeutische behandeling te verbeteren? 
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Methode 
 
Naast de literatuurstudie is in het werkveld een dossier onderzoek verricht en een meting uitgevoerd 

naar de mate van gezinsgerichtheid in de zorg, gebruik makend van de MPOC. Dit om een indruk te 

krijgen van de mate van betrokkenheid van ouders bij het revalidatie proces. De bevindingen uit 

bovengenoemd literatuur en veld onderzoek zijn direct ingezet en als onderbouwing voor de stappen in 

het protocol en zullen om die reden niet onder resultaten beschreven worden. Daarmee wordt de Pré-

Pilot fase, met daarin het protocolonderzoek en de protocolopbouw afgerond. 

Om op kleine schaal ervaring op te kunnen doen met het protocol en om het concept aan een 

kwalitatieve toets te kunnen onderwerpen is gekozen voor de uitvoering van een pilot. Deze werkwijze 

biedt de mogelijkheid om te ervaren of ideeën en methoden voldoende uitgewerkt en praktisch 

toepasbaar zijn en vervolgens ook om op zoek te gaan naar eventuele belemmeringen en 

verbeteringen. Het doel is om te komen tot een definitief protocol, dat uitvoerbaar en toepasbaar is en 

de ouderparticipatie kwalitatief verbetert. Het protocol zal een aanzet zijn tot de ontwikkeling van een 

multidisciplinair protocol, als hulpmiddel voor de implementatie van ouderparticipatie in 

revalidatieprocessen bij jonge kinderen. 

De Pilot fase, waarin het ‘protocol ouderparticipatie‘ door de kinderfysiotherapeut en 5 ouderparen 

(met hun kind) uitgevoerd wordt, duurt 4 maanden. In de Post-Pilot fase worden de data uit het 

onderzoek geïnventariseerd, gericht op de beantwoording van de onderzoeksvragen. De gehanteerde 

methoden, waarmee deze data verzameling tot stand komt, staan beschreven bij ieder specifiek 

onderdeel. Deze onderdelen zijn een herhaald dossier onderzoek, de relevante antwoorden uit de 

MPOC en een interview per ouderpaar. Deze data zijn input voor een kwalitatieve beoordeling van de 

toepassing en uitvoering van het ‘protocol ouderparticipatie’ ingezoomd op de mate van transparantie 

en afstemming van de kinderfysiotherapeutische zorg. Gebruik makend van deze beoordeling wordt 

het protocol herschreven en definitief gemaakt, mede als aanzet voor de ontwikkeling van een 

interdisciplinair protocol ouderparticipatie.  

Ten behoeve van de leesbaarheid is ervoor gekozen niet alle gebruikte methoden in dit hoofdstuk 

uitvoerig te behandelen Bij de diverse resultaten wordt een meer uitgewerkte beschrijving te vinden 

van de methodiek van evalueren en meten.  

Het proces van Pré-pilot, Pilot en Post-Pilot fase is weergegeven in schema 1 van bijlage 1. 
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Pre-pilot 
Het Revalidatie Activiteiten Profiel en het protocol 
 

Het RAP is een methodiek, op basis van een door E. Roelofsen in 2001 geschreven en in 2004 

herschreven handleiding, waarbij de gemeenschappelijke doelstellingen die het revalidatieteam 

nastreeft expliciet worden geformuleerd en vastgesteld 1. De wensen en mogelijkheden van kind en 

ouders vormen het uitgangspunt 13. Het RAP document geeft informatie in relatie met de 

ontwikkelingsproblematiek van het kind, genoteerd door de zorgverleners (o.a. fysiotherapeutische 

bevindingen) en door de ouders ondertekend. Het RAP is een hulpmiddel voor het formuleren en 

evalueren van doelstellingen in multidisciplinaire teambesprekingen. Met de ouders vindt jaarlijks een 

evaluatie plaats. Doel is de behoeften van de klant als uitgangspunt te nemen bij het structureren van 

de organisatie en de processen binnen de behandelprocessen.  

Echter, zoals in de inleiding opgemerkt, is de ‘mate waarin’ en de ‘manier waarop’ deze tool zich richt 

op de ouders niet in de handleiding 1 beschreven. Hierdoor kan de zorg ‘vraaggericht’ lijken, terwijl in 

werkelijkheid de professional in vakjargon een alles overkoepelende hulpvraag heeft geformuleerd, 

waaraan alle doelen beantwoorden. Het is de vraag of ouders in de praktijk begrijpen wat ze tekenen 

of ze het verband zien tussen de behandeldoelen en de door hen ingebrachte belangrijkste problemen. 

Evenmin is duidelijk of er contact is over wat er gebeurt tijdens de behandelingen, wat de vorderingen 

zijn en hoe ouders zelf kunnen bijdragen aan dit proces. Als alleen in het behandelcentrum aan doelen 

gewerkt wordt is de therapie niet optimaal, maar krijgen ook ouders niet de mogelijkheid hun inzet en 

betrokkenheid in samenwerking vorm te geven. De inbreng van ouders in het behandel-proces blijft zo 

vrijblijvend. 

R. Siebes geeft in haar onderzoek naar transparantie en afstemming van revalidatiezorg in 2006 8 aan 

dat helderheid over de wensen van het kind en zijn omgeving een voorwaarde is om vraaggerichte 

zorg vorm te geven. Ook geeft ze aan dat in principe alle behandelactiviteiten een relatie moeten 

hebben met het hoofddoel, dat afgeleid is van het kernprobleem, in relatie met de wensen en 

hulpvragen van de ouders. Met het protocol ouderparticipatie wordt hier invulling aan gegeven. Omdat 

het RAP wordt gezien als het onontbeerlijke ‘behandel communicatie middel’ voor het werken met 

meerdere zorgverleners aan één kind en gezin, is een tool, genaamd het protocol ouderparticipatie, 

ontstaan waarmee verdere invulling gegeven wordt aan de participatie van de ouders.  
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Veldonderzoek: dossier 
 

Ter voorbereiding van het protocol is een veldonderzoek uitgevoerd, waarin de beschikbare dossiers 

uit de praktijk, waarbinnen het onderzoek plaats vindt, bekeken zijn op aanwezige ouderparticipatie- 

aspecten. Het dossier van een kind bevat: persoonsgegevens; de zorgovereenkomst; het RAP-verslag; 

medische informatie van specialisten en, indien aanwezig, medische voorgeschiedenis; 

invulformulieren van afgenomen testen door behandelaars en de bijbehorende rapportage.  

De beoordeling richt zich niet specifiek op de fysiotherapeutische rapportage maar de totale zorg die 

het kind binnen deze vroegbehandeling setting ontvangt, zoals in het dossier opgenomen. Hiervoor is 

gekozen omdat problemen, hulpvragen en overleg structuren breder gaan dan alleen het 

fysiotherapeutische aandachtsgebied. 

Er zijn 24 dossiers op verschillende aspecten beoordeeld. Er is gekeken naar de hulpvraag 

formulering: of het een, in vakjargon, alles overkoepelende vraag is, zoals “ontwikkelingsstimulatie op 

alle gebieden” of vragen die ouders zelf formuleren, zoals: “mijn kind leren lopen”. Daar waar 

geformuleerde vragen specifiek waren, is nagegaan of de door ouders benoemde belangrijkste 

problemen aangehaald worden als onderbouwing van de hulpvraag. Tevens is gekeken hoe vaak deze 

problemen daadwerkelijk de rode draad vormen in het handelingsplan, in relatie met de 

behandeldoelen. Er is gekeken naar de hoeveelheid informatie over de omgeving van het kind, 

beoordeeld op 5 onderdelen (omgaan met uw kind; organiseren; verwerking en ondersteuning; 

vaardigheden in relatie met het revalidatieproces van uw kind; vaardigheden broer/zus, opa/oma). 

Naar aanleiding van deze bevindingen worden de protocolstappen samengesteld, gericht op 

verbetering van de documentatie over bovengenoemde aspecten.  

 

Het dossier onderzoek in de pré pilot fase richt zich dan op de volgende aspecten, afgeleid uit de 

vraagstelling van dit onderzoek: 

1. Vermelding van door ouders vermelde belangrijkste problemen;  

2. Vermelding van hulpvragen in vakjargon of ouderlijke taal; 

3. Vermelding van hulpvragen alles overkoepelend: globaal of specifiek; 

4. De vraag of er voldoende relatie gelegd wordt tussen hulpvragen en doelen; 

5. De vraag in welke mate is het omgevingsdomein is ingevuld en door wie: orthopedagoog OT 

of ouders OU; 

6. Vermelding van rol ouders en of uitgesproken verwachtingen; 

 

In het onderstaande worden de resultaten van het dossieronderzoek in de pré-pilot fase weergegeven, 

waarbij tevens is gemarkeerd tot welke stap het resultaat leidt in de vormgeving van het protocol: 
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1. De problemen die ouders met hun kind hebben worden nauwelijks beschreven (4 van de 24). Daar 

waar wel problemen beschreven zijn (4) is de COPM gebruikt, maar heeft geen vertaling naar 

hulpvragen plaats gevonden.  

In het protocol zal de COPM opgenomen worden als vast onderdeel, stap A, gekoppeld aan een 

check bij de ouders waar het gaat om de formulering van de hulpvragen. 

2. Hulpvragen worden voornamelijk in vakjargon beschreven, 19 van 21. Bij twee kinderen zijn 

hulpvragen duidelijk in ‘ouderlijke taal’ beschreven. Bij drie kinderen vermeldt het dossier geen 

hulpvraag.  

Het protocol zal zich richten op een expliciete formulering van de hulpvraag in de taal van de 

ouders, door de professional  

3. De hulpvragen zijn ‘globaal’, bijvoorbeeld: ‘ontwikkelingsstimulering op meerdere gebieden’ (17 

van 21). Als die vraag dan ook nog opgesteld is door de zorgverlener ontbreekt het perspectief van 

de ouder in de hulpvraag. In 9 dossiers wordt nog een iets specifiekere vraag vermeldt. De 

hulpvraag in 4 dossiers is specifiek, ‘leren praten’, ‘voldoende eten’, ‘linker handje beter 

gebruiken’, ‘los lopen’, ‘leren verplaatsen’, maar onvoldoende te herleiden tot de functionele 

problematiek die ouders onderkennen.  

In stap A van het protocol, zie boven, zullen hulpvragen specifiek gemaakt worden door de COPM 

te gebruiken, waarmee tevens de relatie gelegd zal worden met de door ouders onderkende 

functionele problematiek.  

4. Bij een globale, overkoepelende hulpvraag hadden uiteraard alle doelen een relatie met de 

hulpvraag. Deze globale hulpvragen in relatie met doelen zijn daarom niet gescoord. Daar waar de 

hulpvragen iets specifieker waren, was er 100% relatie met de doelen.  

Met protocol stap A worden vragen specifiek gemaakt en zou het in de voorbereiding van het RAP, 

stap B1 moeten opvallen als doelen geen relatie hebben met de hulpvragen. 

5. De omgeving van het kind (externe factoren) is bij de meeste dossiers, 16 van 22, summier ( 20%) 

en bij 6 dossiers deels (50%) ingevuld. De informatie is opgenomen door de orthopedagoge met 

behulp van gegevens uit gesprekken met ouders. De zorgen, stress factoren, belastbaarheid, 

ervaringen en verwachtingen van ouders komen onvoldoende op papier.  

In het protocol, stap B, zullen ouders zelf deze omgevingsaspecten in het RAP beschrijven, 

waarmee de informatie direct en volledig verwoord zal worden. 

6. Nergens in de dossiers is terug te vinden wat ouders voor rol willen hebben in het revalidatie-

behandelproces van hun kind of zijn uitgesproken verwachtingen opgenomen.  

Dit aspect zal opgenomen worden in stap B van het protocol bij de omgevingsbeschrijving door 

ouders. 

De gegevens uit het dossier onderzoek pré-pilot en post-pilot zijn terug te vinden in bijlage 2.  
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Veldonderzoek: ouderlijke beleving van de kwaliteit van zorg 
 

Het instrument dat in deze studie wordt gebruikt om zicht te krijgen op wat ouders belangrijk vinden 

in de zorg en hoe ze deze kwalificeren is de Measure of Processes of Care 14. De MPOC is een 

vragenlijst gericht op de kwaliteit en gezinsgerichtheid van de door het kind en het gezin ontvangen 

revalidatiezorg en bevat 56 items verdeeld over 5 schalen:   Responsieve zorg en partnership  

Verstrekken van algemene informatie  Verstrekken van specifieke informatie over het kind  

 Gecoördineerde en alles omvattende zorg voor kind en gezin  Respectvolle en ondersteunende zorg. 

De items worden gescoord op een schaal van 1 tot 7 (nooit tot in zeer hoge mate). De MPOC kan een 

bruikbaar instrument zijn voor kwaliteitsmanagers, die willen weten hoe ouders de interpersoonlijke 

en informatieve aspecten van de verleende zorg ervaren. Zorgverleners zullen met name 

geïnteresseerd zijn in het identificeren van aspecten van zorg die verbeterd kunnen worden. 

Onderzoekers die werken in het gebied van de zorgverlening kunnen de MPOC gebruiken waar het 

gaat om de relatie tussen het proces en de resultaten van de zorg. Voor elk van deze doelen kunnen de 

MPOC-scores op een andere manier geïnterpreteerd worden. Uitgaande van de doelstelling elementen 

van de zorg te verbeteren, is het interessant om de scores op itemniveau te bekijken 15. Waar de scores 

tussen 6 en 1 liggen worden de items verwerkt in het protocol. Immers waar 7 gescoord is, de hoogste 

score, kan de zorg niet verbeterd worden. 

Analyse van de resultaten van de MPOC geeft aan dat onder andere verbetering gewenst is bij 28 

items over kwaliteit van zorg, door ouders gemarkeerd als belangrijk of zeer belangrijk. Het gaat dan 

om 9 van de 16 items in de schaal ‘responsieve zorg en partnership’, 4 van de 5 items in de schaal 

‘verstrekken van specifieke informatie over het kind’ en 14 van de 17 items in de schaal 

‘gecoördineerde, alles omvattende zorg’. Op de items in de schaal ‘respectvolle en ondersteunende 

zorg’ scoorde 80 % van de ouders 6 of hoger, deze zijn niet voor verbetering in het protocol 

opgenomen, met uitzondering van één item waar 70 % 4 of lager scoorde. De schaal ‘Verstrekken van 

algemene informatie’ is buiten beschouwing gelaten omdat dit buiten de scope van het onderzoek valt.  

De 28 items uit de schalen zijn terug te vinden in de protocol stappen A t/m E van het protocol, 

waarbij de inzet is via deze stappen tot een hogere kwaliteit te komen op item niveau. Na afloop van 

de pilot wordt het effect gemeten via een herhaling van 12 item vragen (uit de 28 geselecteerde) waar 

de score 5 of minder was. Tabel 1 in bijlage 1 geeft alle 28 items weer met de daarmee 

corresponderende protocolstappen. 
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De protocol stappen A tot E 
 

Het protocol vertrekt vanuit de door ouders ingebrachte belangrijkste problemen, een met de ouders 

afgestemde hulpvraag en daarop toegesneden therapie, om via een aantal specifieke stappen, waarbij 

de therapie in samenwerking met de ouders wordt uitgevoerd en een proces van bewustwording in 

gang gezet, te komen tot een verdieping of bijstelling van de hulpvraag, gericht op de ontwikkeling 

van hun kind. Op basis van het protocol worden dan de volgende stappen doorlopen: 

Stap A:  Probleem verduidelijking met behulp van de instrumenten COPM en PEDI (zie hieronder) 

en formulering door de ouders van de hulpvraag of –vragen (eventueel breder dan 

hulpvragen op gebied van motorische functionele vaardigheden). 

 

Met de geformuleerde hulpvraag als uitgangspunt worden de interne en externe, zowel fysieke als 

sociale factoren samengebracht tot een profielbeschrijving van het kind, om zo te komen tot een plan 

waaraan alle betrokken zorgverleners en de ouders hun bijdrage leveren. Hieruit volgt: 

Stap B1: Gezamenlijke beschrijving, door ouders en zorgverleners, van het Revalidatie Profiel van 

het kind, waarbij ouders de sociale en fysieke omgeving van het kind en hun rol (mate van 

participatie in het revalidatieproces) en de kinderfysiotherapeute met overige behandelaars 

hun therapeutische bevindingen vanuit onderzoek en observaties beschrijven. Gevolgd door 

een gezamenlijk revalidatie plan met behandeldoelen waarin de hulpvragen van ouders het 

uitgangspunt zijn. 

 

Een RAP bespreking volgt waarbij de ouders als opdrachtgever, deskundige van hun eigen kind, met 

zorgverleners van gedachten wisselen over het kernprobleem en het hoofddoel om elkaars zienswijze 

te leren begrijpen en respecteren in de samenwerking. Ouders geven aan wat voor rol ze willen hebben 

bij het behalen van de doelen in de thuissituatie en waarbij ze ondersteuning nodig hebben. Tot slot 

worden specifieke benaderingswijzen van het kind besproken en afspraken gemaakt.  

Stap B2:  Gezamenlijke RAP bespreking met alle betrokkenen. Na afloop moeten zorgverleners op de 

hoogte zijn van de hulpvragen van de ouders en de achterliggende problematiek evenals 

hun belastbaarheid en hun verwachte deelname in het behandelproces thuis, met hun 

behoefte aan ondersteuning. De ouders moeten na afloop op de hoogte zijn van de doelen, 

de relatie met de hulpvragen en welke zorgverlener aan welke doelen werkt. Iedereen kan 

zich zoveel mogelijk vinden in het kernprobleem en het hoofddoel en is op de hoogte van de 

specifieke benaderingswijzen van het kind. De planning voor testen/metingen, arts 

bezoeken, hulpmiddelen en eventueel vervolgonderwijs is bekend. 
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Als vervolg hierop wordt het ‘plan van aanpak’ gedocumenteerd om tot transparante uitvoering van 

het handelingsplan [HP] te komen. Dit HP bevat ieders rol en de ‘smart’ doelen, welke binnen een half 

jaar behaald kunnen worden, met speciale vermelding van aspecten in de benaderingswijze van het 

kind en activiteiten of afspraken die gaan komen. Hieruit volgt: 

Stap C:  Vastleggen van afspraken rond de revalidatie/fysiotherapie behandeling van het kind om de 

doelen voor het komende half jaar te bereiken. De rolverdeling krijgt hierin een plaats, 

waarbij ook ouders hun gewenste rol aangeven en de ondersteuning die ze thuis zouden 

wensen van de betrokkenen, terwijl  ook de afstemming over de uitvoering wordt vermeld. 

Dit alles wordt vastgelegd in het HP en ondertekend door zorgverlener en ouder. 

 

De wijze waarop de vaardigheden uit de behandeldoelen geoefend worden, de zogenaamde  

behandelactiviteiten, moet door alle betrokkenen zoveel mogelijk gelijk zijn (uit het oogpunt van 

automatiseren en toepassen). De manier die het kind, liefst zelf bedacht, in de thuis situatie kan 

uitvoeren is het uitgangspunt van de behandelactiviteit. Dit op dezelfde manier doen vraagt naast 

samen behandelen, om een interactieve voortgangsrapportage. Hieruit volgt: 

Stap D:  Gezamenlijke kinderfysiotherapeutische behandeling met integratie van de behandel- 

activiteiten in het dagelijks gebeuren thuis. Ervaringen uitwisselen en elkaar op de hoogte 

houden van de vorderingen middels een (interactieve) voortgangsrapportage.  

In de loop van het proces verandert het kind, veranderen de problemen, veranderen de hulpvragen en 

veranderen ook de doelen. Evaluatie is onontbeerlijk om die veranderingen te constateren, vast te 

leggen en de doelen aan te passen. De evaluatie is een vast moment om, na een herhaling van de 

COPM en PEDI (stap A) en de aanpassing van het RAP (stap B), over te gaan naar gezamenlijke 

doelen afspreken (stap C)  en gezamenlijk de behandelactiviteiten uitvoeren (stap D). Vragen naar de 

beleving van de ouders naar de mate van gezinsgerichtheid van de geleverde zorg is jaarlijks nuttig om 

op verbeterpunten te komen. Hier voor wordt de MPOC gebruikt. Hieruit volgt: 

Stap E:  Team bespreking (inclusief ouders) betreffende de evaluatie van behandeldoelen, 

hulpvragen, de behandelactiviteiten en het revalidatieproces, waarin transparantie en 

afstemming/communicatievorm, vaste bespreekpunten zijn. Met vooraf een herhaling van 

halfjaarlijks de COPM en jaarlijks de PEDI en de MPOC. 

In schema 2 van bijlage 1, wordt weergegeven hoe de RAP besprekingen en het protocol in de tijd 

verlopen. Hierbij zijn de momenten van aanwezigheid van de ouders gemarkeerd. 



Godie Schuitema MSPT 2010 , Masterclass D                                                                                                                                    28-11-2012 

 Pagina 14                                                                  

Het protocol als cyclus 
 
Het protocol ‘ouderparticipatie’ kent 5 stappen die in totaal 4-6 maanden in beslag nemen. Hierna start 

een nieuwe cyclus en worden de stappen A tot E opnieuw doorlopen. Deze herhaling van de stappen is 

één van de uitgangspunten van ouderparticipatie binnen de revalidatiezorg, omdat er van uitgegaan 

wordt dat het opgroeiende kind veranderende hulpvragen met zich mee brengt. Maar ook de ouders 

veranderen in hun proces van verwerking en in hun rol als ouder en opdrachtgever, waarbij ze tevens 

de eigen competenties versterken en ontwikkelen. Deze veranderingen vragen om herhaalde 

afstemming met alle betrokkenen. Bij iedere nieuwe ontwikkeling kan een plan van aanpak met 

coaching van de behandel activiteiten in de thuissituatie nodig zijn. De verwachting is dat naarmate de 

stappen vaker herhaald worden de tijdsinvestering minder zal zijn, gezien het toenemende 

probleemoplossend vermogen van de ouders (King G).5 

Het streven is dat de protocolstappen een verbetering tot gevolg hebben in de formulering, 

documentering en naleving van de door ouders aangewezen problemen. Verbetering in het wat en 

waarom van de behandeldoelen die, gekozen door ouders, functioneel van aard zijn en zowel thuis als 

in de revalidatie setting door alle betrokkenen uitgevoerd, geëvalueerd en gerapporteerd moeten 

worden. Verbetering in de verbinding van de behandelactiviteiten met de behandeldoelen en tevens de 

vertaling naar de thuissituatie; de uitvoering en aanpassing van de te ontwikkelen functionele 

vaardigheden en het wederzijds informeren van de voortgang zowel thuis als in de revalidatie-

vroegbehandeling setting.  

Met het bovenstaande zijn algemene kaders voor het protocol beschreven. De protocolstappen zijn 

samengesteld en geformuleerd. De volgende stap in het proces is de vormgeving en uitvoering van de 

pilot, ter toetsing en verbetering van het protocol. 
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Pilot 

 

Context pilot 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kinderfysiotherapeute, master in opleiding, werkzaam bij 

een ‘peuterspeelzaal vroegbehandeling’. Deze setting is een revalidatie dagopvang voor kinderen 

tussen 0 en 4 jaar, waarbij alle noodzakelijke therapieën geïntegreerd zijn. Het behandelteam bestaat 

uit spelleidsters, orthopedagoge, revalidatiearts, logopedisten, ergotherapeute en een fysiotherapeute. 

Per week bezoeken 25 kinderen de vroegbehandeling. Het management is benaderd om toestemming 

te geven voor de pilot ouderparticipatie. De toestemming is verleend dankzij het, voor deze 

gelegenheid, creëren van een nieuw project met als doel: komen tot een gestandaardiseerde werkwijze 

voor ouderparticipatie als onderdeel van de RAP methodiek.  

 

Participanten 
Er zijn 12 ouders benaderd, welke voldeden aan de volgende inclusie criteria: ouders moeten instaat 

zijn om de tekst van de vragenlijst goed te lezen en te begrijpen, dat wil zeggen een goede beheersing 

van het Nederlands hebben en wat betreft opleiding minimaal klas 3 VO. Uiteindelijk hebben 5 

ouderparen zich ingeschreven. Dit was het minimum aantal voor dit kwalitatieve onderzoek. De 

betrokken ouders hebben een kind tussen de 18 en 37 maanden met een algehele 

ontwikkelingsachterstand, gemeten met de BSID-II-NL (De Bayley Scales of Infant Development), 

waarvan de motorische achterstand gemiddeld 0,5 tot 1,5 jaar is. De ouders zijn tussen de 32 en 46 

jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 37 (n=10). Ze zijn allemaal HBO of hoger opgeleid, werken 

buiten de deur, terwijl 3 van de 5 kinderen naast de vroegbehandeling setting nog een reguliere 

dagopvang bezoeken. Eén kind krijgt 3 dagen vroegbehandeling, de andere 4 kinderen krijgen 2 dagen 

vroegbehandeling. 

  

Procedure 
Ieder ouderpaar staat bij aanvang van de pilot op een ander punt van het revalidatie proces, in de 

tijdslijn van het RAP, zodat ieder ouderpaar de stappen van het protocol op een eigen manier 

doorloopt. Alle ouderparen starten met stap A omdat bij geen van de ouders de beschrijving van de 

problematiek en de hulpvraag duidelijk gedocumenteerd is. Behalve de besprekingen van het RAP en 

HP, waarbij de ouders aanwezig zijn, vinden alle overige contactmomenten ten behoeve van de pilot 

bij de ouders thuis plaats of via internet. Voor de stappen A, B, C en E gaat het om 5 afspraken in de 

avond van 1,5 uur met beide ouders. De afspraken bij stap D, waarbij ouders met het kind in de 

thuissituatie oefenen, zijn overdag. Het betreft hier 8 afspraken van ¾ uur. Inclusief administratie tijd 
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en therapeutische coaching vraagt het proces totaal 16 uur per 4 maanden, omgerekend 1 uur per week 

per ouderpaar. Tot slot vindt nog een avond bezoek plaats om het interview te kunnen afnemen. 

Tijdens stap A kwamen ook hulpvragen buiten het fysiotherapeutische bereik aan de orde. Deze 

vragen zijn doorgespeeld naar de andere zorgverleners en vallen buiten de scope van het onderzoek.  

Het rangschikken en scoren  van de belangrijkste problemen werd na de nodige toelichting zowel in 

stap A en E goed uitgevoerd met daaruit volgend zeer specifieke hulpvragen. Deze hulpvragen 

kwamen nadrukkelijk terug in de multidisciplinaire evaluatie besprekingen en stonden 

gedocumenteerd in het HP.  

De beschrijving door ouders van de omgeving en de visie van de ouders op de mogelijkheden en 

beperkingen van hun kind, leverde de samenwerkende zorgverleners een beeld vanuit welke 

achtergrond de ouders hun inbreng hebben. Samen met de verschillende professionals formuleerden 

ouders het kernprobleem. Ouders werden betrokken bij de RAP- en HP-besprekingen, namen daarin  

actief deel, hadden zelf vragen en waren ook benieuwd naar de ideeën van de professionals. 

Stap C vindt gedeeltelijk plaats in de RAP bespreking en gedeeltelijk erna als administratieve 

afhandeling. Tijdens de bespreking kwam het niet tot duidelijke afspraken aan welke doelen door 

ouders thuis wel en niet gewerkt zou worden (zie resultaten dossier onderzoek). Voor deze keuzes was 

kennelijk meer tijd nodig. 

Bij stap D hebben vier paar ouders 8 huisbezoeken gehad en één paar 4 huisbezoeken. De doelen 

waaraan thuis gewerkt werd waren vooraf door ouders in overleg met de fysiotherapeut, gekozen. De 

oefeningen kwamen in de thuissituatie tot stand. De communicatie over het verloop van de 

behandelactiviteiten thuis en op het vroegbehandeling centrum verliep bij 4 ouderparen in een online 

gedeeld document en bij één ouderpaar in een uitgeprint document. De communicatie via internet 

koste de fysiotherapeut per kind 2 momenten per week van 5 minuten.  

De Evaluatie, stap E, heeft plaats gevonden via een interview met ouders, met de daarbij behorende 

herhaalde afname van de COPM. Met deze systematische werkwijze werden de vorderingen van het 

kind zichtbaar. De MPOC is als evaluatief instrument afgenomen om de mate van ouderlijke 

tevredenheid over de gezinsgerichtheid van de zorg te beoordelen, uitgaande van 12 items welke bij de 

eerst meting, 100 % van de ouders, 5 of minder scoorden. De PEDI is niet herhaald, omdat herhaling 

na 4 maanden te weinig verschil laat zien. Herhaling zal plaats vinden na 9 à 12 maanden, afhankelijk 

van de vraag.  
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Post-pilot 

Resultaten  

Om de toepasbaarheid van het protocol te kunnen beoordelen en het proces te evalueren is na afloop 

van de pilot een interview afgenomen, zijn de dossiers van de deelnemende kinderen onderzocht en is 

een herhaal MPOC met een aanvullende vragenlijst voorgelegd.  

a. Interview ouders 
 

Het interview bevat 15 open vragen over de beleving van de manier waarop en de mate waarin de 

ouders betrokken zijn bij het behandelproces tijdens de pilot. Zie voor vragen uit het interview   

bijlage 3. Van de 5 interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. De antwoorden zijn vervolgens in 

fragmenten ingedeeld en gerelateerd aan de uit de onderzoeksvraag afgeleide deelvragen. Hieronder 

worden de resultaten per onderzoeksdeelvraag weergegeven. 

 

1) In welke mate en hoe is de zorg vraaggericht? 

 

Door met behulp van de COPM, problemen te noemen, te rangschikken en te scoren op uitvoering en 

tevredenheid, ontstond bij alle ouders bewustwording van hun vragen en de behoefte aan 

ondersteuning. Gedurende het proces hadden ouders en fysiotherapeut de geformuleerde problemen 

goed voor ogen. Het was opmerkelijk hoeveel inzicht de gesprekken, met hulp van de COPM, de 

ouders zelf gaven: “het gaat echt om wat wij belangrijk vinden en de manier waarop je dit vraagt 

maakt veel uit”; “ ik dacht al teveel in oplossingen en heb hulp nodig om te bedenken waar ik 

dagelijks tegen aan loop”. De COPM structureert en brengt systeem aan: “top vijf is echt onze top 

vijf”; “zinvol, brengt hiërarchie in belangrijkste problemen”; “prettig omdat je vooraf en achteraf 

scoort, je ziet daardoor dat er groei is”. 

Ouders benadrukken de behoefte aan hulp om hun rol en betrokkenheid vorm te geven: “als ouders 

denken dat ze geen invloed hebben en zich erbij neergelegd hebben, ligt er toch een taak?”; “deze 

pilot had eerder gemoeten, we waren afwachtend omdat we jullie als deskundigen zien”; “het zou 

uitgemaakt hebben dat je ouders in het begin vertelt dat je als ouders ook invloed en  inspraak kunt 

hebben en kunt nadenken over wat je wilt dat hij gaat leren”.  

De relatie tussen hulpvraag en doelen werd voor ouders duidelijker, waarbij de PEDI werkte als 

instrument om de (on)mogelijkheden te verhelderen: “belangrijk om te weten hoe T staat .ten opzichte 

van het gemiddelde, maakt het objectiever”; ”geeft zicht op de ontwikkeling”; “doelen niet te hoog 

stellen dan scoor je vooruitgang”,. Ouders ontdekten hoe belangrijk het is thuis ook bezig te zijn met 

ontwikkelingsstapjes: “hoe meer we samen met de fysiotherapeut het zelfde doel hebben hoe meer je 
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uit de jaren van behandeling haalt”; “ik wil als ouder ervoor vechten dat onze zoon later niet denkt 

had ik maar geleerd om…”. De keerzijde is dat ouders behept kunnen raken met een schuldgevoel als 

ze het oefenen thuis niet op kunnen brengen. Bij de verdere implementatie van het protocol is dit een 

punt van aandacht. 

 

2) In welke mate en hoe zijn de behandelactiviteiten transparant? 

 

Het beschrijven van behandelactiviteiten is niet zo eenvoudig en gebruikelijk bij het behandelen van 

hele kleine kinderen. Therapie elementen worden vaak ingebracht in relatie met het spel of de 

activiteit waar het kind mee bezig is. Iedere situatie is weer anders, zo zal het kind thuis voor andere 

problemen staan dan in de therapie situatie. Toch moet de manier van het bereiken van de doelen 

overdraagbaar zijn. In de pilot is het essentieel gebleken dat de therapeut een goed beeld heeft hoe een 

kind thuis, in zijn eigen omgeving met de middelen van thuis en de hulp van vader en moeder, 

functioneert. Tegelijk is het van belang ouders ook in de thuissituatie te instrueren: “handig, fijn, 

praktische tips, voelen en zien zegt meer dan formulieren invullen of alleen zeggen”; “hier thuis heb 

je de dingen waar wij als ouders dagelijks tegen aan lopen”.  

 

3) In welke mate en hoe is de betrokkenheid van ouders bij het revalidatieproces vorm gegeven? 

 

Door ouders als voorbereiding op de RAP of HP bespreking te laten nadenken en opschrijven wat de 

sterke en zwakke kanten zijn van hun kind en wat zijn/haar kernprobleem is, wordt in de bespreking 

de visie van de ouders meegenomen in het geheel en komen zo de verschillen naar voren tussen 

betrokkenen, wat weer aanleiding is tot uitleg aan elkaar. Ouders waarderen dit positief  “prettig, 

voelde me echt een partij in de bespreking (…) delen met elkaar, gezamenlijk tot iets te komen en 

serieus genomen worden”, maar de huidige instrumenten, zeker het Handelingsplan, zijn in relatie 

hiermee nog voor verbetering vatbaar: “HP zou tussentijds vaker onder de aandacht gebracht moeten 

worden, eens per half jaar is te lang om de inhoud vast te houden”; “HP zou een interactief, levend 

document moeten zijn met veranderbare, concrete doelen waarin we van elkaar weten dat we aan 

hetzelfde werken”. Evalueren blijken de ouders nuttig te vinden gezien de mogelijk snelle 

veranderingen bij een kind: “het kan zijn dat je een ander inzicht krijgt, mogelijk dat aandacht 

verschuift van motorisch naar verstandelijk, focus verleggen, periodiek bekijken”; “absoluut nodig, 

verschuiving van probleem is denkbaar;. ”afspraken vastleggen is goed, maar de verandering in 

ontwikkeling heeft niet zijn weerslag in het HP. Ontwikkeling gaat sneller dan het document”. 
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4) In welke mate en hoe is er samenwerking tussen ouders en professionals? 

 

In het kader van het protocol geven ouders zelf een beschrijving van de ‘omgeving van het kind’. Ze 

deden dit samen en zorgden voor een informatief, persoonlijk document waarmee inzicht ontstaat in 

de belastbaarheid, behoeften en waar ouders staan in het proces van de verwerking. Ouders hebben dit 

als zeer positief ervaren: ”Goed om bij stil te staan, wordt anders weinig aandacht aan besteed”; 

“prettig om dit op papier te zetten”; “enorm nuttig, belangrijk dat iedereen weet hoe je als ouders 

erin zit”; “heeft ons aan het denken gezet, concreet dingen laten benoemen”. Bij een ouderpaar, met 

een hoge score voor stress (o.a. door alle afspraken met artsen, therapeuten en de confrontaties met 

meetinstrumenten, zoals PEDI) heeft de fysiotherapeut de frequentie van huisbezoeken gehalveerd.  

In de dagelijkse praktijk is er beperkt gelegenheid voor direct contact met ouders. De pilot heeft 

daarom specifiek ingezet op verbetering van de ‘communicatie’ via een online gedeeld document, 

door ouders geopend waar de fysiotherapeut in deel kon nemen. Dit kreeg een belangrijke, eigen rol 

naast de uitwisseling van informatie tijdens de huisbezoeken: “heel goed zoveel informatie te krijgen, 

was voorheen minimaal tot niets”; “veranderingen pik je meteen op”; “vul in als net gedaan is, er 

zijn zoveel dingen om over te praten met partner, dit alvast uitgewisseld”; “logboek  zelf  vorm 

gegeven, super nuttig, heel veel meerwaarde, extreem laagdrempelig”. 

De rol van de therapeut in de pilot was primair coachend, erop gericht de ouders te leren zelf thuis te 

oefenen. Ook hier blijkt de behoefte aan hulp groot en is er tevens het besef dat het veel kan 

opleveren: “aan huis komen geeft een enorme meerwaarde”; “het is goed als de fysiotherapeut niet 

alleen het kind behandelt, maar ook de ouders traint in het helpen mee te behandelen van het kind”; 

“efficiënter en beter om ook tijd en geld in de ouders te steken, zodat er veel vaker thuis geoefend 

wordt”. 

5) Is er sprake van een toename van het probleem-oplossend vermogen en de zelfstandigheid van 

ouders? 

 

De ouders geven in het interview aan gegroeid te zijn in hun rol als ouder en in de mogelijkheden hun 

kind te begeleiden en mee te werken aan zijn of haar ontwikkeling: “veel meer informatie gekregen 

zelf bewuster bezig, meer geduld/ begrip”; “alleen al het feit dat je je bewust bent dat je invloed kunt 

hebben op wat anderen met je kind doen en weten waar de grenzen van je kind liggen”; “pilot niet 

belastend maar ondersteunend, positieve stok achter de deur, voor en door ons bedacht programma 

hoeven alleen maar uit te voeren”; “we zijn erin thuis geraakt en het werkt goed”. 
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b. Dossieronderzoek van de deelnemende kinderen (5) aan de pilot 
 

Bij het onderzoek van 24 dossiers pré-pilot, welke diende als uitgangspunt voor de protocol stappen, 

waren ook de dossiers van de deelnemende kinderen van de pilot aanwezig. Het dossier onderzoek na 

de pilot betreft alleen de 5 dossiers van de deelnemende kinderen omdat daar een verandering te 

verwachten is. Op het dossieronderzoek pré-pilot is eerder in dit artikel ingegaan. Naast de vragen uit 

de pré pilot fase is nog een zestal vragen, welke betrekking hebben op de resultaten van het protocol, 

toegevoegd, waarmee de volgende reeks ontstaat: 

 

1. Vermelding van door ouders vermelde belangrijkste problemen;  

2. Vermelding van hulpvragen in vakjargon of ouderlijke taal; 

3. Vermelding van hulpvragen alles overkoepelend: globaal of specifiek; 

4. De vraag of er voldoende relatie is tussen hulpvragen en doelen; 

5. De vraag in welke mate het omgevingsdomein is ingevuld, door orthopedagoog OT of ouders 
OU; 

6. Vermelding van rol ouders en of uitgesproken verwachtingen; 

7. Vermelding doelen in het HP waar ouders naast professionals thuis aan werken; 

8. Vermelding behandelactiviteiten die gerelateerd zijn aan doelen;  

9. Vermelding verloop behandelactiviteiten, voortgangsrapportage in dossier of op internet;  

10. Vermelding van de ondersteuning die ouders krijgen door professionals (aan huis); 

11. Vermelding momenten van meting (testen) in het HP; 

12. Vermelding van de evaluatie planning. 

 

De bevindingen uit dossieronderzoek na afloop in relatie met deze onderzoeksvragen zijn: 

 

1. Door ouders ingebrachte belangrijkste problemen waren goed beschreven in ouderlijke taal in alle 

5 dossiers, in de COPM als bijlage bij het HP. 

2. Hulpvragen waren in alle dossiers aanwezig (in het meest recente HP). 

3. Alle hulpvragen in alle dossiers zijn specifiek, gemiddeld 6 hulpvragen per kind op meerdere 

ontwikkelingsgebieden. 

4. Er zijn van niet alle hulpvragen doelen terug te vinden, dit omdat: a: de problemen alleen thuis 

opgelost konden worden en er geen doelen vermeld werden in het HP en b: de hulpvraag verder 

reikte dan het aandachtsgebied van de fysiotherapeut, waarbij in enkele geval en de verbinding 

naar de andere vakgebieden ontbrak. 
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5. Alle dossiers bevatten een schrijven van ouders over de sociale en fysieke omgeving van het kind, 

in het omgevingsdomein van het RAP. 

6. Ouders beschreven in boven genoemd document hun rol in het behandelproces. Hieruit sprak heel 

duidelijk de uniciteit en dus ook de specifieke vorm waarin deze ouders door de fysiotherapeut 

ondersteund wilden worden.  

7 In het HP staat weinig over doelen waaraan de ouders werken in de thuis situatie. Bij één dossier 

is dit het geval. In een tweede dossier staat een algemene opmerking: “ouders werken thuis zoveel 

mogelijk mee aan de doelen”. 

8 Hoe de therapeut tot de doelen komt en met welke behandelactiviteiten, staat in alle dossiers 

vermeld in het COPM document. Problemen hulpvragen doelen behandelactiviteiten  

9. De voortgangsrapportage over het verloop van de behandeling, is bij 4 kinderen, als gedeeld 

document online opgeslagen (genaamd ‘therapiebox’)  en niet in het dossier van het kind. Dit 

document bevat oefeningen, gerelateerd aan doelen, waar per datum kort een opmerking over 

verloop en aantal vermeld staat. 

10. De vermelding van de ondersteuning van de fysiotherapeut aan huis komt in de 5 dossiers 

onvoldoende voor. Deze ondersteuning zou samen vermeld moeten worden met de ondersteuning 

in de revalidatie setting. 

11. Het doen van testen en metingen is (voor ouders) in de 5 dossiers niet overzichtelijk vermeld. In 

het ene dossier wordt een test uitslag vermeld en in de volgende een geplande test. Niet 

systematisch en overzichtelijk. 

12. Evaluatieplanningen ontbreken. In één geval wordt vermeld dat de volgende evaluatie over een 

half jaar is. 

Uit het interview blijkt dat ouders vinden dat het HP document snel betekenis verliest en in de kast 

verdwijnt. Een conclusie uit het dossier onderzoek is dat deze documenten, vanuit het perspectief 

van ouders, nog veel aan de structuur en duidelijkheid kunnen winnen. 

In het definitieve protocol worden, in verband hiermee, aanbevelingen gedaan met betrekking tot 

de vorm en inhoud van dit document. 

De gegevens uit het dossier onderzoek pré pilot en post-pilot zijn in tabelvorm terug te vinden in 

bijlage 2.  
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c. MPOC herhaal, met aanvullende (gesloten) vragenlijst 
 

Bij het opstellen van het protocol zijn 28 items uit de MPOC gehaald die een relatie hadden met het 

onderzoek. Er zijn 12 items geselecteerd waar verbetering nodig was. Bij 8 items scoorden 20%, bij 3 

items 40 % en bij 1 item 0% van de ouders boven de 5 (soms of  in lichte mate).  De overige 16 items 

had 100 % van de ouders  een score van 5 of hoger wat wil zeggen regelmatig, in hoge mate of in zeer 

hoge mate. Alle 28 items zijn in de protocolstappen op één of andere manier aan de orde gekomen 

gedurende de pilot.  

De pilot ouders hebben na afloop de scores op de geselecteerde 12 items opnieuw bepaald. Bij 5 items 

scoorden 80%, bij 1 item 60% en bij 6 items 40%  van de ouders een 5 of hoger. Dat is ten opzichte 

van het percentage ouders wat voor de pilot een 5 of hoger (regelmatig, in hoge mate en in zeer hoge 

mate) scoorde een toename.  Tabel 2 in bijlage 1, geeft aan om welke 12 items het gaat en hoe groot 

het percentage ouders is dat 5 of hoger scoort.  

 

De aanvullende vragenlijst bevat vragen die niet aan de orde kwamen in de MPOC en nog specifieker 

ingaan op de mate van transparantie en afstemming. Het resultaat is dat de deelnemende ouders 

gemiddeld 8.3 scoorden bij de mate van verbinding tussen problemen, hulpvragen en interventie, 

gemiddeld 8.4 bij de mate van afstemming tussen gezin en de kinderfysiotherapeut en gemiddeld 7.9 

bij de mate van praktische uitvoering thuis binnen de natuurlijke oplossingen en ouderlijke 

mogelijkheden. Alle ouders hadden na de pilot meer vaardigheden ontwikkeld in relatie met het 

stimuleren van hun kind en het probleemoplossend te werk gaan, wat betreft de motorische 

vaardigheden, waardoor het kind meer kon exploreren (8,4). Alle 5 de ouders geven de voorkeur aan 

ouderparticipatie waarbij de fysiotherapeut aan huis komt als coach (hands-off) en de ouder mee 

initieert, meebeslist, mee uitvoert en eindverantwoordelijk is. Twee ouderparen willen dit bij voorkeur 

combineren met behandeling van de kinderfysiotherapeut in het centrum. Zie voor vragenlijst en score 

bijlage 4 
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Discussie  
 

De onderzoeksvraag -“ Ouderparticipatie binnen de kinderfysiotherapie: wat zijn de knelpunten en is 

een protocol voor de kinderfysiotherapeut gericht op ouderparticipatie een adequaat middel om daar 

verbetering in te brengen, met een positief effect op de beleving van het zorgproces bij ouders”- is in 

het bovenstaande beantwoord middels resultaten op de meetinstrumenten, echter wat is de waarde van 

dit kwalitatieve onderzoek?  

 

Subjectiviteit in het onderzoek 

Bij een kwalitatief onderzoek als deze zijn er weinig mensen onderzocht, is de informatieverzameling 

open en flexibel en zijn de onderzoeksgegevens niet numeriek, maar is het onderzoek wel 

systematisch controleerbaar en overdraagbaar. Het is een onderzoek, waarin de onderzoeker zelf 

participeert, met het gevaar dat de subjectiviteit in het onderzoek onvoldoende wordt onderkend. 

Reflexie op dit punt, waarbij de onderzoeker aandacht besteedt aan de invloed die de eigen 

aanwezigheid kan hebben op de dataverzameling en de analyse, is van belang.  

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten en meetinstrumenten. Met de 

toepassing van de MPOC is een selectie gemaakt van 12 items die na afloop van de pilot opnieuw 

gescoord worden. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd: items met een score 5 of minder, welke 

tevens een relatie hebben met de protocolstappen. De 12 items van de MPOC blijven dezelfde 

vraagstelling houden vóór en na de pilot, waarmee de veranderingsscore zoveel mogelijk is 

geobjectiveerd. De aanvullende vragenlijst bevat vragen die de onderzoeker zelf samengesteld heeft, 

corresponderend met in het eerder genoemde onderzoek van R. Siebes gemarkeerde knelpunten. Het 

betreft vragen waar veel aandacht aan geschonken is in de protocolstappen, Met het oogmerk de 

effectiviteit van die stappen te toetsen.  

Het dossier onderzoek is gericht op geselecteerde onderwerpen, gerelateerd aan het protocol. Ook hier 

is de vraagstelling gesystematiseerd. De bevindingen en scores zijn objectief en aantoonbaar via de 

dossiers. Tevens wordt aangegeven waar nog hiaten zitten en verbetering nodig is, ook na de pilot.  

De resultaten uit het interview met de ouders zijn aangevuld met citaten, welke letterlijk overgenomen 

zijn. In de tekst is dit een illustratie, welke verbinding legt met de taal en intentie van de ouders. De 

complete tekst van de interviews is beschikbaar voor toetsing.  

 

Het onderdeel participerende observatie is per definitie subjectief, maar van waarde als ervaring van 

de betrokken professional, ten behoeve van andere therapeuten die met dezelfde problematiek aan het 

werk zijn of gaan.  

Gedurende de pilot heeft de kinderfysiotherapeut positieve ontwikkelingen binnen de interventie 

ervaren. Met name de volgende factoren hebben deze ontwikkelingen bewerkstelligd. Door bij het 
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kind thuis op bezoek te komen, te spelen met ouder en kind en door het vaker zien van elkaar ontstond 

een beter contact tussen fysiotherapeut en kind. Doordat de doelen en activiteiten met de ouders 

actueel werden en steeds thuis of in de interactieve rapportage ter sprake kwamen, werd er meer 

doelgericht geoefend, terwijl daarnaast de snelle herkenning (leren) van de oefening door het kind, 

dankzij herhaling in de week zowel thuis als in het centrum, een sneller motorisch leerproces bij het 

kind teweeg leek te brengen. Een nadere effectiviteitstudie zou dit uiteraard moeten bevestigen.   

Doordat de fysiotherapeut het kind in zijn dagelijkse omgeving met zijn eigen speelgoed zag, konden 

de te oefenen vaardigheden concreet gemaakt worden voor de ouders. Daarbij kon met de ouders 

uitgevonden worden wat de juiste speelse functionele benadering is en hoe eisen te stellen aan hun 

kind, in de omgeving waar de problemen zich voordoen. Hiermee werd de veronderstelling bevestigd 

dat kwalitatieve ouderondersteuning het best in de thuissituatie geboden kan worden. 

Dankzij de huisbezoeken, het ervaren van de ouderlijke aanpak van het kind thuis en de 

omgevingsbeschrijving kreeg de kinderfysiotherapeut meer zicht op de uniciteit van elk gezin en 

daarmee de complexiteit van ‘de organisatie van het gezin’, waar de motorische problematiek maar 

een klein onderdeel van bleek te zijn. De fysiotherapeut kwam in een andere relatie te staan met de 

ouders, van deskundige die voorschrijft naar adviseur.  

De fysiotherapeut heeft per week minimaal 1 uur meer per kind besteed, dit kwam niet in mindering 

op de behandeltijd in het centrum. De behandelingen verliepen soepeler, leuker, doelgerichter met 

sneller zichtbare vorderingen, dus efficiënter. De fysiotherapeut ervoer de combinatie van de 

oefeningen in de thuissituatie met de oefensituatie binnen de peutergroep van de vroegbehandeling als 

een perfecte combinatie. Het karakter van een andere omgeving dan thuis met daarin de uitdagingen 

van een groep kinderen en groepsleidsters stimuleren het kind tot andere vaardigheden dan thuis. Een  

effectiviteitsonderzoek naar de combinatie van kinderfysiotherapie in de vorm van coaching van 

ouders in de thuissituatie en behandeling binnen de revalidatie-vroegbehandeling zou op zijn plaats 

zijn. 

 

Waarin onderscheid het onderzoek zich van andere onderzoeken op dit gebied? 

Dit onderzoek wijkt af van de effectiviteitsstudies op dit gebied, zoals “learn 2 Move 2-3”16. Waar 

deze studies zich richten op de effecten van het behandelen van het kind in relatie met zijn omgeving, 

richt dit onderzoek zich op het ontwikkelen en toepassen van een hulpmiddel om ouderparticipatie 

vorm te geven, specifiek gekoppeld aan de kinderfysiotherapeutische interventie met als belangrijkste 

uitkomst de ouderlijke beleving van de participatie. Het onderzoek heeft de knelpunten, gesignaleerd 

in andere onderzoeken, opgepakt en vertaald naar verbeterpunten bij het opstellen van een protocol. 

De pilot is doorlopen om de werking van het protocol in de praktijk te evalueren. Het gaat daarbij 

nadrukkelijk wel om een pilot, met de beperkte bewijskracht die dat met zich meebrengt. Het 

onderzoek is een eerste verkenning van een mogelijke benadering.  
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Daaruit zijn zeer waardevolle ervaringen gekomen juist in relatie met de ouders, de hoofdrolspelers in 

de ouderparticipatie. 

 

B. Nijhuis stelt in haar artikelen over dit onderwerp dat omgevingsgerichte zorg niet een methode is 

maar een attitude moet zijn van iedere zorgverlener die met kinderen werkt17. Dit onderzoek bevestigt 

de waarde van een werkmethode, pragmatisch en op de praktijk geënt, ook als middel om een 

attitudeverandering tot stand te brengen. Daarbij is het essentieel om binnen de revalidatie de ruimte te 

creëren om ouderparticipatie toe te passen. Er is een structuur nodig waarbinnen de communicatie met 

ouders, een flexibel rooster met de mogelijkheid afspraken te maken (op de tijd dat beide ouders 

beschikbaar zijn), de mogelijkheid aan huis te komen en halfjaarlijkse team besprekingen met ouders 

mogelijk zijn. Het ‘protocol ouderparticipatie’ schept ruimte voor ouders en zorgverleners om hun 

attitude te effectueren. Daar is voor nodig dat niet alleen de zorgverlener, maar ook de zorginstelling 

een keuze moet maken voor investering van tijd en geld in een toekomst met competente ouders die 

een waardevolle partij zullen zijn in de samenwerking met de professionals. In feite gaat het om een 

ontwikkeling van de zorginstelling van intramuraal naar transmuraal. Zorgverleners moeten hun 

werkzaamheden ook buiten het centrum kunnen doen. Samenwerking met eerstelijns professionals is 

ook mogelijk maar dat vraagt ook weer meer afstemming met het team. De consequenties die dit heeft 

in relatie met zorgverzekeraars en financiering is een onderwerp wat buiten de scope van dit 

onderzoek valt, maar wel bepalend kan zijn voor de verdere uitwerking.  

 

Wat zijn de beperkingen van de gebruikte methoden in dit onderzoek? 

In het eerder genoemde onderzoek van R Siebes 8 wordt bevestigd dat in veel gevallen het RAP niet 

precies genoeg wordt uitgevoerd, terwijl het in het behandelproces ontbreekt aan duidelijkheid over 

hulpvragen, de behandeling en de relatie van de behandeling met de hulpvragen. 

Deze algemeen gehanteerde werkwijze is bedoeld om vraaggerichte zorg te effectueren. Maar bij de 

bestudering van de handleiding van het RAP valt op dat de ouder inbreng niet consequent wordt 

doorgevoerd. Immers na het inbrengen van de hulpvragen wordt ouders niet gevraagd wat hun visie op 

het kernprobleem en het hoofddoel is. Volgens de handleiding is de formulering van de visie op het 

kernprobleem en hoofddoel een aangelegenheid van het team 1. Juist hierdoor ontstaat een afstand 

tussen ouders en team. De ervaring uit de pilot is daarentegen dat ouders, door hen te laten nadenken 

over het kernprobleem van hun kind, zicht  krijgen op het totaal van problemen, de prioriteiten 

daarbinnen en daarmee het hoofddoel voor het kind. Met dit inzicht bleek tijdens de pilot een goede 

afstemming van de behandeling met de hulpvragen mogelijk. 
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Het Handelingsplan als onderdeel van het RAP wordt, zoals gezegd, getekend door ouders. Het is het 

document dat voor de komende 6 maanden weergeeft waar, en vanuit welke visie op het kind 

(hulpvragen, kernprobleem, hoofddoel en behandeldoelen), aan gewerkt wordt. Het HP is, gezien van 

uit de visie van omgevingsgericht werken, nog een incompleet document. Via het HP delen 

therapeuten binnen het centrum hun informatie, achter de doelen wordt vermeld welke professionals 

eraan werken. Zorgverleners die thuis ondersteuning bieden aan ouders zouden hier eveneens aan 

gekoppeld moeten zijn, evenals ouders die thuis aan de doelen werken. Zelfs doelen waar ouders thuis 

aan werken, maar die niet geoefend worden in het revalidatiecentrum, zouden vermeld moeten 

worden. In het plan staan de doelen voor verschillende ontwikkelingsgebieden (zelfredzaamheid, spel, 

senso-motoriek, communicatie, eten-drinken en sociaal contact) beschreven, maar het ontbreekt aan  

hoe dit gedaan wordt. Terwijl ouders in de pilot veel waarde hechtten aan de beschrijving van de 

uitvoering. 

Het plan zou tevens een directe relatie moeten hebben met de hulpvragen van ouders over het kind. 

Daar is voor nodig dat hulpvragen halfjaarlijks bijgesteld worden met een COPM afname en dat er 

gecontroleerd wordt of het kernprobleem nog goed geformuleerd is. Ten slotte is het HP het 

aangewezen document om testen en metingen, zowel de planning als de uitslagen, systematisch te 

vermelden (eventueel in tabel vorm) met een uitleg wat de inhoud en betekenis is. Het zou goed zijn, 

gezien het belang voor het zorgproces, arts en ziekenhuis bezoeken te vermelden. Evenals informatie 

over hulpmiddelen en trajecten van huisaanpassingen.  

 

Zoals al in de inleiding is beschreven is de MPOC het enige valide en betrouwbare instrument dat 

beschikbaar is om de mate van tevredenheid over de gezinsgerichtheid van de zorg te meten. Het is 

een goed instrument omdat het door de verschillende schalen alle aspecten van de zorg die ouders 

aangaat bevraagt. Desalniettemin is de MPOC te weinig specifiek als het gaat om vragen als “in welke 

mate zijn de behandelactiviteiten transparant in uitvoering, frequentie en toepassing in de 

thuissituatie” en “in welke mate zijn alle betrokkenen afgestemd op elkaar als het gaat om 

aanpassingen in de uitvoering en uitkomsten van testuitslagen binnen het behandel proces” ontbreken. 

Ook de volgende, essentiële vraag is niet opgenomen: “in welke mate worden de door ouders 

ingebrachte belangrijkste problemen als uitgangspunt gebruikt voor het zorgproces”. Dit wordt niet 

afgedekt met item1 uit de MPOC: “in welke mate hebben de zorgverleners die met uw kind werkten 

het afgelopen jaar therapievoorstellen gedaan die passen bij de behoefte en levensstijl van uw gezin?” 

Immers daarmee is een goede onderbouwing en koppeling van die voorstellen nog niet gegeven. Deze 

specifieke vragen, over transparantie en afstemming, zullen niet alleen in dit onderzoek van belang 

zijn. In de gesloten vragenlijst, welke na afloop van de pilot is afgenomen, is in deze omissie voorzien 

(zie bijlage 4).  

Een tweede kanttekening is: als de MPOC wordt afgenomen bij ouders met hele jonge kinderen die 

één jaar ervaring hebben, kan vertekening optreden. Immers bij ouders die blij zijn dat ze voor hun 
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problematische kind van 2 jaar passende zorg gevonden hebben, zal de uitslag over het geheel positief 

zijn. Ouders zijn blanco, nog weinig kritisch, omdat ze onwetend zijn over de ontwikkelingen van hun 

kind en het zorgsysteem slechts kennen uit enkele ervaringen. De pilot heeft bevestigd dat de ouders 

zich in de loop van het proces meer bewust werden van hun behoeftes en daarmee ook kritischer. De 

MPOC-herhaal kan beïnvloed zijn door dit veranderende perspectief van de ouders. De score was 

positief maar had zonder bovengenoemde vertekening gunstiger kunnen zijn. Dit verschijnsel zal zich 

bij andere onderzoeken waarin de MPOC evaluatief gebruikt wordt eveneens voor kunnen doen. 

 

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek: 

Na afloop werd in gesprekken met ouders duidelijk dat het van grote waarde is om al in de startfase 

verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Daarbij kan van de kant van revalidatiecentrum worden 

ingebracht dat samenwerking met ouders verwacht wordt en aangegeven op welke manier dat 

mogelijk is. Van de kant van de ouders kan aangegeven worden in welke mate van participatie 

gewenst en/of mogelijk is en welke rol ze willen hebben in de uitvoering (van niet actief tot sterk 

proactief). Van belang is daarbij ook in te gaan op belang en motieven, zodat ook een helder beeld 

ontstaat van het waarom van de wederzijdse inzet. Het onderdeel ‘omgevingsdomein’ van het RAP is 

een goede plaats om de rol die ouders innemen, de veranderingen die ouders en het gezin doormaken 

en de verwachtingen die ze hebben, jaarlijks te beschrijven.  In de pilot hebben ouders deze omgeving 

zelf beschreven, aan de hand van bestaande en extra toegevoegde items. Hiermee ontstond er een 

informatief, persoonlijk en uniek document dat inzicht geeft in de belastbaarheid, behoeften en mate 

van verwerking van het gezin. 

 

Om tot overdracht naar alle betrokkenen en dus ook ouderparticipatie te komen, is beschrijving van de  

behandelactiviteiten een voorwaarde. Tegelijk is dit juist bij kleine kinderen iets wat in de praktijk 

complex blijkt. Immers, het is juist het spel van het kind waarin de therapeut faciliteert, terwijl elk 

kind weer een eigen strategie heeft om activiteiten te verrichten en te leren. Het is de kunst dit 

onderdeel goed vorm te geven. In de pilot zijn de behandelactiviteiten/oefeningen in kleine korte 

stapjes omschreven, waarbij het aantal tussen 5 en 10 lag. Voor de ouders was dit zeer verhelderend, 

verdere uitwerking van de vormgeving is noodzakelijk. 

Een praktisch en effectief  communicatie middel tussen ouders en andere betrokkenen, welke tot doel 

heeft de vorderingen en uitvoering van de behandelactiviteiten uit te wisselen, zodat ieder op dezelfde 

wijze het kind helpt in zijn motorische ontwikkeling, is een tweede voorwaarde. Een goed systeem 

geeft inzicht in actuele ontwikkelingen, waarmee problemen met de uitvoering snel achterhaald 

worden, maar ook successen gedeeld. Tijdens de pilot heeft een ‘online gedeeld bestand’ dienst 

gedaan en werd als zeer succesvol ervaren. Het systeem biedt een goede basis voor verdere 

uitwerking. 
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Aan de pilot heeft een kleine groep ouders deel genomen, met een hogere opleiding (HBO of hoger) 

en beiden een baan. Wel gaf het opleidingsniveau gelegenheid om met deze ‘kritische ouders’ veel 

aspecten van de participatie te belichten. Om te komen tot een meer algemene implementatie is het 

belangrijk dat er een kwaliteitstoets gedaan wordt met ouders die sterk afwijken van de 

gemeenschappelijke ouder kenmerken uit de pilot groep (laag opgeleid, anders talig).  

Daarnaast mag een kwaliteitstoets met het team niet ontbreken, waarbij het belangrijk is dat alle 

betrokkenen volgens het protocol werken en dat gemeenschappelijke taken verdeeld worden. Met als 

resultaat uitgewerkte samenwerkingsafspraken, welke de taken en verantwoordelijkheden van de 

verschillende betrokkenen in het proces nader beschrijven. Ouderparticipatie betekent voor de 

professional dat daadwerkelijk op een andere wijze gewerkt moet worden, met de daarbij behorende 

specifieke competenties. Optreden als adviseur en het begeleiden van ouders en kind vraagt om een 

zich verder ontwikkelende professionaliteit. De nadere vormgeving van deze werkwijze en de 

ontwikkeling van deze competenties, inclusief de daarbij behorende scholing, is eveneens onderwerp 

voor nadere uitwerking. 

 

Een ermee samenhangend vraagstuk is: wie voert binnen de revalidatiezorg de regie over de 

ouderparticipatie? En wat is zijn rol? Door dit bij één professional neer te leggen ontstaat het risico dat 

de contacten tussen ouders en de andere professionals beperkt worden. Bij de meeste zorgverleners, 

maar ook de ouderondersteuner/maatschappelijk werker, ontbreekt het overzicht over het totale 

zorgproces en het vermogen dit aan te sturen. Het protocol ouderparticipatie is dan ook bedoeld als 

onderdeel van het systeem en niet specifiek gebonden aan één professional. Belangrijk is dat daarbij 

dat de lijnen kort zijn en de drempel voor ouders om iets te vragen laag is. Uiteraard zal de 

ouderparticipatie niet alleen binnen de kinderfysiotherapie maar binnen alle ontwikkelingsgerichte 

behandelmethodes van het revalidatieproces plaats moeten vinden. De pilot richtte zich op de 

fysiotherapeutische begeleiding, terwijl andere ontwikkelingsgebieden van het kind thuis onbelicht 

bleven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouderparticipatie interdisciplinair opgezet wordt, waarbij 

ouders en de thuissituatie onderdeel zijn van één en hetzelfde plan. 

 

In de eerste jaren betekent ouderparticipatie een aanzienlijke investering voor ouders, kind en 

professionals, echter onderzoek van G. King in 1999   heeft uitgewezen dat omgevingsgerichte zorg de 

ouderlijke competenties verhoogt, waar het gaat om probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid5. 

De veronderstelling is dan dat de investeringen in de beginjaren, hun vruchten afwerpen in de jaren 

erna. Het resultaat kan zijn dat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen en dat er meer emotioneel 

welbevinden is binnen de gezinnen met een gehandicapt kind. Of dit het geval is zal in een 

longitudinale studie onderzocht moeten worden.  
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Conclusie 

 
Dit onderzoek is erop gericht voor de belangrijkste knelpunten een oplossing te vinden bij de 

vormgeving van ouderparticipatie binnen de revalidatiezorg van jonge kinderen, specifiek het 

onderdeel kinderfysiotherapie. De belangrijkste knelpunten die in de literatuur voorkwamen, namelijk 

dat de door ouders ingebrachte belangrijkste problemen onvoldoende de rode draad door de 

behandeling vormen, dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van wat zich tijdens de behandeling 

van hun kind afspeelt en dat zorgverleners onvoldoende op de hoogte zijn van de context van het kind 

binnen het gezin en de problemen die ouders ervaren, kwamen ook in het veld onderzoek als 

knelpunten naar voren. Gezocht is naar een pragmatisch en goed in de praktijk toepasbaar hulpmiddel: 

een protocol waarin voorgeschreven is hoe de samenwerking tussen beide partijen dient te verlopen, 

waarbij veel aandacht is voor wederzijds informeren, samen doen en vastleggen. De uitkomst van de 

pilot is positief, het protocol blijkt goed toepasbaar, werkt verhelderend en structurerend.  

Hiermee is, op basis van het literatuur- en veldonderzoek en de ervaringen in de pilot de 

onderzoeksvraag beantwoord, met de kanttekening dat het hier om een pilot gaat, een kwalitatief 

onderzoek bij een groep ouders, met een homogene samenstelling. De deelvragen die specifieker op 

het zorgproces in gaan, zoals hoe de fysiotherapeutische zorg gericht is op de hulpvragen van ouders, 

hoe de behandelactiviteiten transparant gemaakt kunnen worden,  hoe de betrokkenheid vergroot kan 

worden en hoe de praktische samenwerking is waarbij ouders zelf hun zelfstandigheid vergroten, 

hebben geleid tot de verschillende, in het protocol opgenomen stappen, als praktische uitwerking van 

deze vragen. Het tweede deel van deze vragen, in welke mate de zorg gericht is op de hulpvragen, in 

welke mate de behandelactiviteiten transparant zijn, in welke mate de ouderlijke betrokkenheid is 

vormgegeven en in welke mate er samenwerking is tussen ouders en kinderfysiotherapeut zijn 

beantwoord via het veldonderzoek voorafgaand en na afloop van de pilot. Bij de beschrijving van de 

resultaten van de pilot is specifiek op deze vragen in gegaan. De resultaten blijken zonder meer 

positief. Het dossier onderzoek toont aan de relatie van de behandeldoelen met de hulpvragen zodanig 

verbeterd is dat na de pilot alle behandeldoelen een relatie hebben met de hulpvragen, wat voor de 

pilot niet het geval was. De deelvraag naar de zelfstandigheid van ouders en hun probleemoplossend 

vermogen in de zorg voor hun kind, is door de beperkte duur van de pilot (4 maanden) moeilijk te 

beantwoorden. Wel zijn de ouderlijke competenties toegenomen waar het gaat om inzicht in de 

motorische ontwikkeling van hun kind, vaardigheid in het stimuleren en probleem oplossend te werk 

gaan (op het vlak van de motorische vaardigheden). De metingen op basis van de MPOC, voor en na 

de pilot, laten zien dat de ouders van mening zijn dat de mate van oudergerichtheid binnen de 

(fysiotherapeutische) zorg met het ‘protocol ouderparticipatie’ als leidraad, specifiek voor de 12 

vooraf geselecteerde items is toegenomen. Door de evaluatie van de pilot met een interview en een 
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aanvullende vragenlijst en de resultaten uit de evaluatie van de MPOC en het dossiernderzoek werd 

het mogelijk de protocolstappen die leiden tot een kwalitatieve verbetering van de ouderparticipatie 

helder en specifiek te beschrijven. Hiermee is de laatste deelvraag beantwoord.  

De pilot laat zien dat het protocol een instrument is waarmee een hoge mate van transparantie en 

afstemming over de fysiotherapeutische zorg voor het kind in het behandelproces tot stand gebracht 

kan worden. Met de woorden van een ouderpaar: “De hele pilot is een absolute must voor de ouders, 

iedereen zou dit moeten doen”. Het resultaat is dat de ouders actiever met het kind in de thuissituatie 

werken aan verbetering van functionele vaardigheden, gecoacht door de kinderfysiotherapeut die de 

opgedane ervaring en kennis gebruikt in de revalidatie-vroegbehandeling setting. De belangrijkste 

stappen uit het protocol -de interventie bij hulpvraagverduidelijking, de aanwezigheid van ouders bij 

de halfjaarlijkse evaluatie besprekingen, met de inbreng van de omgevingsbeschrijving, de coaching in 

de thuis situatie van de ouders, de voortgangsrapportage in de ‘therapiebox’ (een online gedeeld 

document) en het Handelingsplan document met daarin ook afspraken rond de samenwerking met de 

ouders- hebben een duidelijke kwalitatieve verbetering tot gevolg. De pilot laat zien dat het protocol 

aan de verwachtingen voldoet. Het creëert, in samenhang tussen de onderdelen, een helder 

uitgangspunt om te komen tot de specifiekere zorgvragen en zorgverlening in overeenstemming met 

de vraag en behoeftes van de ouders. Het definitieve protocol kan als los staand stappenplan gebruikt 

worden (in de eerste lijn) maar vindt zijn kracht in de koppeling met het RAP ten behoeve van 

interdisciplinaire zorgverlening . Het protocol werkt als een samenhangende reeks, onderdelen eruit 

lichten leidt tot verminderde kwaliteit. Wel zijn er nog enkele onderdelen die verder uitgewerkt dienen 

te worden zoals ‘de therapiebox’ en de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het HP document. Voor 

tot implementatie overgegaan gaat worden zal onderzoek gedaan moeten worden naar de toepassing 

van het protocol in relatie met ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal of minder geschoold 

zijn, evenals de toepassing waarbij meerdere disciplines betrokken worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gedacht is nog niet gezegd, gezegd is nog niet gehoord, gehoord is nog niet 

begrepen, begrepen is nog niet ingestemd, ingestemd is nog niet toegestemd”. 

Toegestemd is nog niet genoteerd, genoteerd is nog niet gedeeld, gedeeld is het 

als je het in ‘de Therapiebox’ dropt. 
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