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VOORWOORD 
 

Voor u ligt de rapportage over het ACTIE-onderzoek. Het ACTIE-onderzoek was gericht op de rol van 

ouders van chronisch zieke 
1
 jongvolwassenen bij de begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt. 

Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke 

participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door onderzoek te doen onder ouders van Wajongers 

wordt inzicht gekregen in enerzijds de problemen die ouders ondervinden bij de opvoeding van een 

kind met een chronische ziekte en anderzijds in de mate waarin deze problemen voorspellend zijn 

voor de ontwikkeling van hun kinderen en hun latere arbeidsparticipatie. 

Het ACTIE-onderzoek bestaat uit drie delen: (1) literatuuronderzoek, (2) vragenlijstonderzoek, en (3) 

focusgroepen, ter verdieping van de kwantitatieve resultaten. 
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en de PSAS-vragenlijsten en voor het samenstellen van een referentiegroep voor gebruik in het 

ACTIE-onderzoek.  Prof.dr. Ad Vingerhoets van de Universiteit van Tilburg, afdeling Ontwikkelings- en 

Klinische Psychologie, bedanken wij voor het beschikbaar stellen van een databestand met 

referentiegegevens van de HADS. 

 

De begeleidingscommissie van dit onderzoek bestond uit Marja Witteman van Emma@Work, 
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SAMENVATTING 
 

Succesvolle maatschappelijke participatie van jongeren met een chronische ziekte
2
, in termen 

van zelfstandigheid en betaald werk, is het resultaat van een complex samenspel van vele factoren, 

waarbij de jongere zelf, de ouders en de omgeving/maatschappij een rol spelen. In het ACTIE-

onderzoek stonden de ouders centraal.   

Doel van het ACTIE-onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere 

maatschappelijke participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door het onderzoek wordt inzicht 

verkregen in enerzijds de problemen die ouders ondervinden bij de opvoeding van een kind met een 

chronische ziekte en anderzijds in de mate waarin deze problemen voorspellend zijn voor de 

ontwikkeling van hun kinderen en hun latere arbeidsparticipatie. 

Via kwantitatieve (vragenlijstonderzoek) en kwalitatieve (focusgroepen) onderzoeksmethoden is 

gezocht naar antwoorden op vragen in drie belangrijke thema’s: ouder-kind relatie/opvoeding, 

opgroeien naar volwassenheid (zelfstandigheid en werk), emotioneel functioneren van de ouders 

(ziektecognities, zorglast en emotionele problemen). 

Het onderzoek is verricht onder ouders van Wajongers die hadden deelgenomen aan het 

EMWAjong-onderzoek (1). De analyses zijn uitgevoerd met de gegevens van 126 ouders (76 

moeders, 50 vaders) van 99 Wajongers. Het betreft dus een selecte, niet representatieve steekproef 

van ouders van reeds (bijna) volwassen kinderen die zijn opgegroeid met een chronische ziekte. Dit 

beperkt de mate waarin conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van het ACTIE-

onderzoek. 

 

Zelfstandigheid is een belangrijk opvoedingsthema voor alle ouders van opgroeiende kinderen, 

maar in de opvoeding van een kind met chronisch ziekte blijkt dit een extra grote en belangrijke rol 

te spelen. Het vraagt een planmatige aanpak van de opvoeders waarbij ondersteuning op maat 

wenselijk is. Op basis van het ACTIE-onderzoek kunnen geen duidelijke opvoedingsfactoren worden 

aangewezen die de zelfstandigheidontwikkeling en arbeidsparticipatie voorspellen. Uit de 

focusgroepen blijkt echter wel dat veel ouders hun ouderschap actief invullen. Zij zetten hun kennis, 

ervaring en vaardigheden in ter compensatie van de beperkte kennis, ervaring, vaardigheden van de 

jongeren. Hierdoor slagen zij er soms in de jongere op weg te helpen. 

 

De resultaten van het ACTIE-onderzoek laten zien dat veel ouders zich zorgen maken over de 

toekomst van hun kind. De fysieke zorg voor het kind neemt weliswaar af naarmate het kind ouder 

en zelfstandiger wordt, maar de zorgen over werk en sociale contacten nemen toe. De ouders 

hebben grote behoefte aan ondersteuning op deze gebieden.  

Ontwikkeling van interventies is dringend noodzakelijk, met name gericht op begeleiding van het 

kind bij de overstap van opleiding naar werk.  

 

De manier waarop de ouders omgaan met de ziekte van hun kind (ziektecognities) en de zorglast 

die zij ervaren, bieden aanknopingspunten voor vroegtijdige signalering van emotionele problemen. 

Uit het ACTIE-onderzoek zijn de volgende risicofactoren voor emotionele problemen naar voren 

gekomen: onvoldoende steun van familie, eigen gezondheidsproblemen, onvoldoende acceptatie 

van de ziekte van het kind, het gevoel geleefd te worden door de ziekte van het kind, en het leven 

laten beheersen door de negatieve kanten van de ziekte van het kind. Systematische aandacht voor 

het welbevinden van de ouders, hun zorglast en de wijze waarop zij omgaan met de ziekte is 

aangewezen.  
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Een eerste stap is gezet in het onderzoek naar de speciale rol en de zware taak van ouders bij het 

opvoeden naar zelfstandigheid van kinderen met een chronische ziekte. Hoewel vervolgonderzoek 

nodig is om meer inzicht te krijgen in de ingewikkelde, uitermate relevante en interessante materie, 

maken de resultaten van het ACTIE-onderzoek duidelijk dat ondersteuning voor de ouders hard nodig 

is. Het interventie-aanbod sluit nog onvoldoende aan bij hetgeen de ouders nodig hebben.  

Het is tijd voor actie in ondersteuning van ouders! Ouders vervullen een sleutelrol bij de 

bevordering van zelfstandigheid en (arbeids)participatie van hun chronisch zieke kind. Hen 

ondersteunen bij het ouderschap voor een opgroeiend kind met chronische ziekte of beperking is 

essentieel voor de toekomst van deze kwetsbare groep jongeren. Maatwerk en een integrale aanpak  

zijn nodig. 
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1. INLEIDING: aanleiding ACTIE-onderzoek 
 

Als gevolg van verbeterde behandelingsmogelijkheden binnen de kindergeneeskunde zijn 

aandoeningen die vroeger levensbedreigend waren nu te behandelen. Voorbeelden van deze 

aandoeningen zijn nierziekten, kanker, stofwisselingsziekten, aangeboren hartafwijkingen en 

taaislijmziekte. Deze kinderen kunnen weliswaar behandeld worden, maar niet altijd worden 

genezen. Dit betekent dat een toenemend aantal kinderen opgroeit met een chronische ziekte of late 

effecten hiervan ondervindt.  

 

In Nederland heeft naar schatting 14% van de kinderen een chronische ziekte, in totaal ongeveer 

500.000 kinderen (Mokkink et al., 2006). Een groeiend aantal jeugdigen lijkt door enige vorm van 

beperking problemen te ervaren in het persoonlijk functioneren en ondervindt ten gevolge daarvan 

belemmeringen in het maatschappelijk participeren (CrossOver, ZonMW, 2010). Hoe kinderen met 

een chronische ziekte opgroeien, en welke invloed dit heeft op hun levensloop is inmiddels 

uitgebreid onderzocht. Onderzoek met de Levensloop Vragenlijst voor Jong Volwassenen (LVJV) laat 

zien dat de zelfstandigheidsontwikkeling, sociale ontwikkeling en psychoseksuele ontwikkeling van 

jongvolwassenen opgegroeid met een chronische ziekte achterblijft bij die van leeftijdsgenoten uit de 

algemene bevolking. Jongvolwassenen met een chronische ziekte blijken bovendien minder 

arbeidservaring op te doen in betaalde (bij)baantjes in de periode van de middelbare school (2-4). De 

overgang naar volwassenheid, gekarakteriseerd door de overgang van thuis wonen naar zelfstandig 

wonen en van opleiding naar werken, hangt sterk samen met de eerdere sociale en emotionele 

ontwikkeling.  

 

Wajong 

Een deel van de chronisch zieke jongvolwassenen zal aanspraak moeten maken op een Wajong-

uitkering. Een opvallend gegeven is de forse toename van Wajonguitkeringen in de afgelopen jaren. 

Zo waren er in 2001 120.000 jongvolwassenen met een Wajong-uitkering, terwijl dat er in 2010 

200.000 waren. Volgens becijferingen van TNO zal bij ongewijzigd beleid 1 op de 11 jongeren in de 

Wajong terechtkomen en daarmee doorgaans voor langere tijd afhankelijk zijn van uitkeringen (5). 

Een aantal van deze Wajongers maakt een succesvolle arbeidsintegratie door, maar bij veel van hen 

verloopt arbeidsintegratie - ondanks zorgvuldige begeleiding - niet succesvol.  

 

EMWAjong onderzoek 

Het Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ AMC) vindt het zeer belangrijk aandacht te besteden aan 

de gevolgen van een beperking of chronische ziekte sinds de kinderleeftijd. In de uitgevoerde 

EMWAjong-studie is daarom gekeken naar psychosociale factoren die van invloed zijn op de 

arbeidsparticipatie van Wajongers met een chronisch somatische aandoening of ziekte. Aan het 

onderzoek werkten ruim 400 jongvolwassenen met een Wajonguitkering vanwege een somatische 

aandoening mee. Het EMWAjong onderzoek liet zien dat: 

• Wajongers met een somatische aandoening als groep een vertraagde levensloop hebben in 

vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. Dit betekent dat zij de ontwikkelingsmijlpalen niet of 

op latere leeftijd behalen in vergelijking met de normgroep (6); 

• de Wajongers een lagere kwaliteit van leven ervaren in vergelijking met de normgroep. Vooral op 

het fysieke en sociale vlak tekenen deze verschillen zich af  (1;7); 

• de Wajongers meer gevoelens van angst en depressie hebben in vergelijking met de normgroep 

(1;7); 

• chronisch somatisch zieke jongvolwassenen die geen aanspraak maken op een Wajonguitkering 

zich beter hebben ontwikkeld dan chronisch somatisch zieke jongvolwassenen die wel een 

Wajonguitkering hebben, in termen van het behalen van psychosociale mijlpalen in de 

ontwikkeling (8); 
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• succesvolle Wajongers (succesvol in termen van 6 maanden aaneengesloten 12 uur per week 

werken of ooit 12 uur per week gewerkt hebben) een betere kwaliteit van leven hebben en 

minder gevoelens van depressie en minder gevoelens van hulpeloosheid vanwege hun ziekte, 

evenals een sterker zelfbeeld en een hogere werkmotivatie (1); 

• een gunstiger of stabieler ziektebeloop, een lagere fysieke impact van de ziekte en een hogere 

werkmotivatie een positieve invloed hebben op succesvolle arbeidsparticipatie van Wajongers met 

een somatische aandoening  (1). 

 

Op basis van deze resultaten kunnen wij concluderen dat het noodzakelijk is om in een vroeg 

stadium aandacht te besteden aan de ontwikkeling van chronisch somatisch zieke jongeren om een 

zo groot mogelijke kans op maatschappelijke participatie te creëren, ondanks de ziekte en 

behandeling. Het is belangrijk dat de mensen die betrokken zijn bij het chronisch zieke kind (ouders, 

zorgverleners, onderwijzers, beleidsmakers) het behalen van ontwikkelingsmijlpalen stimuleren en 

aandacht besteden aan de manier waarop de ziekte een plek krijgt in het leven van de jongere. Door 

al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan ziektecognities, zelfbeeld en het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen, krijgen chronisch somatisch zieke jongvolwassenen een zo groot mogelijke 

kans op deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van arbeid.  

Succesvolle maatschappelijke participatie van jongeren met een chronische ziekte, in termen van 

zelfstandigheid en betaald werk, is het resultaat van een complex samenspel van vele factoren, 

waarbij de jongere zelf, de ouders en de omgeving/maatschappij een rol spelen. Tegen deze 

achtergrond is het huidige onderzoek onder ouders van Wajongers met een chronisch somatische 

aandoening uitgevoerd (ACTIE-onderzoek). 
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2. ACTIE-ONDERZOEK 
 

Ouders spelen een zeer belangrijke rol (sleutelrol) in de opvoeding en de begeleiding van hun 

chronisch zieke kind. Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het kind en zij nemen de 

beslissingen in het geval er keuzes gemaakt (mogen) worden. Hun visie op wat goed is voor hun kind 

(en hun gezin) is leidend. Hoe die visie tot stand komt, is geen statisch gegeven; ouders worden 

beïnvloed door de professionals die zij raadplegen, hun eigen omgeving (familie, vrienden), de 

media. In de levensloop van kinderen zijn de ouders degenen die de continue factor vormen (9). 

 

Ouders komen voor extra opgaven te staan bij de opvoeding van een kind met een chronische 

ziekte. Zorgen en angsten om de gezondheid van hun kind en de gevolgen daarvan kunnen er toe 

leiden dat ouders de gezondheid van hun kind als kwetsbaar beleven. Dit heeft gevolgen voor de 

opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het is een bekend gegeven dat ouders neigen tot 

overbescherming van hun chronisch zieke kind, hetgeen niet bevorderlijk lijkt voor het aanleren van 

de vaardigheden die nodig zijn bij het opgroeien met een chronische aandoening. Grenzen stellen 

aan het gedrag van zieke kinderen kan moeilijk zijn vanwege de onzekerheid over welk gedrag wel en 

niet bij de ziekte hoort. Veel kinderen hebben door hun ziekte een speciale positie in het gezin, die zij 

niet gemakkelijk opgeven. Het tijdig loslaten van een opgroeiend kind met een ziekte blijkt voor veel 

ouders moeilijk te zijn, terwijl het voor de sociale ontwikkeling, zelfstandigheids- en psychoseksuele 

ontwikkeling van het kind wél van wezenlijk belang is.  

 

Doelstelling  

Het is duidelijk dat ouders een cruciale plek innemen in de manier waarop hun zieke kind 

opgroeit. Het is echter nog onduidelijk hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke 

participatie van hun chronisch zieke kinderen. Mogelijk speelt de manier waarop de kinderen en 

jongeren op de kinderleeftijd zijn gestimuleerd en zich hebben kunnen ontwikkelen ondanks hun 

ziekte en behandeling een rol bij de latere participatie.  
 

Onderzoeksvragen  

 

Hoofdvragen 

In het ACTIE-onderzoek stonden ACtiveren van autonomie en transiTIE (ACTIE) centraal: 

(1) Hoe activeren ouders hun kinderen bij het opgroeien naar volwassenheid en hoe ondersteunen 

zij hen in de transitie naar de arbeidsmarkt?  

(2) Welke opgaven en uitdagingen ondervinden ouders bij het opvoeden en ondersteunen van het 

opgroeiende chronisch zieke kind en zijn deze factoren van invloed op de levensloop en latere 

arbeidsparticipatie van hun kinderen? 

 

Deelvragen 

Op basis van de resultaten van het EMWAjong-onderzoek (met o.a. de focusgroepen met 

Wajongers en interviews/uitwisseling met professionals die ervaring hebben met deze groep) en de 

adviezen van de begeleidingscommissie zijn de twee hoofdvragen geoperationaliseerd tot 

deelvragen die konden worden ingedeeld in drie thema’s: 

 

Ouder–kind relatie / opvoeding  (zie 4.4.1) 

Welke invloed heeft de ziekte van de Wajongere op de ouder-kind relatie/opvoeding? 

• Hebben ouders van Wajongers grotere angst om hun kind los te laten dan andere ouders?  

• Hoe groot is de psychologische controle die ouders van Wajongers uitoefenen op hun kind 

vergeleken met andere ouders? 
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Op welke wijze wordt het functioneren van de Wajongers beïnvloed door de ouder-kind 

relatie/opvoeding?  

• Houdt de mate van loslatingsangst van de ouder verband met het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

• Houdt de mate van psychologische controle door de ouder verband met het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

 

Opgroeien naar volwassenheid: zelfstandigheid en werk  (zie 4.4.2) 

Welke aspecten van opgroeien naar volwassenheid vinden ouders belangrijk voor de Wajongere? 

• Hoeveel belang hechten ouders aan het behalen van ontwikkelingsmijlpalen door hun kind? 

• Hoeveel belang hechten ouders aan zelfstandigheid van hun kind in het dagelijks leven? 

• Hoe staan ouders tegenover transitie van de zorg voor hun kind naar de zorg voor volwassenen? 

• Hoeveel belang hechten ouders aan werk; eigen werk en werk voor hun kind? 

Op welke wijze wordt het functioneren van Wajongers beïnvloed door het belang dat ouders hechten 

aan diverse aspecten van opgroeien naar volwassenheid? 

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan het behalen van ontwikkelingsmijlpalen 

verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan zelfstandigheid van hun kind in het dagelijks 

leven verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de 

Wajongere? 

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan werk verband met arbeidsparticipatie door de 

Wajongere? 

 

Functioneren ouders  (zie 4.4.3) 

Hoe ervaren ouders de ziekte van en zorg voor de Wajongere? 

• Hoe gaan ouders om met de ziekte van hun kind? 

• Hoe zwaar is de zorglast die ouders ervaren? 

• Hebben ouders van Wajongers meer emotionele problemen dan andere ouders? 

• Houden ziektecognities en zorglast verband met de mate van emotionele problemen van ouders? 

Zijn de ziektecognities van de ouders van invloed op het functioneren van de Wajongere?  

• Houden de ziektecognities van de ouders verband met de ziektecognities van de Wajongere? 

• Houden de ziektecognities van de ouders verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen  

en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

 

 

Onderzoeksmethoden 

 

In het ACTIE onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd 

(onderzoekstriangulatie). Door vanuit verschillende gezichtspunten dezelfde onderwerpen te 

bestuderen, wordt de geldigheid en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vergroot. In dit 

onderzoek zijn eerst vragenlijsten afgenomen (4), om vervolgens de verkregen (kwantitatieve) 

resultaten te staven en uit te breiden met de inzet van (kwalitatieve) focusgroepen (5).  

Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd (3). 
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3. LITERATUURONDERZOEK 
 

Zowel voor het EMWAjong onderzoek (onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de 

arbeidsparticipatie van Wajongers met een somatische aandoening, voorafgaand aan het ACTIE-

onderzoek) als voor het ACTIE-onderzoek is literatuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan 

zijn hieronder weergegeven. 

 

3.1 EMWAjong 

 

Nederlandse literatuur 

Om een overzicht te krijgen van de beschikbare kennis en documenten op het gebied van 

arbeidsparticipatie onder jongvolwassenen met chronische aandoeningen sinds de kindertijd is ten 

tijde van het EMWAjong onderzoek literatuuronderzoek gedaan, o.a. in samenwerking met het 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) en de vakgroep Sociale Geneeskunde 

(Universiteit Groningen). Hierbij is met behulp van de zoekwoorden jonggehandicapt/Wajong en 

werk/arbeidsparticipatie gezocht naar factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie van 

jonggehandicapten. Nederlandse literatuur , waaronder beleidsrapporten en onderzoeksverslagen, 

internet, en experts zijn geraadpleegd. De factoren zijn conform het ICF-model ingedeeld in 

ziektegebonden, persoonlijke en omgevingsfactoren en er is, indien mogelijk, vermeld of de factor 

bevorderend of belemmerend is. Ouders worden in het ICF-model onder omgevingsfactoren 

geschaard.  

Van de ziektegebonden factoren bleken vooral aard en ernst van de beperkingen van belang te 

zijn voor participatie. Persoonlijke factoren zoals geslacht, opleiding, leeftijd en sociale vaardigheden 

zijn belangrijk, evenals persoonlijkheidskenmerken zoals zelfbeeld, zelfinzicht, copingstijl, 

zelfstandigheid en motivatie. Begeleiding, werkervaring/stages, beschikbaarheid van passend werk, 

beeldvorming bij werkgevers, samenwerking door ketenpartners en wet- en regelgeving zijn 

belangrijke omgevingsfactoren.  

Er zijn verschillende onderzoeken gevonden die de ouders als factor van invloed noemden. 

Ouders die de zelfstandigheid van hun kind aanmoedigen en een positieve houding hebben ten 

aanzien van werk, zijn bevorderend voor de arbeidsdeelname van de jonggehandicapte. Een 

beschermende, overbezorgde houding en een onderschatting van de mogelijkheden van de jongere 

werken daarentegen belemmerend voor de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Dit 

literatuuronderzoek is gepubliceerd en in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde  

(10). 

 

Internationale literatuur 

Naast het bovenbeschreven brede literatuuronderzoek is door het Coronel Instituut ook 

literatuuronderzoek verricht in wetenschappelijke databases. Dit systematische literatuuronderzoek 

is gepubliceerd in Journal of Occupational Rehabilitation (11) (zie bijlage). Uit dit onderzoek zijn, 

naast het opleidingsniveau van de ouders, geen andere oudergerelateerde factoren gevonden die 

van invloed zijn op het werk van chronisch zieke of gehandicapte jongvolwassenen. 

Er kan geconcludeerd worden dat er weinig wetenschappelijk onderbouwend onderzoek is 

gedaan naar jongvolwassenen met een chronische ziekte sinds de kinderleeftijd en hun latere 

deelname aan de arbeidsmarkt. 
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3.2 ACTIE 

 

Internationale literatuur 

Voor het ACTIE-onderzoek is aanvullend literatuuronderzoek gedaan specifiek gericht op de 

invloed van ouders op de arbeidsparticipatie van hun chronisch somatisch zieke kind. Hiervoor is in 

de wetenschappelijke databases PubMed en PsycINFO gezocht met onder meer de volgende 

zoektermen: 

− Chronic disease    

− Childhood     

− Workforce participation       

− Employment       

− Work       

− Parent(s)           

− Disability       

− Childhood onset       

− Occupational status       

− Occupational outcome       

− Unemployment         

− Vocational rehabilitation      

− Employment related factors        

− Parental attitudes    

 

Deze literatuurzoektocht leverde weinig nieuwe gegevens op. Wel bleek er literatuur te bestaan 

over ouder-kind relatie en de opvoedingsstijl, maar de koppeling naar de economische 

zelfstandigheid van de kinderen ontbreekt. Wanneer er (wetenschappelijke) literatuur gevonden 

werd over de invloed van ouders op de arbeidsmarktpositie van hun adolescente of jongvolwassen 

kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, had deze veelal betrekking op ouders 

van adolescenten of jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.  

 

Nederlandse literatuur 

In verschillende Nederlandse rapporten en andere (niet) wetenschappelijke literatuur worden 

ouders genoemd als belangrijke actoren voor de werksituatie van hun chronisch zieke of lichamelijk 

beperkte kind, bijvoorbeeld in het rapport ‘De rol van ouders richting economische zelfstandigheid 

van hun kind met een beperking’, dat door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

(NSGK) is uitgebracht. Het rapport geeft een uitgebreid overzicht, maar is breed van opzet; de 

doelgroep is ouders met een kind met een beperking. Dit houdt in dat de gevonden literatuur 

betrekking heeft op ouders van kinderen met een chronische ziekte of met een lichamelijke, 

verstandelijke, zintuiglijke, of psychische/psychiatrische beperking. Omdat de verschillen tussen deze 

groepen groot zijn en er binnen deze groepen ook grote verschillen bestaan, worden in het rapport 

algemene thema’s en onderwerpen besproken die spelen voor ouders bij de arbeidsparticipatie van 

hun beperkte kind. Bovendien ligt in het rapport van de NSGK de nadruk op de leeftijdsfase 11 - 14 

jaar van het kind. 

Waar het NSGK rapport ingaat op de brede (sociaal maatschappelijke) context waarbinnen 

ouders hun kinderen begeleiden naar werk, is het ACTIE-onderzoek vooral gericht op psychosociale 

factoren bij de ouders zelf. Er kan geconcludeerd worden dat er niet of nauwelijks wetenschappelijke 

literatuur bestaat over de invloed van ouders op de activering van de autonomie en transitie naar de 

arbeidsmarkt van hun chronisch somatisch zieke kind. 
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4. VRAGENLIJST ONDERZOEK 
 

4.1 Meetinstrumenten (vragenlijst) 

 

De ACTIE- vragenlijst is samengesteld op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek, de 

resultaten van het EMWAjong-onderzoek en het advies van de begeleidingscommissie. Vier ouders 

van een chronisch ziek kind hebben de vragenlijst getest. Op basis van hun bevindingen is de 

vragenlijst aangepast en gereed gemaakt om verstuurd te worden. De vragenlijst is via NetQ, een 

online enquête tool, verspreid onder de ouders die deelnamen aan het ACTIE-ouders (zie Bijlage 1 en 

2). Om de respons te verhogen, ontving iedere respondent die de vragenlijst volledig had afgerond 

een cadeaubon van 10 euro van bol.com. 

De vragenlijst bestaat uit vier delen die zijn opgebouwd uit de onderstaande gestandaardiseerde, 

gevalideerde vragenlijsten. Een overzicht van de schalen waaruit de vragenlijsten zijn opgebouwd en 

bijbehorende betrouwbaarheden ( Cronbach’s apha) zijn als bijlage opgenomen. De inhoud van de 

vragenlijsten wordt nader toegelicht bij de bespreking van de resultaten (zie 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3).  

 

Aandoening/ziekte en het werk van uw kind 

Aandoening/ziekte kind 

• Vragenlijst voor nieuwe panelleden © NIVEL: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten 

Transitie en zorg 

• Transitievragen © Op Eigen Benen: Hogeschool Rotterdam (Kenniskring Transities in Zorg), Sophia 

en het Erasmus MC - iBMG (instituut Beleid en Management Gezondheidszorg). 

 

U en uw kind; opgroeien en werk 

Loslatingsangst   

• Anxiety about Adolescent Distancing (subschaal PASAS; Parents of Adolescents Separation Anxiety 

Scale) © 2001. Hock, Eberly, Bartle-Haring, Ellwanger, Widaman 

Ouderlijke psychologische controle 

• Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS ) © 2010. 

Levensloopvragen/ Groeiwijzer  

• Levensloop Vragenlijst JongVolwassenen © 2001 Emma Kinderziekenhuis AMC, Psychosociale 

Afdeling;  

• Groei-wijzer is een gezamenlijk project van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Blixembosch revalidatiecentrum en TransitieNet dat wordt gecoördineerd door het Erasmus MC. 

Werksituatie kind 

• Work and Life Attitude scale © 1979 Warr, Cook & Wall. Dutch Version: Bekker, Croon & Bressers 

(2005) 

 

Zorgbelasting 

Zorgbelasting  

• Caregiver Reaction Assessment ©1992. Given CW, Given B, Stommel M, Collins C, King S, Franklin S 

Ziektecognitie  

• Ziekte-Cognitie-Lijst © 1998 A.W.M. Evers & F.W. Kraaimaat 

Angst en depressie 

• Hospital Anxiety and Depression scales © 1997 Spinhoven, Ph., Ormel, J., Sloekers, P.P.A., Kempen, 

G.J.M., Speckens, A.E.M & Van Hemert, A.M. 

 

Algemeen  

Sociaal demografische gegevens ouders, Werksituatie ouders 

• Work and Life Attitude scale © 1979 Warr, Cook & Wall. Dutch Version: Bekker, Croon & Bressers 

(2005) 
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4.2 Onderzoekspopulatie 

 

De ouders van Wajongers die aan de EMWAjong-studie  hadden deelgenomen vormden de 

onderzoekspopulatie. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn ook de 

onderzoeksgegevens van de Wajongers gebruikt die in de EMWAjong-studie waren verzameld (zie 

4.3). 

Van de 400 Wajongers uit de EMWAjong-studie hadden 195 Wajongers emailadressen van hun 

ouders opgegeven voor gebruik in het ACTIE-onderzoek. Voordat wij de ouders benaderden, hebben 

wij UWV gevraagd na te gaan of de Wajongers nog in leven waren. Uit de bij UWV opgevraagde 

informatie bleek dat twee Wajongers waren overleden. Bovendien bleek een groot aantal 

emailadressen niet meer bruikbaar. In totaal konden 258 ouders (179 moeders en 79 vaders)  van 193 

Wajongers worden benaderd voor het invullen van de ACTIE-vragenlijst. 

Uiteindelijk hebben 153 ouders deelgenomen aan het ACTIE-onderzoek, van wie 126 de 

vragenlijst geheel hebben ingevuld. De data van deze ouders konden worden gebruikt in de analyses 

(126/258; 48,8%); 76 moeders en 50 vaders van 99 Wajongers. Sociodemografische kenmerken van 

de deelnemende ouders zijn weergegeven in tabel 1. In tabel 2 zijn de kenmerken van de Wajongers 

en hun ouders weergegeven. 

 

Tabel 1:  

Kenmerken van de ouders  

Ouders   

 M (SD) range N 

Leeftijd (jr) 56,8 (5,1) 41,4 – 72,2 126 

 % N 

Geslacht   

  vader 39,7 50 

  moeder 60,3 76 

Burgelijke staat   

 gehuwd / samenwonend 88,1 111 

 alleenstaand 11,9   15 

Gezinsgrootte   

  1 kind   5,6   7 

  2 of 3 kinderen 74,6 94 

  4 of meer kinderen 19,8 25 

Opleidinsniveau
 

  

  laag 36,0 29 

  middel 24,0 30 

  hoog 40,0 50 

Betaald werk – vast contract 60,3 76 

Betaald werk – tijdelijk contract   7,1   9 
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Tabel 2:  

Kenmerken van de Wajongers 
Wajongers   

 M (SD) range N 

Leeftijd (jr) 24,8 (2,1) 22,5 – 30,3 99 

 % N 

Geslacht   

  man 39,6 39 

  vrouw 60,4 60 

Gehuwd / samenwonend 24,2 24 

Woont zelfstandig 51,5 51 

Aandoening /ziekte % N 

Spasme 19,2 19 

Visueel beperkt/blind 15,2 15 

Epilepsie 13,1 13 

Reuma / gewrichtsslijtage 11,1 11 

Gehoorsbeperking/doof 10,1 10 

Kanker 10,1 10 

Spierziekten   9,1   9 

CVS/migraine   9,1   9 

Rugklachten   7,1   7 

Darmstoornis   7,1   7 

Ongevalsletsel   6,1   6 

Longziekte   4,0   4 

Verlamming    4,0   4 

Nierziekte   2,0   2 

Hartziekte   2,0   2 

Huidziekte   1,0   1 

Leverziekte   1,0   1 

Ziektekenmerken % N 

Aangeboren 52,5 52 

Aandoening < 13e jaar 32,1 32 

Ziektebeloop   

  beter 12,1 12 

  slechter 20,2 20 

  wisselend 21,2 21 

  constant 46,5 46 

Aandoening zichtbaar 56,5 56 

Benodigde aanpassingen werksituatie   

  geen aanpassingen nodig 12,1 12 

  aangepast werk 25,3 25 

  aangepaste werkplek 37,4 37 

  aangepaste werktijden 43,4 43 

  extra begeleiding 25,3 25 

  vervoer 35,4 35 

Werkervaring % N 

Ooit betaald gewerkt    

  ja 79,2 76 

  nee 20,8 20 

Succesvolle arbeidsintegratie 
1
   

  ja 33,0 30 

  nee 67,0 61 
1
 Succesvolle arbeidsintegratie: ≥ 6mnd aaneengesloten ≥ 12u per week gewerkt sinds Wajong. 
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4.3 Analyses 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop de onderwerpen uit de vragenlijsten 

van het ACTIE-onderzoek zijn geanalyseerd.  

 

Tabel 3:  

Analyse schema  

  

 

beschrijvend 

vergelijking met 

ouders uit 

alg. bevolking 

verband met  

uitkomstmaten ouders 

ACTIE 

verband met  

uitkomsten Wajongers 

EMWAjong 

    

angst en depressie 

behaalde  

ontw.mijlpalen 

arbeids-

participatie  

ziekte-

cognities 

ACTIE       

Loslatingsangst - 2 - 3 4 - 

Psychologische controle - 2 - 3 4 - 

Attittude 

ontwikkelingsmijlen 

1 - - 3 4 - 

Attitude zelfstandigheid 

dagelijks leven 

1 - - 3 4 - 

Attitude transitie 1 - - - - - 

Attitude werk 1 - - - 4, 5  

Ziektecognities 1 - 3, 4, 6 3 4 3 

Zorglast 1 - 3, 4, 6 - - - 

Angst en Depressie - 4, 5 - - - - 

1: beschrijvende analyses 

2: Variantie Analyse (ANOVA) 

3: Pearson correlaties 

4: t-toets voor onhankelijke steekproeven 

5: chi-kwadraat toets 

6: Mann-Whithney toets 

 

De tabel laat zien dat bij de analyses van de gegevens uit het ACTIE-onderzoek gebruik is gemaakt 

van (1) gegevens van ouders uit de algemene bevolking, en (2) gegevens die in het EMWAjong-

onderzoek waren verzameld over de Wajongers (1;6), dat wil zeggen over de jongvolwassen kinderen 

van de ouders uit het ACTIE-onderzoek.  Het was namelijk mogelijk om een koppeling te maken tussen 

de gegevens van de ouders en hun kind (Wajongere).  

 

1. Vergelijking met de algemene bevolking 

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin ouders van Wajongers psychologische 

controle uitoefenen op hun kinderen, zijn de scores van de ouders in het ACTIE-onderzoek 

vergeleken met de scores van ouders van Belgische adolescenten in de leeftijd van 20 tot 27 jaar 

(referentiegroep). Nederlandse vergelijkingsgegevens waren helaas niet beschikbaar, als ook geen 

gegevens over ouders van kinderen ouder dan 27 jaar. Ten behoeve van de vergelijking zijn de 

analyses uitgevoerd met de ouders van Wajongers in de leeftijd van 20-27 jaar. 

Om te kunnen beoordelen of ouders van Wajongers meer emotionele problemen (angst en 

depressie) hebben dan andere ouders hebben wij de scores van de ouders in het ACTIE-onderzoek 

vergeleken met de scores van een referentiegroep van ouders afkomstig uit een grote steekproef uit 

de Nederlandse algemene bevolking . 

 

2. EMWAjong 

Om te kunnen onderzoeken welke invloed de ouders mogelijk hebben (gehad) op het behalen 

van ontwikkelingsmijlpalen door de Wajongers, zijn behalve de gegevens van de ouders uit het 

ACTIE-onderzoek, ook de gegevens van de Wajongers uit het EMWAjong-onderzoek gebruikt (1;6). 

Hierin is met behulp van de Levensloop Vragenlijst voor Jongvolwassenen (LVJV)(3;6) onderzocht 

welke mijlpalen de Wajongers hadden behaald in de zelfstandigheidsontwikkeling (4 mijlpalen; score 
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range 4-8), sociale ontwikkeling (12 mijlpalen; score range 12-24), en de psychoseksuele ontwikkeling 

(6 mijlpalen; score range 6-12). 

Om de mogelijke invloed van de ouders op de arbeidsparticipatie van de Wajongers te kunnen 

onderzoeken, is arbeidsparticipatie uit het EMWAjong-onderzoek op twee manieren 

geoperiationaliseerd: “ooit een betaald baantje” en “succesvolle arbeidsintegratie zoals gedefinieerd 

door UWV: minimaal 6 maanden aaneengesloten minstens 12 uur per week gewerkt sinds Wajong”.  

Ten slotte, hebben wij ook de ziektecognities van de Wajongers, zoals gemeten met de ZCL ((12) 

in het EMWAjong-onderzoek, betrokken in de analyses van het ACTIE-onderzoek om te kijken naar 

mogelijke samenhang met de ziektecognities van hun ouders. 

 

 

4.4 Resultaten 
 

4.4.1 Ouder-kind-relatie / opvoeding 

 

Ouders komen voor extra opgaven te staan bij de opvoeding van een kind met een chronische 

ziekte. De kwetsbaarheid van de gezondheid van het kind kan (nadelige) gevolgen hebben voor de 

opvoeding en de ontwikkeling van het kind.  

Hieruit zijn de volgende onderzoeksvragen voortgekomen:  

• Hebben ouders van Wajongers grotere angst om hun kind los te laten dan andere ouders?  

• Hoe groot is de psychologische controle die ouders van Wajongers uitoefenen op hun kind 

vergeleken met andere ouders? 

• Houdt de mate van loslatingsangst van de ouders verband met het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

• Houdt de mate van psychologische controle door de ouders verband met het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

 

De verkorte Anxiety About Distancing (AAD) scale is gebruikt om loslatingsangst te meten bij de 

ouders in het ACTIE-onderzoek. Deze schaal is onderdeel van de Parents of Adolescents Separation 

Anxiety Scale (PASAS) (13;14). De AAD bestaat uit 10 uitspraken die worden gescoord op een 5-

puntsschaal: (1) helemaal niet waar, (2) niet waar, (3) soms wel en soms niet waar, (4) waar, (5) 

helemaal waar. Optelling en deling door het aantal items leidt tot een schaalscore die een indicatie 

geeft van de mate waarin ouders loslatingsangst hebben. Voorbeelden van items zijn: “Ik word 

droevig als ik eraan denk dat mijn zoon of dochter de dingen die we vroeger deden niet meer leuk 

vindt”, “Het kwetst me als mijn zoon of dochter met zijn of haar problemen naar een goede 

vriend(in) gaat in plaats van naar mij”.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin bij ouders van Wajongers loslatingsangst 

aanwezig is, zijn de scores van de ouders uit het ACTIE-onderzoek vergeleken met een steekproef van 

ouders van Belgische adolescenten in de leeftijd van 20 tot 27 jaar (referentiegroep). Nederlandse 

vergelijkingsgegevens waren helaas niet beschikbaar. Ten behoeve van de vergelijking zijn de 

analyses uitgevoerd met de ouders van Wajongers in de leeftijd van 20-27 jaar; 57 van de 76 

moeders en 39 van de 50 vaders (tabel 4). 

In vergelijking met de referentiegroep rapporteerden de moeders van de Wajongers minder 

loslatingsangst (gemiddelden: 1,79 versus 2,29. De loslatingsangst van moeders hing echter niet 

samen met de door de Wajongers behaalde ontwikkelingsmijlpalen (tabel 5). Hiervan was wel sprake 

bij de vaders. Wajongers met een groter aantal behaalde mijlpalen in de zelfstandigheids-

ontwikkeling hadden vaders die lager scoorden op loslatingsangst. Wij hebben geen verband 

gevonden tussen loslatingsangst en arbeidsparticipatie (tabel 6 en 7).
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Tabel 4:  

Ouder-kind-relatie/opvoeding ouders Wajongers vergeleken met een referentiegroep van ouders 

van Belgische adolescenten van 20-27 jaar  

 Moeder Vader 

 ACTIE REF ACTIE REF 

Loslatingsangst
 1

     

Gem 1,79 *** 2,29 2,00 2,22 

SD 0,55 0,57 0,67 0,53 

N 57 231 39 211 

PsyControl – Dependent
 1

     

Gem 1,38 *** 1,78 1,68 1,81 

SD 0,40 0,48 0,70 0,48 

N 57 231 39 211 

PsyControl – Achievement
 1

     

Gem 1,26 ** 1,59 1,49 ** 1,84 

SD 0,40 0,54 0,57 0,54 

N 57 231 39 211 
1
 score range 1-5: 1=helemaal niet waar; 2 = niet waar; 3 = soms wel en soms niet waar; 4 = waar; 5 = helemaal waar 

** p< 0,01;  ACTIE vs REF volgens ANOVA gecorrigeerd voor lft kind en gesl kind 

*** p< 0,001; ACTIE vs REF volgens ANOVA gecorrigeerd voor lft kind en gesl kind 

 

 

Ouderlijke psychologische controle is gemeten met de Dependency- oriented and Achievement-

oriented Psychological Control Scale (DAPCS) (14;15). Deze vragenlijst bevat 16 uitspraken over de 

ouder-kind relatie, met antwoorden op een 5-puntsschaal: (1) helemaal niet waar, (2) niet waar, (3) 

soms wel en soms niet waar, (4) waar, (5) helemaal waar. Optelling en deling door het aantal items 

leidt tot twee schaalscores, die een indicatie geven van de mate waarin ouders psychologische 

controle uitoefenen over hun kind. Twee vormen van psychologische controle worden 

onderscheiden: dependent-oriented en achievement-oriented. Voorbeelden van items uit de schaal 

dependent-oriented psychologische controle zijn: “Ik ben vriendelijker tegen mijn zoon/dochter als 

hij/zij op mij beroep doet in plaats van op zijn/haar vrienden”, “Ik meng mij in de problemen van mijn 

zoon/dochter, ook als hij zijn of zij haar problemen liever zelf oplost”.  Voorbeelden van items uit de 

schaal achievement-oriented psychologische controle zijn: “Ik toon meer waardering voor mijn 

zoon/dochter als hij/zij hoge normen nastreeft”, “Ik doe minder vriendelijk tegen mijn zoon/dochter 

als hij/zij iets minder dan perfect doet”. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin ouders van Wajongers psychologische 

controle uitoefenen op hun kinderen zijn de scores van de ouders uit het ACTIE-onderzoek 

vergeleken met de eerder beschreven referentiegroep van ouders van Belgische adolescenten in de 

leeftijd van 20 tot 27 jaar. Ten behoeve van de vergelijking zijn de analyses uitgevoerd met de ouders 

van Wajongers in de leeftijd van 20-27 jaar; 57 van de 76 moeders en 39 van de 50 vaders (tabel 4). 

Uit de analyses kwam naar voren dat ouders van 20-27 jarige Wajongers lagere scores hadden op de 

psychologisch controle uitkomsten (tabel 4). Vaders en moeders rapporteerden minder 

achievement-oriented controle dan de referentiegroep (gemiddelden: moeders 1,26 versus 1,59; 

vaders 1,49 versus 1,84). Bovendien scoorden de moeders van de Wajongers minder hoog op 

dependent-oriented controle dan de referentiegroep (gemiddelden: 1,38 versus 1,78). 

Vervolgens is onderzocht of het aantal behaalde ontwikkelingsmijlpalen en de arbeidsparticipatie 

van de Wajongers in verband stonden met de ouderlijke psychologische controle (tabel 5). 

Wajongers die meer mijlpalen hadden bereikt in de psychoseksuele ontwikkelingen bleken moeders 

te  hebben die hoger scoorden op achievement-oriented psychologische controle (tabel 5). Een 

sterkere psychologische controle van de moeders was eveneens positief gerelateerd aan 

arbeidsparticipatie. Wajongers die ooit een betaald baan(tje) hadden gehad, hadden moeders met 

hogere scores op zowel dependent- als achievement-oriented psychologische controle dan de 

Wajongers zonder betaald baantje (tabel 6). Hogere mate van achievement-oriented controle door 
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de moeder hing ook samen met succesvolle arbeidsintegratie van de Wajongere (tabel 7). Bij de 

vaders zijn geen verbanden aangetoond van psychologische controle met ontwikkelingsmijlpalen of 

arbeidsparticipatie door de Wajongers. 

 

Tabel 5:  

Verband ouder-kind-relatie/opvoeding met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen door de 

Wajongers: correlaties 

 Ontwikkelingsmijlpalen  Wajongers 

 Zelfstandigheid Sociaal Psychoseksueel 

MOEDER (n=76)    

Loslatingsangst - 0,15 - 0,07 - 0,07 

PsyControl – Dependent   0,10   0,12   0,21 

PsyControl – Achievement   0,04   0,16   0,29 * 

VADER  (n=50)    

Loslatingsangst - 0,26 a* - 0,08 - 0,06 

PsyControl – Dependent - 0,21 - 0,19 - 0,04 

PsyControl – Achievement - 0,07   0,04   0,27 

* p<0,05 Pearson correlatie 

a*  Spearman corr = - 0,33, p=0,021 

 

 

Tabel 6:  

Verband ouder-kind-relatie/opvoeding met werkervaring Wajongers: gemiddelden 

 ooit gewerkt 

 ja Nee 

 M SD M SD 

MOEDER N=62 N=12 

Loslatingsangst 1,78 0,57 1,85 0,55 

PsyControl – Dependent 1,44 * 0,40 1,19 0,24 

PsyControl – Achievement 1,33 * 0,61 1,11 0,16 

VADER N=37 N=12 

Loslatingsangst 1,98 0,70 1,85 0,51 

PsyControl – Dependent 1,66 0,68 1,58 0,55 

PsyControl – Achievement 1,48 0,56 1,34 0,44 

* p<0,05: significant verschil tussen wel / niet ooit gewerk, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

 

 

Tabel 7:  

Verband van ouder-kind-relatie/opvoeding met succesvolle arbeidsintegratie
 1

 van de Wajongers: 

gemiddelden 

 Arbeidsintegratie Wajongers 

 succesvol niet succesvol 

 M SD M SD 

MOEDER N=23 N=48 

Loslatingsangst 1,76 0,57 1,83 0,59 

PsyControl – Dependent 1,35 0,35 1,42 0,41 

PsyControl – Achievement 1,15 *  0,28 1,38 0,66 

VADER N=15 N=31 

Loslatingsangst 2,05 0,67 1,91 0,68 

PsyControl – Dependent 1,61 0,59 1,64 0,71 

PsyControl – Achievement 1,40 0,62 1,44 0,51 
1
 Succesvolle arbeidsintegratie: ≥ 6mnd aaneengesloten ≥ 12u per week gewerkt sinds Wajong. 

* p<0,05: significant verschil tussen succesvol en niet succesvol, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 
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4.4.2 Opgroeien naar volwassenheid: zelfstandigheid en werk 

 

Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van hun kind naar zelfstandigheid, 

uiteindelijk resulterend in volwassenheid en een zelfstandig leven van het kind. Hun visie op wat 

goed is voor hun kind is leidend en daarmee van invloed op de psychosociale ontwikkeling van het 

kind, en mogelijk ook op de latere arbeidsparticipatie.  

In het ACTIE-onderzoek is onderzocht hoe ouders van Wajongers aankijken tegen het opgroeien naar 

volwassenheid van hun kind; welke aspecten vinden zij belangrijk:  

• Hoeveel belang hechten ouders aan het behalen van ontwikkelingsmijlpalen door hun kind? 

• Hoeveel belang hechten ouders aan zelfstandigheid van hun kind in het dagelijks leven? 

• Hoe staan ouders tegenover transitie van de zorg voor hun kind naar de zorg voor volwassenen? 

• Hoeveel belang hechten ouders aan werk; eigen werk en werk voor hun kind  

Daarnaast is (exploratief) onderzocht of de visie van de ouders op zelfstandigheid en arbeid van 

invloed is op de Wajongere:  

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan het behalen van ontwikkelingsmijlpalen 

verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan zelfstandigheid van hun kind in het dagelijks 

leven verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen en arbeidsparticipatie door de 

Wajongere? 

• Houdt de mate waarin ouders belang hechten aan werk verband met arbeidsparticipatie door de 

Wajongere? 

 

Aan de ouders is gevraagd hoe belangrijk zij het vonden dat hun kind tijdens de schoolperiode 

bepaalde mijlpalen in de sociale en zelfstandigheidontwikkeling behaalden. Zeven mijlpalen die in 

de LVJV voorkomen zijn aan de ouders voorgelegd met de vraag deze te scoren op een 4-punts-

schaal: (1) helemaal niet belangrijk, (2) niet belangrijk, (3) belangrijk, (4) heel belangrijk.   

De resultaten zijn weergegeven in tabel 8. Het hebben van een boezemvriend(in) en behoren tot 

een vriend(inn)engroepje beoordeelden zowel de vaders als moeders als belangrijk tot heel 

belangrijk, met gemiddelde scores  > 3. De overige mijlpalen vonden de ouders iets minder belangrijk 

maar alle gemiddelde scores zijn ruim boven de twee, waaruit wij kunnen concluderen dat de ouders 

het behalen van geen enkele mijlpaal onbelangrijk vonden.  

Vervolganalyses toonden aan dat de Wajongers meer mijlpalen in de zelfstandigheids-

ontwikkeling (moeders r=0,26) en de sociale ontwikkeling (moeders r=0,28; vaders r=0,37) behaalden 

naarmate de ouders meer belang hechtten aan het behalen van ontwikkelingsmijlpalen tijdens de 

schoolperiode van hun kind (totaal score) (tabel 13). Bovendien scoorden de vaders van de 

Wajongers die ooit een betaald baan(tje) hadden gehad, gemiddeld hoger op ‘belang behalen 

mijlpalen’ dan de vaders van Wajongers die nooit hadden gewerkt: 19,05 versus 16,33. Bij moeders 

werd dit verband niet gevonden (tabel 14).  
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Tabel 8:  

Attitude ouders t.a.v. behalen ontwikkelingsmijlpalen – schoolperiode 

 Moeders 

N=76 

Vaders 

N =50 

Ontwikkelingsmijlpalen totaal 
1
   

Gem  19,09 18,46 

SD 3,33 3,80 

Sportclub 
2
   

Gem 2,93 2,70 

SD 0,84 0,89 

Boezem vriend(in) 
2
   

Gem 3,34 3,28 

SD 0,62 0,64 

Vriend(inn)engroepje  
2
   

Gem 3,09 3,02 

SD 0,75 0,77 

Vaste taak in gezin  
2
   

Gem 2,63 2,52 

SD 0,83 0,84 

Betaald baantje  
2
   

Gem 2,32 2,24 

SD 0,79 0,80 

Uitgaan café of disco 
2
   

Gem 2,46 2,26 

SD 0,74 0,78 

Zelfstandig op vakantie  
2
   

Gem 2,32 2,44 

SD 0,70 0,79 
1
  score range 7-28: 7 = helemaal niet belangrijk; 28 = heel belangrijk 

2
 score range 1-4: 1 = helemaal niet belangrijk; 2 = niet belangrijk; 3= belangrijk; 4 = heel belangrijk 

 

 

Vragen uit de Groeiwijzer (UMCG & Blixembosch revalidatiecentrum & Erasmus MC) (16) zijn 

gebruikt om te meten in welke mate ouders waarde hechten aan zelfstandigheid van hun kind in het 

dagelijks leven. De ouders is gevraagd hoe belangrijk (4-puntsschaal; zie boven) zij het vinden dat 

hun kind zelf zorg draagt voor zijn/haar maaltijden, was, ADL, geld, inkopen, voorzieningen, vervoer 

en gezonde levensstijl.  

De resultaten laten zien (tabel 9) dat moeders vrijwel alle aspecten van zelfstandigheid in het 

dagelijks leven (heel) belangrijk vinden, met gemiddelde scores > 3,2; met uitzondering van het zelf 

zorg dragen voor de was (gem=2,95). De vaders scoorden iets lager met gemiddelde scores > 2,6. 

Uit vervolganalyses blijkt dat naarmate ouders meer belang hechten aan zelfstandigheid hun 

kinderen meer mijlpalen behaalden in de zelfstandheidsontwikkeling (moeders r=0,26), de sociale 

ontwikkeling (moeders r=0,38; vaders r=0,42) en de psychoseksuele ontwikkeling (moeders r=0,32). 

Daarnaast bleek dat de ouders van Wajongers die ooit een betaald baan(tje) hadden, gemiddeld 

hoger scoorden op ‘belang zelfstandigheid in dagelijks leven’ (totaal score) dan de ouders van 

Wajongers die nog nooit hadden gewerkt: moeders 26,48 versus 23,25; vaders 24,59 versus 20,25 

(tabel 14). Er is geen verband aangetoond tussen ‘belang zelfstandigheid in dagelijks leven’ en 

succesvolle arbeidsintegratie van de Wajongers (tabel 15). 
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Tabel 9:  

Attitude ouders t.a.v. zelfstandigheid in dagelijks leven  

 Moeders 

N =76 

Vaders 

N =50 

Zelfstandigheid  totaal 
1
   

Gem 25,86 23,54 

SD 4,92 5,08 

Maaltijden 
2
   

Gem 3,17 2,84 

SD 0,76 0,89 

Was 
2
   

Gem 2,95 2,62 

SD 0,83 0,83 

ADL 
2
   

Gem 3,24 2,82 

SD 0,65 0,77 

Geld 
2
   

Gem 3,32 3,14 

SD 0,73 0,76 

Inkopen 
2
   

Gem 3,24 3,00 

SD 0,71 0,70 

Voorzieningen 
2
   

Gem 3,22 2,98 

SD 0,78 0,65 

Vervoer 
2
   

Gem 3,28 2,92 

SD 0,74 0,67 

Gezonde leefstijl 
2
   

Gem 3,45 3,22 

SD 0,62 0,71 
1
  score range: 8-32: 8 = helemaal niet belangrijk; 32 = heel belangrijk 

2  
score range 1-4: 1 = helemaal niet belangrijk; 4 = heel belangrijk 

 

 

De transitievragen uit het project Op Eigen Benen (1;16) zijn gebruikt om een indruk te krijgen 

hoe ouders de overgang van de kindergeneeskunde naar de zorg voor volwassenen hebben 

ervaren. Het betrof zes vragen of uitspraken (tabel 10). Het merendeel van de ouders meende dat 

zijzelf (moeders 76,2%, vaders 94,6%) en hun kind (moeders 72,9%, vaders 91,7%) klaar waren voor 

de overstap naar de zorg voor volwassenen. Veel  ouders zagen er echter wel (enigszins) tegenop: 

moeders 57,9%, vaders 44,4%. 
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Tabel 10:  

Attitude ouders t.a.v. overstap naar zorg voor volwassenen
1 

 Moeders Vaders 

 % N % N 

Kind was klaar voor overstap     

zeker wel 40,7 24 50,0 18 

waarschijnlijk wel 32,2 19 41,7 15 

waarschijnlijk niet 13,6 8 8,3 3 

zeker niet 13,6 8 0,0 0 

nvt  17  14 

Ouder was klaar voor overstap     

zeker wel 52,5 31 54,1 20 

waarschijnlijk wel 23,7 14 40,5 15 

waarschijnlijk niet 18,6 11 5,4 2 

zeker niet 5,1 3 0,0 0 

nvt  17  13 

Hoorde er gewoon bij     

helemaal mee eens 37,9 22 30,8 12 

mee eens 41,4 24 66,7 26 

beetje mee eens 15,5 9 0,0 0 

niet mee eens 5,2 3 0,0 0 

helemaal niet mee eens  0 2,6 1 

nvt  18  11 

Tegenop gezien     

helemaal mee eens 23,7 9 0,0 0 

mee eens 18,4 7 18,5 5 

beetje mee eens 15,8 6 25,9 7 

niet mee eens 26,3 10 37,0 10 

helemaal niet mee eens 15,8 6 18,5 5 

nvt  38  23 

Naar uitgekeken     

helemaal mee eens 2,8 1 10,7 3 

mee eens 16,7 6 14,3 4 

beetje mee eens 16,7 6 3,6 1 

niet mee eens 50,0 18 60,7 17 

helemaal niet mee eens 13,8 5 10,7 3 

nvt  40  22 

Maakte niet uit     

helemaal mee eens 4,0 2 5,9 2 

mee eens 20,0 10 32,4 11 

beetje mee eens 16,0 8 11,8 4 

niet mee eens 38,0 19 14,7 5 

helemaal niet mee eens 22,0 11 35,3 12 

nvt  26  16 
1 

Voor een deel van de ouders waren de vragen niet van toepassing omdat hun kinderen niet onder behandeling/controle stonden in het 

ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom de aantallen ‘niet van toepassing’ uiteenlopen. 
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In de periode van de transitie naar volwassenheid zijn specifieke onderwerpen relevant zoals 

seksualiteit en relaties, opleiding en werk, toekomstperspectieven. De ouders die met kun kind onder 

behandeling/controle waren in een (kinder)ziekenhuis is gevraagd of deze onderwerpen aan de orde 

kwamen tijdens de poli-afspraken en of zij het belangrijke gespreksonderwerpen vonden (tabel 11).  

Het is opvallend dat vrijwel alle gespreksonderwerpen door het overgrote deel van de ouders als 

(heel) belangrijk werden beoordeeld, terwijl deze onderwerpen volgens een aanzienlijk percentage 

van de ouders nooit werden besproken. 

  

Tabel 11:  

Gespreksonderwerpen poli-afspraken in het (kinder)ziekenhuis 
1 

 Moeders Vaders 

 % N % N 

Overstap naar zorg volwassenen     

Hoe vaak over gesproken      

nooit 55,2 32 43,2 16 

soms 24,1 14 43,2 16 

regelmatig 19,0 11 13,5 5 

(heel) vaak 1,7 1 0,0 0 

nvt  18  13 

Hoe belangrijk     

heel belangrijk 28,0 14 17,6 6 

belangrijk 46,0 23 52,9 18 

beetje belangrijk 12,0 6 20,6 7 

niet zo belangrijk 14,0 7 5,9 2 

helemaal niet belangrijk 0,0 0 2,9 1 

nvt  26  16 

Seksualiteit     

Hoe vaak over gesproken      

nooit 77,8 49 78,4 29 

soms  14,3 9 18,9 7 

regelmatig 6,3 4 2,7 1 

(heel) vaak 1,6 1 0,0 0 

nvt  13  13 

Hoe belangrijk     

heel belangrijk 17,6 9 11,8 4 

belangrijk 43,1 22 38,2 13 

beetje belangrijk 19,6 10 20,6 7 

niet zo belangrijk 17,6 9 23,5 8 

helemaal niet belangrijk 2,0 1 5,9 2 

nvt  25  16 

Relaties en kinderen krijgen     

Hoe vaak over gesproken      

nooit 65,2 43 58,5 24 

soms  24,2 16 39,0 16 

regelmatig 9,1 6 2,4 1 

(heel) vaak 1,5 1 0,0 0 

nvt  10  9 

Hoe belangrijk     

heel belangrijk 34,5 19 15,4 6 

belangrijk 43,6 24 51,3 20 

beetje belangrijk 9,1 5 15,4 6 

niet zo belangrijk 9,1 5 15,4 6 

helemaal niet belangrijk 3,6 2 2,6 1 

nvt  21  11 
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Vervolg tabel 11 
Vervolgopleiding en beroep     

Hoe vaak over gesproken      

nooit 42,4 28 30,2 13 

soms  39,4 26 51,2 22 

regelmatig 12,1 8 16,3 7 

(heel) vaak 6,1 4 2,3 1 

nvt  10  7 

Hoe belangrijk     

heel belangrijk 49,2 30 31,0 13 

belangrijk 39,3 24 50,0 21 

beetje belangrijk 6,6 4 11,9 5 

niet zo belangrijk 1,6 1 7,2 3 

helemaal niet belangrijk 3,3 2 0,0 0 

nvt  15  8 

Vooruitzichten ziekte/handicap     

Hoe vaak over gesproken      

nooit 33,3 23 24,4 11 

soms  34,8 24 40,0 18 

regelmatig 24,6 17 24,4 11 

(heel) vaak 7,2 5 11,1 5 

nvt  7  5 

Hoe belangrijk     

heel belangrijk 60,9 39 48,9 22 

belangrijk 34,4 22 44,4 20 

beetje belangrijk 3,1 2 4,4 2 

niet zo belangrijk 1,6 1 2,2 1 

helemaal niet belangrijk 0,0 0 0,0 0 

nvt  12  5 
1 

Voor een deel van de ouders waren de vragen niet van toepassing omdat hun kinderen niet onder behandeling/controle stonden in het 

ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom de aantallen ‘niet van toepassing’ uiteenlopen. 

 

 

De houding van de ouders ten aanzien van eigen betaald werk is gemeten met de Work and Life 

Attitude Scale (WLAS)(17). Deze vragenlijst bestaat uit uitspraken over werkmotivatie, waaronder:  

“Zelfs als ik een heleboel geld zou verdienen in de loterij, zou ik gewoon willen werken”, “Ik verveel 

mij snel als ik geen werk heb”. De uitspraken worden gescoord op een 4-puntsschaal: (1) geheel mee 

oneens, (2) enigszins mee oneens, (3) enigszins mee eens, (4) geheel mee eens. Een schaalscore 

wordt berekend door de scores op de items op te tellen en vervolgens te delen door het aantal 

items. De schaalscore (range 1-4) is een maat voor werkmotivatie/betrokkenheid, waarbij hogere 

scores wijzen op een grotere werkmotivatie.  

Met kleine aanpassingen kon de WLAS ook worden gebruikt om de motivatie van ouders te 

meten t.a.v. betaald werk door hun kind. Dit resulteerde eveneens in een schaalscore (range 1-4) 

waarbij een hogere score betekent dat ouders het belangrijker vinden dat hun kind betaald werk 

verricht. Daarnaast is ouders de vraag gesteld: “Vindt u het belangrijk dat u kind een betaalde baan 

heeft” (ja/nee).  

De resultaten (tabel 12) wijzen uit dat zowel moeders als vaders het belangrijk vinden dat hun 

kind betaald werk verricht (respectievelijk 80,3% en 82,0%). Hun motivatie t.a.v. betaald werk door 

hun kind was groot (3,21 op een schaal van 1-4), terwijl zijn hun eigen werkmotivatie gemiddeld 2.86 

(moeders) en 2,81 (vaders) scoorden.  

Uit de vervolganalyses bleek dat de moeders van Wajongers bij wie sprake was van succesvolle 

arbeidsintegratie meer waarde hechten aan betaald werk door hun kind dan moeders van niet-

succesvolle Wajongers, blijkend uit de gemiddelde scores op ‘motivatie werk kind’ (3.48 versus 3.07 

(tabel 15). Bij vaders werden geen significante resultaten gevonden.  
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Tabel 12:  

Attitude ouders t.a.v. werk  

 Moeders 

N =76 

Vaders 

N =50 

Werk motivatie ouder 
1
   

Gem  2,86 2,81 

SD 0,71 0,64 

Motivatie voor werk kind 
1
   

Gem 3,21 3,21 

SD 0,73 0,80 

Betaald werk kind belangrijk   

% ja  80,3 82,0 

% nee 19,7 18,0 
1
  score range 1-4: 1 = laag; 4 = hoog 

 

Tabel 13: 

Verband attitude ouders t.a.v. behalen ontwikkelingsmijlpalen en t.a.v. zelfstandigheid in dagelijks 

leven met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen door de Wajongers: correlaties 

 Ontwikkelingsmijlpalen  Wajongers 

 Zelfstandigheid Sociaal Psychoseksueel 

Attitude MOEDER (n=76)    

Belang ontw.mijlpalen 0,26 * 0,28 * 0,02 

Belang zelfstandigheid 0,26 * 0,38 ** 0,32 ** 

Attitude VADER (n=50)    

Belang ontw.mijlpalen 0,18 0,37 ** - 0,14 

Belang zelfstandigheid 0,25 0,42** 0,14 

* p<0,05; ** p<0,01;: significante Pearson correlatie 

 

 

Tabel 14: 

Verband attitude ouders t.a.v. behalen ontwikkelingsmijlpalen, t.a.v. zelfstandigheid in dagelijks 

leven, en t.a.v. werk met werkervaring Wajongers: gemiddelden 

 ooit gewerkt 

 ja nee 

 M SD M SD 

MOEDER N =62 N = 12 

Belang ontw.mijlpalen 19,39 2,77 18,08 5,38 

Belang zelfstandigheid 26,48* 4,08 23,25 6,52 

Motivatie werk ouder 2,91 0,66 2,52 0,91 

Motivatie werk kind 3,26 0,67 2,88 1,00 

Betaald werk kind belangrijk 

  ja (n=60) 

 

83,9 

  

66,7% 

 

VADER N =37 N =12 

Belang ontw.mijlpalen 19,05 * 3,92 16,33 2,57 

Belang zelfstandigheid 24,59 ** 4,67 20,25 5,31 

Motivatie werk ouder 2,83 0,63 2,75 0,71 

Motivatie werk kind 3,34 0,65 2,79 1,09 

Betaald werk kind belangrijk 

  ja (n=40) 

 

83,8% 

  

75,0 

 

* p<0,05: significant verschil tussen wel / niet ooit gewerk, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 
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Tabel 15: 

Verband attitude ouders t.a.v. behalen ontwikkelingsmijlpalen, t.a.v. zelfstandigheid in dagelijks 

leven, en t.a.v. werk met succesvolle arbeidsintegratie
1
 van de Wajongers: gemiddelden 

 Arbeidsintegratie Wajongers 

 succesvol niet succesvol 

 M SD M SD 

MOEDER N =23 N = 48 

Belang ontw.mijlpalen 19,17 3,87 19,02 3,13 

Belang zelfstandigheid 26,87 4,58 25,79 4,90 

Motivatie werk ouder 3,01 0,60 2,78 0,74 

Motivatie werk kind 3,48 * 0,62 3,07 0,77 

Betaald werk kind belangrijk 

  ja (n=58) 

 

95,7% a* 

  

75,0% 

 

VADER N =15 N =31 

Belang ontw.mijlpalen 18,47 5,33 18,46 3,03 

Belang zelfstandigheid 24,73 6,09 23,00 4,86 

Motivatie werk ouder 2,70 0,71 2,86 0,64 

Motivatie werk kind 3,38 0,56 3,20 0,87 

Betaald werk kind belangrijk 

  ja (n=39) 

 

93,3% 

  

80,6% 

 

1
 Succesvolle arbeidsintegratie: ≥ 6mnd aaneengesloten ≥ 12u per week gewerkt. 

* p<0,05: significant verschil tussen succesvol en niet succesvol, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

a*p<0,05: significant verschil tussen succesvol en niet succesvol, chi-kwadraat-toets. 

 

 

4.4.3 Functioneren ouders 
 

Veel ouders van kinderen met een chronische ziekte hebben meer zorgtaken dan ouders van 

gezonde kinderen en maken zich zorgen over de gezondheid en toekomst van hun kind. Ouders van 

chronisch zieke kinderen worden hierdoor zowel fysiek als emotioneel zwaar belast. Om deze reden 

was het ACTIE-onderzoek ondermeer gericht op het welbevinden van de ouders en de wijze waarop 

zij de ziekte van hun kind beleven: 

• Hoe gaan ouders om met de ziekte van hun kind? 

• Hoe zwaar is de zorglast die ouders ervaren? 

• Hebben ouders van Wajongers meer emotionele problemen dan andere ouders? 

• Houden ziektecognities en zorglast verband met de mate van emotionele problemen van 

ouders? 

Daarnaast is (exploratief) onderzocht of de wijze waarop ouders de ziekte van hun kind beleven van 

invloed is op de Wajongere:  

• Houden de ziektecognities van de ouders verband met de ziektecognities van de Wajongere? 

• Houden de ziektecognities van de ouders verband met het behalen van ontwikkelingsmijlpalen  

en arbeidsparticipatie door de Wajongere? 

 

De Ziekte-Cognitie-Lijst voor ouders (ZCL)(18;19) is gebruikt om inzicht te krijgen in hoe ouders 

omgaan met de ziekte van hun kind. Deze vragenlijst bestaat uit 18 uitspraken met antwoorden op 

een 4-puntsschaal: (1) niet, (2) een beetje, (3) in sterke mate, (4) helemaal. Uit de scores op de items 

worden drie schaalscores berekend die staan voor manieren waarop ouders met de ziekte van hun 

kind kunnen omgaan of er betekenis aan kunnen geven (ziektecognities):  hulpeloosheid, acceptatie 

en benefits. Onder hulpeloosheid wordt verstaan dat ouders zich richten op de negatieve 

consequenties van de ziekte van hun kind, bijvoorbeeld: “De ziekte van mijn kind beperkt mij in alle 

dingen die belangrijk voor mij zijn”; “Door de ziekte van mijn kind voel ik mij vaak hulpeloos”. De 

schaal acceptatie houdt in dat ouders de chronische ziekte van hun kind erkennen en de negatieve 

consequenties kunnen hanteren, bijvoorbeeld: “Ik kan de problemen die de ziekte van mijn kind met 
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zich meebrengt aan”, “Ik heb met de ziekte van mijn kind leren leven”. De schaal benefits staat voor 

de positieve gevolgen van de ziekte die de ouders kunnen ervaren, bijvoorbeeld: “Het omgaan met 

de ziekte van mijn kind heeft mij sterker gemaakt”, “De ziekte van mijn kind heeft mij geleerd meer 

van het moment te genieten”. De schaalscores worden berekend door de itemscores op te tellen en 

te delen door het aantal items, resulterend in een scorerange van 1-4. Hoe hoger de score in hoe 

hogere mate de specifieke ziektecognitie aanwezig is. 

Tabel 16  laat zien dat de ziektecognitie acceptatie in sterke mate aanwezig is bij de ouders 

(gemiddelden: moeders 3,05; vaders 2,93). De ouders ervaren in iets mindere mate benefits van de 

ziekte (gemiddelden: moeders 2,75; vaders 2,41), terwijl hulpeloosheid slechts een beetje tot niet 

wordt ervaren door de ouders (gemiddelden: moeders 1,63; vaders 1,53). 

 

Tabel 16:   

Ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind 

 Moeders 

N =76 

Vaders 

N =50 

Hulpeloosheid 
1
   

Gem
 

1,63 1,53 

SD 0,57 0,42 

Acceptatie 
1
   

Gem 3,05 2,93 

SD 0,61 0,58 

Benefits  
1
   

Gem 2,75 2,41 

SD 0,75 0,73 
1
 score range 1-4: 1=niet; 2 = een beetje; 3 = in sterke mate; 4 = helemaal 

 

 

De Caregiver Reaction Assessment (CRA)(20) is gebruikt om de zorglast van de ouders te 

onderzoeken. De vragenlijst bestaat uit 24 uitspraken over vijf aspecten van het zorgen voor een 

zieke partner: verstoord schema, financiële problemen, gebrek aan steun van familie, 

gezondheidsproblemen, geval van eigenwaarde. Op een 5-puntsschaal moet worden aangegeven in 

welke mate de respondent het eens zijn met de uitspraken: (1) heel erg mee oneens, (2) mee 

oneens, (3) mee eens noch oneens, (4) mee eens, (5) heel erg mee eens. Door optelling en deling 

door aantal items worden schaalscores berekend (range 1-5), waarbij hogere scores wijzen op een 

grotere zorglast, met uitzondering van de schaal eigenwaarde waarbij een hogere score wijst op een 

groter gevoel van eigenwaarde. Deze vragenlijst hebben wij voorgelegd aan ouders in het ACTIE-

onderzoek waarbij wij “mijn partner” hebben vervangen door “mijn zoon/dochter”. De schaal 

verstoord schema bevat uitspraken als “Ik moet dikwijls mijn werk of bezigheden onderbreken om 

voor mijn zoon/dochter te zorgen”, “Sinds ik voor mijn dochter/zoon zorg heb ik een aantal dingen 

moeten schrappen”. Onder financiële problemen wordt onder meer verstaan “Het zorgen voor mijn 

zoon/dochter betekent een financiële belasting” en “Het is moeilijk om de zorg voor mijn 

zoon/dochter te betalen”. Gebrek aan steun van familie is gemeten met uitspraken als “Anderen 

laten de zorg van mijn zoon/dochter geheel op mij neerkomen”, “Ik heb het gevoel dat mijn familie 

mij links laat liggen sinds ik voor mijn zoon/dochter zorg”. “Mijn gezondheid is achteruit gegaan sinds 

ik voor mijn zoon/dochter zorg” en “Sinds ik voor mijn zoon/dochter zorg, lijkt het alsof ik altijd moe 

ben” zijn uitspraken uit de schaal gezondheidsproblemen. Gevoel van eigenwaarde is gemeten met 

uitspraken als “Zorgen voor mijn zoon/dochter geeft mij een goed gevoel” en “Ik beschouw het als 

een voorrecht om voor mijn zoon/dochter te zorgen”. 

De resultaten wijzen erop dat de ouders het zorgen voor hun zieke kind niet als een grote last 

ervaren. Zowel vaders als moeders waren het (gemiddeld genomen) “oneens” tot “eens noch 

oneens” met de uitspraken over zorglast. Hun gemiddelde scores op de vier schalen die zorglast 

uitdrukken waren namelijk < 3. De resultaten in tabel 17  lijken uit te wijzen dat moeders grotere 

zorglast ervaren dan vaders maar deze verschillen zijn niet getoetst en kunnen dus niet worden 
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bevestigd. Met gemiddelde scores van 3,62 (moeders) en 3,83 (vaders) lieten de ouders zien dat zij 

een gevoel van eigenwaarde ontleenden aan het zorgen voor hun zieke kind. 

 

Tabel 17:   

Zorglast ouders 

 Moeders 

N =76 

Vaders 

N =50 

Verstoord schema 
1
   

Gem
 

2,48 2,30 

SD 1,00 0,87 

Financiële problemen 
1
   

Gem items score
1
 2,82 2,73 

SD 0,76 0,69 

Gebrek aan steun van familie 
1
   

Gem 2,35 2,08 

SD 0,68 0,55 

Gezondheidsproblemen 
1
   

Gem 2,35 2,12 

SD 0,79 0,64 

Gevoel van eigenwaarde 
1
   

Gem 3,62 3,83 

SD 0,56 0,51 
1
  score range 1-5: 1=heel erg mee oneens; 2=mee oneens; 3=mee eens noch oneens; 4=mee eens; 5 = heel erg mee eens. 

 

 

De  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)(21;22) is gebruikt om het emotioneel 

functioneren van de ouders te meten. De HADS is een sceeningsvragenlijst met 14 vragen; een 7-

item depressieschaal en een 7-item angstschaal. De items worden beantwoord op een 4-puntsschaal 

(0-3). Dit resulteert in een score range van 0-21 voor de depressie- en angstschaal, waarbij hogere 

scores wijzen op meer klachten. Schaalscores van 8 of hoger worden scores in de klinische range 

genoemd omdat het een indicatie is voor de aanwezigheid van symptomen van een mogelijke 

depressie/angststoornis. Om te kunnen beoordelen of ouders van Wajongers meer emotionele 

problemen hebben dan andere ouders hebben wij de scores van de ouders in het ACTIE-onderzoek 

vergeleken met de scores van een referentiegroep van ouders afkomstig uit een steekproef uit de 

algemene bevolking . 

Uit de resultaten (tabel 18) kwamen geen verschillen naar voren tussen de moeders uit het 

ACTIE-onderzoek en de moeders uit de referentiegroep. Weliswaar scoorde bijna een derde (31,6%) 

van de moeders uit het ACTIE-onderzoek in de klinische range op de angstschaal maar dit percentage 

was niet significant afwijkend van het percentage moeders uit de referentiegroep (23,3%).  Vaders 

van Wajongers bleken minder depressieve klachten te rapporteren dan vaders uit de referentiegroep 

(gemiddelden: 3,00 versus 4,15). Op de overige uitkomsten werden geen verschillen gevonden 

tussen de vaders. 
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Tabel 18:  

Angst en depressie onder ouders van Wajongers vergeleken met een referentiegroep van ouders  

 Moeder Vader 

 ACTIE REF ACTIE REF 

Angst
 1

     

Gem 5,29 5,02 4,04 4,43 

SD 4,05 3,54 3,50 3,76 

N 76 180 50 245 

Depressie
1
     

Gem 3,70 3,49 3,00 * 4,15 

SD 3,69 3,50 3,31 3,81 

N 76 180 50 245 

Angst
 
     

% klinische range 
2 

31,6 23,3 22,0 18,0 

N  24 42 11 44 

Depressie     

% klininsche range 
2
 18,4 13,3 10,0 19,2 

N 14 24 5 47 
1
 Score range 0-21 

2
  schaal score ≥ 8 

*  p< 0,05;  ACTIE vs REF volgens t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

 

Vervolgens is onderzocht of het emotioneel functioneren van de ouders samenhangt met de 

cognities die zij hebben over de ziekte van hun kind en de zorglast die zij ervaren.  Zowel de 

ziektecognities als de ervaren zorglast bleken samen te hangen met de angst- en depressie scores bij 

de ouders.  

In tabel 19 zijn de correlaties weergegeven van ziektecognities met angst en depressie. Naarmate 

vaders en moeders meer gevoelens van hulpeloosheid ervoeren met betrekking tot de ziekte van 

hun kind, rapporteerden zij ook meer gevoelens van angst en depressie (moeders r=0,61 en r=0,67 

respectievelijk; vaders r=0,51 en r=0,56 respectievelijk). Acceptatie van de ziekte van hun kind had 

het omgekeerde effect: hogere scores op acceptatie hingen samen met lagere scores op angst en 

depressie (moeders r= -0,59 en r= -0,47 respectievelijk; vaders r= -0,41; r= -0,46 respectievelijk). Een 

dergelijk verband is ook gevonden voor de benefits die moeders ervaren (r= -0,38 voor angst; r = -

0,24 voor depressie). Vervolgens is getoetst of de ziektecognities van ouders met angst- en/of 

depressie symptomen (klinische range) verschilden van de ziektecognities van ouders zonder angst 

en depressie symptomen (tabel 20). Moeders in de klinische range van angst hadden hogere scores 

op hulpeloosheid en lagere scores op acceptatie en benefits. Dit geldt ook voor de moeders in de 

klinische range van depressie. Bij de vaders werd alleen gevonden dat degenen die klinische 

angstscores hadden, meer gevoelens van hulpeloosheid rapporteerden. 

De analyses tonen ook aan dat er verband bestaat tussen en het emotioneel functioneren van 

de ouders en hun zorglast. De correlaties van zorglast met angst en depressie (tabel 19) laten zien 

dat hogere scores op de zorglast schaal ‘verstoord schema’ samenhangen met meer gevoelens van 

angst (vaders en moeders) en/of depressie (moeders). Dit geldt ook voor gebrek aan steun van de 

familie (moeders) en gezondheidsproblemen (vaders en moeders). De vergelijking tussen de zorglast 

van ouders met klinische scores op angst en/of depressie leverden vergelijkbare resultaten op, met 

uitzondering van depressie bij vaders, zoals weergegeven in tabel 20. 
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Tabel 19: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind en van de zorglast van de ouders 

met angst en depressie van ouders: correlaties 

 Angst Depressie 

Ziektecognities MOEDER  (n=76)   

Hulpeloosheid      0,61 **      0,67 ** 

Acceptatie    - 0,59 **    - 0,47 ** 

Benefits    - 0,38 **  - 0,24 * 

Zorglast MOEDER (n=76)   

Verstoord schema        0,41 **        0,50 ** 

Financiële problemen  0,13   0,13 

Gebrek aan steun van familie        0,40 **        0,53 ** 

Gezondheidsproblemen        0,42 **        0,55 ** 

Gevoel van eigenwaarde - 0.04 - 0,20 

Ziektecognities VADER  (n=50)   

Hulpeloosheid        0,51 **        0,56 ** 

Acceptatie      - 0,41 **      - 0,46 ** 

Benefits - 0,13 - 0,11 

Zorglast VADER (n=50)   

Verstoord schema         0,37 **   0,24 

Financiëlel problemen   0,02   0,11 

Gebrek aan steun van familie - 0,04   0,10 

Gezondheidsproblemen   0,17      0,29 * 

Gevoel van eigenwaarde   0,13 - 0,12 

* p<0,05; ** p<0,01: significante Pearson correlatie 
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Tabel 20: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind en van de zorglast van de ouders 

met angst en depressie van ouders (klinisch versus niet-klinisch) 

 ANGST 

 klinisch 
1
 niet klinisch 

 M SD M SD 

Ziektecognities MOEDER N =24 N =52 

Hulpeloosheid 12,63 *** 3,94 8,40 2,07 

Acceptatie 15,79 *** 3,53 19,46 3,16 

Benefits 15,13*a 4,45 17,17 4,43 

Zorglast  MOEDER N =24 N =52 

Verstoord schema 3,09 *** 0,99 2,19 0,87 

Financiële problemen 3,00 0,79 2,74 0,75 

Gebrek aan steun van familie 2,83 *** 0,75 2,13 0,51 

Gezondheidsproblemen 2,84 *** 0,82 2,12 0,67 

Gevoel van eigenwaarde 3,57 0,56 3,65 0,57 

Ziektecognities VADER N =11 N =39 

Hulpeloosheid 11,27** a 2,80 8,62 2,08 

Acceptatie 16,36 3,11 17,89 3,55 

Benefits 14,00 4,07 14,59 4,49 

Zorglast  VADER N =11 N =39 

Verstoord schema 2,87* a 1,17 2,14 0,71 

Financiële problemen 2,70 0,41 2,74 0,75 

Gebrek aan steun van familie 1,95 0,66 2,12 0,52 

Gezondheidsproblemen 2,25 0,68 2,08 0,63 

Gevoel van eigenwaarde 4,01 0,59 3,78 0,49 

 DEPRESSIE 

 klinisch 
1
 niet klinisch 

 M SD M SD 

Ziektecognities MOEDER N =14 N =62 

Hulpeloosheid 13,93 ** 4,25 8,79 2,33 

Acceptatie 15,57 ** 4,13 18,92 3,31 

Benefits 14,29 * 4,48 17,03 4,39 

Zorglast  MOEDER N =14 N =62 

Verstoord schema 3,36 *** 1,06 2,28 0,87 

Financiële problemen 3,07 0,90 2,77 0,73 

Gebrek aan steun van familie 3,09 *** 0,63 2,18 0,57 

Gezondheidsproblemen 3,14 *** 0,74 2,17 0,70 

Gevoel van eigenwaarde  3,50 0,60 3,65 0,56 

Ziektecognities VADER N =5 N =45 

Hulpeloosheid 11,20 2,49 8,98 2,42 

Acceptatie 15,20 3,11 17,82 3,45 

Benefits 14,20 2,49 14,49 4,55 

Zorglast  VADER N =5 N =45 

Verstoord schema 2,32 0,79 2,30 0,89 

Financiële problemen 3,20 1,10 2,67 0,63 

Gebrek aan steun van familie 2,12 0,50 2,08 0,56 

Gezondheidsproblemen 2,50 0,98 2,08 0,59 

Gevoel van eigenwaarde 3,74 0,70 3,83 0,50 
1
  schaal score ≥ 8 

*  p< 0,05;  ** p<0,01; *** p<0,01, p<0,001: Klinisch vs non-klinisch volgens t-toets voor onafhankelijke steekproeven.en Mann-Whitney 

toets 

* a  p< 0,05; Klinisch vs non-klinisch volgens Mann-Whitney toets  
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Tenslotte wilden wij weten of de ziektecognities van de ouders verband houden met uitkomsten 

bij de Wajongers. Ten eerste hebben wij onderzocht of de ziektecognities van de Wajongers, zoals 

gemeten met de ZCL ((12) in het EMWAjong-onderzoek, samenhangen met die van hun ouders. Ten 

tweede hebben wij getoetst of het behalen van ontwikkelingsmijlpalen en de arbeidsintegratie van 

de Wajongers samenhangen met de ziektecognities van de ouders.  

De ziektecognities van de Wajongers bleken samen te hangen met die van hun ouders (tabel 21). 

Een positief verband werd gevonden van hulpeloosheid bij vaders en moeders met hulpeloosheid bij 

de Wajongere, van acceptatie bij vaders en moeders met acceptatie bij de Wajongere, en van 

benefits bij moeders met de benefits bij de Wajongere. Bovendien vonden wij dat Wajongers lager 

scoorden op acceptatie naarmate hun moeder hoger scoorde op hulpeloosheid, en dat zij hoger 

scoorden op benefits naarmate hun moeder hoger scoorde op acceptatie. En tenslotte, hogere 

scores op benefits van vaders en moeders bleken samen te hangen met hogere scores bij de 

Wajongere op acceptatie.  

Er zijn geen verbanden gevonden tussen de ziektecognities van de ouders en het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen door de Wajongere, als ook (vrijwel) niet tussen de ouderlijke ziektecognities 

en arbeidsparticipatie van de Wajongere (tabel 22-24).  

 

Tabel 21: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind met ziektecognities van de 

Wajongers: correlaties 

 Ziektecognities Wajongers 

 Hulpeloosheid Acceptatie Benefits 

MOEDER  (n=76)    

Hulpeloosheid   0,34** - 0,24* - 0,09 

Acceptatie - 0,22   0,23*   0,27* 

Benefits - 0,12   0,30**   0,41** 

VADER  (n=50)    

Hulpeloosheid   0,32* - 0,19 - 0,20 

Acceptatie - 0,24   0,42**   0,13 

Benefits - 0,16   0,29 *   0,16 

* p<0,05; ** p<0,01;: significante Pearson correlatie 

 

Tabel 22: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind met het behalen van 

ontwikkelingsmijlpalen door de Wajongers: correlaties 

 Ontwikkelingsmijlpalen Wajongers 

 Zelfstandigheid  Sociaal Psychoseksueel 

MOEDER  (n=76)    

Hulpeloosheid - 0,13 - 0,06 - 0.04 

Acceptatie   0,00   0,01   0,02 

Benefits   0,12   0,13   0,14 

VADER  (n=50)    

Hulpeloosheid - 0,10 - 0,06 0,00 

Acceptatie   0,12 - 0,13 0,03 

Benefits - 0,01 - 0,01 0,01 

* p<0,05; ** p<0,01; significante Pearson correlatie
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Tabel 23: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind met werkervaring Wajongers: 

gemiddelden 

 ooit gewerkt 

 ja nee 

 M SD M SD 

Ziektecognities MOEDER N =62 N =12 

Hulpeloosheid 9,45 3,39 11,25 3,47 

Acceptatie 18,10 3,78 18,92 3,12 

Benefits 16,55 4,30 15,67 5,45 

Ziektecognities VADER N =37 N =12 

Hulpeloosheid 9,22 0,2,45 9,17 2,82 

Acceptatie 17,32 3,56 18,25 3,44 

Benefits 14,30 4,35 14,58 4,60 

geen significante (p<0,05) verschillen tusen tussen wel / niet ooit gewerk, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

 

 

Tabel 24: 

Verband ziektecognities van de ouders over ziekte van hun kind met succesvolle arbeidsintegratie
1
  

van de Wajongers: gemiddelden 

 Arbeidsintegratie Wajongers 

 succesvol niet succesvol 

 M SD M SD 

Ziektecognities MOEDER N =23 N =48 

Hulpeloosheid   9,35 4,01 10,06 3,24 

Acceptatie 18,52 4,11 18,23 3,51 

Benefits 17,26 4,03 16,13 4,58 

Ziektecognities VADER N =15 N =31 

Hulpeloosheid    9,00 2,39    9,42 2,64 

Acceptatie 16,40 4,15 17,97 3,26 

Benefits 12,27* 3,77 15,26 4,50 
1
 Succesvolle arbeidsintegratie: ≥ 6mnd aaneengesloten ≥ 12u per week gewerkt. 

* p<0,05: significant verschil tussen succesvol en niet succesvol, t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

 

 



 

 31 

5. FOCUSGROEPEN 
 

Om de verkregen informatie uit de vragenlijst te verdiepen en een beter beeld te verwerven van 

de ouders zelf, zijn focusgroepen georganiseerd met ouders van chronisch zieke jongvolwassenen 

(tabel 25). Deze focusgroepen bestaan uit een gestructureerde discussie die plaatsvindt tussen 

meerdere ouders (4-8 deelnemers per focusgroep) onder leiding van een onafhankelijke 

gesprekleider, waarbij het centrale vraagstuk van zo veel mogelijk kanten wordt belicht. In deze 

focusgroepen stonden de twee hoofdvragen van het ACTIE onderzoek centraal, aangevuld met de 

bevindingen uit het vragenlijstonderzoek. De kracht van de methode schuilt in het verbinden van de 

eigen ervaringen van de ouders met de standpunten van de groep als geheel. De ouders vullen elkaar 

in de discussie aan en leren van elkaars ervaringen.  

 

5.1  Deelnemers 

 

De respondenten voor de focugroepen zijn via verschillende methoden en instanties geworven:  

− ACTIE-vragenlijst: Van de 126 ouders die de vragenlijst volledig invulden, vulden 25 ouders aan 

het einde van de vragenlijst in dat zij bereid waren deel te willen nemen aan een focusgroep.  

− BOSK: Via de BOSK zijn ouders van 48 jongvolwassenen in de regio Amsterdam Kennemerland 

aangeschreven. Hieruit zijn 2 deelnemers naar voren gekomen.  

− Emma@Work: Er is een mailing uitgegaan naar 350 jongeren die ingeschreven staan bij 

Emma@Work met het verzoek de uitnodiging om deel te nemen aan een focusgroep door te 

sturen naar hun ouders. Hierop hebben 5 ouders positief geantwoord.  

− Reade: Reade (instituut voor specialistische zorg in revalidatie en Reumatologie) is gevraagd of zij 

mee wilde werken aan de focusgroepen. Zij gaven aan dat dit niet in hun planning paste.  

− VU Medisch Centrum: De medewerking van de afdeling kinderrevalidatie heeft niet geresulteerd 

in de benadering van ouders voor de focusgroepen.  

 

Op basis van de respons op de vragenlijst en de reacties via de BOSK zijn twee focusgroepen 

georganiseerd. Daarnaast is één focusgroep uitgevoerd met ouders van de jongeren van 

Emma@Work. In totaal zijn er drie focusgroepen uitgevoerd met in totaal 15 ouders (zie tabel 25). 

Dit zijn twee groepen minder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Echter, het beeld dat uit de drie 

groepsgesprekken met de ouders naar voren kwam, was zeer consistent zodat wij kunnen 

concluderen dat het aantal van drie focusgroepen voldoende is geweest.  
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Tabel 25:  

Gegevens deelnemers focusgroepen  

 
Geslacht ouders Geslacht 

kind 
Aandoening kind 

Werk of studie 

kind 

1. 6 moeders 

1 vader 

(1 afmelding) 

3 zoons  

4 dochters 

Spina Bifida 

Chronische hoofdpijn 

Hersentumor 

JIA 

Colitis ulcerosa 

Doof 

Spasme  

4x werkloos 

2x werkzaam  

1x studerend  

2. 3 moeders 

1 vader behorend bij 1 moeder 

(1 afmelding) 

3 dochters Leukemie 

Scheefgroei 

Doofheid  

2x werkloos 

1x school 

 

3. 2 moeders 

2 vaders ( 1 vader behorend bij 1 

moeder) 

(1 afmelding) 

1 zoon 

2 dochters 

 

 

Cerebrale parese 2X 

Spierziekte  

 

 

2x werkloos 

1x werkzaam 

 

 

 

 

5.2  Gesprekskader 

 

Het gesprekskader van de focusgroepen was gebaseerd op de vragenlijst: 

• Aandoening/ziekte kind 

• Separatie-angst 

• Omgaan met zaken als sport, baantjes, disco, vrienden (levensloop) 

• Afhankelijkheidsgeorienteerde/autonomie bevorderende opvoedingsstijl 

• Praktische ondersteuning in het dagelijks leven (ADL) 

• Werk en/of uitkering kind 

• Zorgbelasting voor ouders 

• Ziektecognitie ouders 

• Angst en depressie ouders 

 

5.3 Resultaten 

 

Op basis van de kwalitatieve analyses konden de volgende thema’s worden onderscheiden in de 

focusgroepen: (1) school(keuze), (2) werk, (3) zelfstandigheidbevordering door ouders, (4) ouders 

over hoe zij omgaan met de beperking van hun kind, (5) ouders en de beperking, (6) ondersteuning 

van het kind door instanties, (7) waar en wanneer de werktoekomst van het kind aan de orde moet 

komen, (8) angsten/zorgen van ouders, (9) positieve kanten van de ziekte of beperking van het kind. 

De resultaten worden hieronder per thema gerapporteerd. 

 

  

1. School(keuze) 

 

Basisonderwijs en middelbare school 

School wordt door alle ouders genoemd als een zeer belangrijke factor op de weg richting de 

arbeidsmarkt. Onderwijs wordt gezien als opstap naar een vervolgopleiding of een arbeidsplek. 
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Ouders geven aan dat het lastig is om te kiezen tussen regulier onderwijs of speciaal onderwijs. 

Sommige ouders hebben weloverwogen voor speciaal onderwijs gekozen vanwege de extra tijd en 

aandacht voor de kinderen, de aansluiting van de lesstof bij het niveau van het kind en mogelijkheid 

tot betere aansluiting bij leeftijdgenoten. Andere ouders meenden dat hun kind juist beter af was in 

het regulier onderwijs, omdat de kinderen daardoor zoveel mogelijk konden meedraaien met het 

gewone leven. Een paar ouders gaven aan dat het niet gemakkelijk is om een kind met een beperking 

op het regulier onderwijs te krijgen en te houden. De scholen zijn vaak niet ingericht op kinderen die 

afwijken van hun leeftijdsgenoten. Alle ouders waren van mening dat de schoolkeuze bepalend is 

geweest voor volgende stappen van hun kind richting de arbeidsmarkt en deelname aan de 

maatschappij. 

 

“Er zijn verkeerde schoolkeuzes gemaakt. Het was niet haalbaar met haar handicap.” 

 

“Ik vond het lastig om mijn kind op het regulier onderwijs te krijgen. Daar is geen extra tijd en geld 

voor begeleiding. Dan kom je al snel uit op speciaal onderwijs, maar dat is niet altijd echt nodig en 

goed voor het kind.” 

 

“Wat school betreft is ons uitgangspunt altijd geweest dat ons kind zoveel mogelijk meedraait in het 

reguliere onderwijs. Op de lagere school was dat geen probleem. Na de lagere school is ons toch 

geadviseerd haar naar speciaal onderwijs te doen. Ze kwam met negens thuis, maar zat zich vreselijk 

te vervelen. Wij dachten dat dat toch niet goed was en vonden het zonde. Daarna is ze toch naar een 

gewone middelbare school gegaan. Ze heeft het gehaald en is doorgestroomd naar de HAVO.” 

 

“De maatschappij is hard en scholen ook. Het is goed geweest voor mijn dochter om op speciaal 

onderwijs te beginnen. Als zij op het regulier onderwijs had moeten zitten, had ze het niet gered. Nu 

heeft ze via de mytylschool zoveel zelfvertrouwen opgebouwd dat ze de laatste jaren op het regulier 

onderwijs heeft kunnen zitten.” 

 

Vervolgopleiding 

Ook voor de vervolgopleiding speelt het kiezen van een geschikte opleidingsrichting en school 

een belangrijke rol. Ook hier geven de ouders aan dat het moeilijk is een school te vinden die 

passend is bij hun kind. Scholen zijn niet altijd bereid om uitzonderingen te maken. Dit heeft voor een 

aantal kinderen geresulteerd in afwijzingen voor de opleiding of het uiteindelijk toch niet behalen 

van het diploma. 

 

“Ze werd gewoon afgewezen op de opleiding. Maar als je niet kan studeren, kun je ook niet gaan 

werken.” 

 

“Tijdens de vervolgopleiding ging het hetzelfde, ze was er veel niet, maar ze haalde wel haar 

studiepunten als ze dan zo eens naar een tentamen ging. Maar toen kwam de stage, dat ging 

helemaal niet. En als je niet naar je stage komt, kun je ook geen stage lopen.” 

 

“Eigenlijk vond ze het niet echt leuk, maar ze ging toch maar door, want ze wist en kon ook niks 

anders.” 
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2. Werk 

 

Belang werk 

Werk wordt door alle ouders beschreven als een zeer belangrijke manier om deel te nemen aan 

de maatschappij. Ouders noemen werk belangrijk voor het verkrijgen van geld, (zelf)waardering, 

sociale contacten, zelfstandigheid en voldoening.  

“Ik denk dat je werk niet moet idealiseren, maar aan de andere kant is het wel gewoon de dagelijkse 

gang van zaken. Dat je onder mensen komt, dat je je nuttig maakt.”  

 

“Werk is heel belangrijk voor de eigenwaarde en de zelfstandigheid. Dat je met je handicap je eigen 

leven kan leiden, ook financieel.” 

 

“Het verwerven van een inkomen is niet het primaire doel. Maar een stukje verdienen is natuurlijk wel 

nodig.”  

 

“Ik zie dat het werk mijn kind veel voldoening geeft, dat is heel belangrijk.” 

 

“Hij is nu 27. Werk zat er nooit in, maar hij wilde wel. Schilderen heeft ie een tijdje geprobeerd. Mijn 

kind wil gewaardeerd worden in wat hij doet. Toen hij erachter kwam dat zijn inkomsten verrekend 

worden met zijn uitkering is hij er meteen mee gestopt.” 

 

“Door werken sta je in de samenleving, maar mijn zoon zit nu aan de rand daarvan.” 

 

Moeite met het vinden van een baan 

Alle ouders hebben zorgen over de werktoekomst van hun kinderen. Het blijkt erg lastig een 

passende baan te vinden en te behouden. Verschillende ouders merken op dat het voor mensen die 

niet mee kunnen in het tempo van deze maatschappij het erg moeilijk is om aan te haken in het 

arbeidsproces. De meeste kinderen hebben op dit moment geen baan, terwijl ze dat wel zouden 

willen. Het lukt niet om een baan te vinden vanwege de handicap zelf, onafgeronde opleidingen of 

angst voor afwijzing. Ook de economische en politieke ontwikkelingen van dit moment helpen niet 

mee. Een baan op het niveau van het kind komt nauwelijks voor, volgens de ouders. 

 

“Mijn dochter kreeg het spaans benauwd toen ze moest gaan solliciteren en heeft toen afgezegd uit 

angst voor een afwijzing.” 

 

“Er kwam dus geen diploma. En toe was het zo van; wat dan nu? Er dreigde een sociaal isolement. Ze 

wilde thuisblijven, wilde nergens aan meedoen, want het ging toch niet. Uiteindelijk heeft ze zelf 

bedacht vertaler Engels te worden en dat te studeren via de LOI in haar eigen tempo in haar eigen 

tijd. Eigenlijk vond ze het niet echt leuk, maar ze ging toch maar door, want ze wist ook niks anders. 

Nu is ze een webshop begonnen, ze verkoopt sieraden, en dat loopt eigenlijk nu heel goed. Ze hoopt 

dat ze volgend jaar zoveel verdient dat ze uit de Wajong kan.” 

 

“Het werk dat ze aangeboden krijgt, is eigenlijk te simpel voor haar en dat frustreert enorm.” 

 

“En dat er allerlei potjes opengaan omdat ze een beperking heeft, maakt dat ze die baan al helemaal 

niet wil hebben. Ze zegt dan: ‘ze willen me alleen maar omdat ik een gratis arbeidskracht ben en niet 

om wie ik ben en wat ik kan!’  

 

Werkhouding jongeren 

Ook de werkhouding van de jongeren speelt mee in de zoektocht naar werk, vertellen de ouders. 

Enerzijds zeggen ouders dat de werkhouding van hun kind afkomstig is van hetgeen de kinderen 
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hebben geleerd om te doen en hoe er met hen is omgegaan, anderzijds menen de ouders dat ook 

het karakter van het kind hierin meespeelt. Sommige ouders noemen hun kind een beetje lui of 

gemakzuchtig, andere ouders benadrukken dat hun kind vaak denkt iets niet te kunnen. Ook gaven 

ouders meerdere keren aan dat hun kinderen graag hetzelfde willen kunnen als de rest. Ze willen 

bewijzen dat ze niet onderdoen voor gezonde leeftijdsgenoten. 

 

“Maar zijn moeder had meer medelijden met hem, met zijn handicap. Ik heb dat niet. Ik ben gewoon 

de ouder van een dove zoon. Zijn moeder heeft dat altijd gehouden en ik denk dat hij daardoor meer 

ontzien is. Dus toen begon al het idee bij hem dat het moeilijk voor hem was om aan de bak te 

komen. En niet de gedachte dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld aangepast werk te zoeken. Ik 

denk dat het daardoor nu moeilijker voor hem is.” 

 

“Het feit dat mijn ene kind wel actief op zoek is naar een baantje en de ander niet, zit volgens mij 

meer in het kind zelf – in het karakter - dan in het al dan niet hebben van een handicap.” 

 

“Bij het uitkiezen van een vervolgopleiding bleek dat hij een bepaald niveau moest halen om 

aangenomen te worden voor de opleiding ROC muziek, hij wil namelijk muzikant worden, en toen viel 

het kwartje. Dus toen ging hij toch zijn best doen en is uiteindelijk aangenomen voor de opleiding.” 

 

“Mijn dochter streeft er altijd naar om te laten zien dat ze niet de mindere is van mensen zonder 

handicap. Dat zij hetzelfde kan als een ander.” 

 

“Om te laten zien dat mijn zoon hetzelfde kan als een ander, gaat hij vaak over zijn grens. Dat moet 

hij vaak bezuren. Hij wil laten zien dat hij het ook kan, maar in feite kan hij het niet.”  

 

“Ik heb tegen hem gezegd dat als hij die particuliere opleiding wil gaan doen, dat ie dan ook een deel 

bij moet dragen, dus dat hij dan moet gaan werken.” 

 

Overschatting 

Een aantal ouders geeft aan dat hun kind zichzelf vaak te hoog inschat. Enerzijds omdat ze sociaal 

wenselijk antwoorden in gesprekken met bijvoorbeeld hun jobcoach of uitzendbureaus, anderzijds 

omdat ze gewoon niet weten wat ze kunnen en ze zichzelf toch vergelijken met leeftijdsgenoten. 

 

“Bij het zoeken van werk, mag ik vaak niet bij het gesprek zijn. Niet zozeer van mijn kind niet, maar 

van de organisatie zelf. Nu kan ik me daar van de ene kant best iets bij voorstellen, van de andere 

kant gaat het dan toch vaak meteen mis. Ze geeft dan een verkeerd beeld van haar mogelijkheden. Ze 

hadden dan ook een heel verkeerde indicatie gesteld en bieden haar onhaalbare banen aan.” 

 

“Mijn kind gaat alleen zo’n gesprek in, da’s prima, want dat kan hij best. Maar vervolgens komen er 

allerlei vragen over wat hij kan en dat weet hij niet, want hij heeft het nog nooit gedaan. Vervolgens 

vertelt zo’n bureau dan wat hij wel of niet kan qua werk, terwijl ik denk dat ze dat helemaal niet goed 

kunnen bepalen zo, want misschien klopt het wel niet wat hij zegt. Dus ik ga nu toch altijd weer mee.” 

 

“Ze schat zichzelf echt veel te hoog in. Ze kan het in haar hoofd wel, maar haar beperking laat 

sommige dingen gewoon niet toe.” 

 

“Ze weet wat ze wil, maar nog niet wat ze kan.” 

 

“Mijn zoon vergelijkt zichzelf met gezonde jongeren. Hij zou gewoon zo graag net als hen willen zijn. 

Zijn lijf is niet hetzelfde, maar zijn denkwijze is dat wel. Daardoor wordt hij telkens teleurgesteld. 

Gaandeweg wordt hij dus steeds onzekerder.” 
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“Ze zou zo graag net als de rest willen zijn. En dat kan je nooit wegnemen. Dat is een kern waar ze 

mee zit en waar ze toch naar blijft handelen.” 

 

“Morgen heeft ze een afspraak bij UWV en ik mag mee. Ik ga mee omdat ze het me gevraagd heeft, 

niet omdat ik dat nou zo nodig wil. Maar ik weet dat zij morgen in het gesprek niet veel of onjuiste 

dingen zegt, dus zal ik haar toch moeten corrigeren. Je kunt ook denken dat ik dan maar moet zien 

waar het schip strand als ze het helemaal alleen doet, maar dat wil ik natuurlijk ook niet.” 

 

 

Begeleiding richting werk door instanties 

De ouders zijn unaniem als het gaat om de aandacht voor toekomstig werk van hun kind in de 

zorg; hier wordt niet of nauwelijks aandacht aan besteed. Voornamelijk de scholen zijn hier mee 

bezig. Sommige ouders hebben hier goede ervaringen mee, maar volgens een aantal ouders zijn 

scholen niet erg flexibel om een passende oplossing voor hun kind te zoeken. Ook UWV helpt niet 

goed mee. De meeste ouders geven aan problemen te hebben gehad met UWV. Zij beschrijven dit als 

een zeer logge organisatie die bureaucratisch is ingericht. De ervaringen met jobcoaches van UWV 

zijn onder de maat. De ouders geven aan met veel vragen over werk te zitten; hoe pak je het nou 

aan? Hoe begeleid je je kind hierbij? 

 

“Het is een proces om toe te werken naar werk, net zo goed bij een gezond kind. Nu gaat het alleen 

wat langzamer.” 

 

“Wij hebben altijd begeleiding gehad, maar het is nooit over werk gegaan. Nu zijn we door schade en 

schande wijs geworden. Als ouder sta je gewoon niet stil bij werk, dat je daar zo vroeg mee moet 

beginnen.” 

 

“Ik ben heel teleurgesteld in de houding van scholen. Er zijn weinig creatieve oplossingen. Ze kunnen 

weinig voor je betekenen als het kind veel verzuimt. Het kind moet gewoon meedoen met de 

gebruikelijke gang van zaken. Zo niet, dan wordt ’t lastig.” 

 

“Ik heb veel vragen. Kan iemand wel heel zijn leven in de Wajong blijven zitten?” 

 

“UWV is echt verschrikkelijk. We hebben in al die jaren misschien 1 goede jobcoach gehad, maar de 

rest was waardeloos.” 

 

“Ouderavonden op de school van mij kind hebben enorm geholpen, daar was veel aandacht voor de 

mogelijkheden en konden we informatie krijgen.” 

 

“Ik ben zo boos geweest. Ik heb tot aan de minister aan toe brieven geschreven over hoe de zaken 

slecht geregeld zijn. Het is echt verschrikkelijk. En als je zelf dingen uit ging zoeken, blijkt dat ze toch 

anders geregeld kunnen worden. Je moet heel veel zelf uitzoeken.” 

 

“Ik merk dat hulpverleners en jobcoaches het lastig vinden als je erbij wilt zijn. Kijk, ik vind dat mijn 

kind het in principe alleen moet doen. Maar als ik een spannend gesprek bij een arts heb, vraag ik ook 

of mijn vrouw erbij wil zijn. Dat is toch een beetje hetzelfde dan? Niet dat ik dan het woord moet 

doen, maar dat er nog iemand anders meeluistert. En dan kan ze nog steeds zelf beslissen.” 

 

Ook zijn er vragen bij de ouders over hoe de kinderen aan een baan moeten komen. Zeg je het erbij 

dat je een beperking hebt of niet? Hoe eerlijk ben je over wat je wel en niet kunt?  
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“Dat vond ik wel heel erg om te zien; zoveel afwijzingen. Op een gegeven moment zei ze; ik zeg het er 

gewoon niet meer bij. Als je het erbij zet, dan wordt je sowieso niet uitgenodigd. Maar goed, als ze 

dan wel wordt uitgenodigd, wordt ze alsnog afgewezen hoor.” 

 

“En nu zoekt hij werk. Hij is heel erg eerlijk. Hij zegt er telkens bij dat hij soms niet kan komen werken, 

omdat hij zo moe is. Daardoor nemen ze hem niet aan. Hij doet wel veel vrijwilligerswerk en zoekt 

hard.” 

 

“Er zijn ook vragen over hoe solliciteer je met een handicap. Schrijf je dat in je brief erbij of juist niet.” 

 

Rol ouders bij zoeken baan 

Wanneer het lukt om werk te vinden, is dat vaak omdat ouders zelf actief zochten naar iemand 

die het hun kind gunde om aan de slag te komen. Veelal gaat er een lange zoektocht aan vooraf met 

het proberen van verschillende soorten banen. Het is vaak een lang proces, met veel vallen en 

opstaan, het incasseren van teleurstellingen en veel inspanning om de baan te vinden door de 

ouders. Sommige ouders hebben allerlei werkgevers gebeld met de vraag of hun kind daar aan de 

slag kon, desnoods zonder betaling in de hoop later toch een vergoeding te kunnen regelen voor hun 

kind.  

 

“Ik heb daar wel veel in gedaan. Ik belde dan toch naar die instantie om te vragen of ze het toch 

mocht proberen. Ik vroeg zelfs of ze dan toch een paar maanden mocht komen zonder dat ze betaald 

kreeg. Maar dan had ze tenminste wat werkervaring op haar cv. Maar eigenlijk is het uitbuiting. 

Gelukkig heeft ze er wel een baantje aan over gehouden.” 

 

“Op dit moment ben ik heel tevreden met de werksituatie van mijn kind. Wij hebben het geluk gehad 

iemand te treffen die openstond voor ons kind en haar een kans wilde geven.” 

 

“Ik zoek actief met hem naar werk op internet en in kranten enzo.” 

 

“Ze heeft een baantje gevonden via ons netwerk. We hebben toen met haar baas besproken dat ze 

gewoon haar taken had. Als ze die niet binnen de gestelde tijd af had, dan moest ze maar wat langer 

werken, maar dan zou ze wel haar taken afmaken.” 

 

 

3. Zelfstandigheidbevordering door ouders 

 

Klusjes in huis 

Zelfstandigheid van hun kind is voor alle ouders belangrijk. Dat proberen ze allemaal te 

stimuleren. Toch verschillen de manieren waarop de ouders hierover denken en hiermee omgaan. 

Ouders vertellen dat ze – soms ongewild of onbewust – veel taken en klusjes bij de kinderen uit 

handen hebben genomen. Dit gedrag van ouders waarin ze hun kinderen proberen te ontzien, komt 

voort uit de gedachte dat de kinderen het al moeilijk genoeg hebben. Andere ouders geven juist aan 

strenger te zijn geweest voor hun beperkte kinderen, omdat ze bang waren dat de kinderen later niet 

voldoende voor zichzelf zouden kunnen zorgen.  

 

“Ik ben bij mijn gehandicapte zoon strenger geweest dan bij mijn andere kinderen. Ik heb altijd 

gedacht ‘de wereld is niet gehandicapt, hij is gehandicapt’. Dus ik dacht ‘wat ie kan, moet ik er wel 

uithalen’. Je kunt niet zeggen ‘blijf maar zitten en doe maar niks’. Je moet de wereld niet willen 

omdraaien. “ 
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“In het huishouden zelf heeft ze weinig gedaan. Enerzijds omdat ze het fysiek niet kon, maar ook 

omdat wij haar ook veel uit handen hebben genomen. Ik denk dat ze in de praktijk wel meer had 

gekund dan dat ze heeft gedaan.” 

 

“Ik ben bij mijn gehandicapte zoon strenger geweest dan bij mijn andere kinderen. In de alledaags 

klusjes heb ik hem juist, misschien meer dan zijn zus, gestimuleerd” 

 

“Ik was niet fanatieker met mijn zoon, het was ook een heel gemakkelijk kind. Maar ik deed ook een 

hele hoop voor hem, want ik dacht ‘nou ach, ik doe het wel voor hem’. Hij laat het zich ook wel 

gemakkelijk aanleunen. Ik gaf ‘m wel taakjes die hij fysiek aankon, zoals de was uitzoeken.” 

 

Planmatige aanpak zelfstandigheidbevordering 

Vrijwel alle ouders zeggen niet heel bewust bezig te zijn geweest met 

zelfstandigheidbevordering. Wanneer de zelfstandigheid wel een thema in de opvoeding werd – en 

dat is vaak het moment geweest waarop de kinderen toe waren aan het maken van een nieuwe stap 

zoals gaan werken of op zich zelf gaan wonen – is dit vaak planmatig aangepakt. Opvallend is dat de 

meeste kinderen van de ouders in de focusgroepen niet meerdere stappen naar zelfstandigheid 

tegelijkertijd aankunnen. De aandacht komt daardoor vaak eerst op één aspect te liggen en daarna 

op een andere ontwikkelingsmijlpaal. De meeste ouders zeggen te zien dat de 

zelfstandigheidontwikkeling van hun kinderen achter ligt in vergelijking met die van de gezonde 

broertjes en zusjes. 

 

“Toen is er ook een stappenplan gemaakt waarbij de kinderen zelf ook meer in huis gingen doen; 

koken, wassen enzovoort. Eigenlijk hebben ze dat heel goed opgepakt. En ik ben blij dat ze dat 

gedaan hebben, want nu kunnen ze wel zelfstandig wonen.” 

 

“Wij hebben er niet bewust op gestuurd om haar zelfstandig te maken. Daar komen we nu pas elke 

dag meer aan toe. Met de dag leren we bij. Vanaf het moment dat we heel bewust hebben gezegd 

dat we met elkaar gaan werken aan zelfstandig wonen en werken, maakt dat we er nu op een andere 

manier mee bezig zijn. Wij hebben toen ook gedacht van ‘ze kan nu wel weer verder gaan studeren, 

maar het is ook belangrijk dat zij zelfstandig wordt’. Dus de aandacht is ergens anders komen te 

liggen.” 

 

“Mijn zieke kind kon niet veel doen in het huishouden, daardoor deed mijn andere kind ook niets, 

anders was het niet eerlijk. Maar toen ze 20 jaar werd, heb ik toch gezegd dat ze bepaalde dingen 

moest gaan doen, zoals het wassen van de eigen kleren. Of speciale dingen die ze at en ik niet, zelf 

laten gaan halen. Toch vond ik het moeilijk om mijn kind zelfstandig te laten worden.”  

 

“Wij hadden een stappenplan voor mijn zoon om zelfstandig te worden. Dat ging heel schematisch.” 

 

“Ik vind zelfstandigheid ook dat je aan kunt geven wanneer je hulp nodig hebt of iets niet alleen wilt 

doen. Mijn dochter heeft bij haar jobcoach aangegeven dat ze het belangrijk vindt dat ik er af en toe 

bij zit. Dat doe ik dan ook en zeg niet veel, maar ze weet dat ze er dan niet alleen zit. 

 

 

4. Ouders over hoe zij omgaan met de beperking van het kind  

 

Zelf de eigen grenzen verkennen 

De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kind zelf kan leren wat het wel en niet kan. Als 

de kinderen nooit tegen hun beperking aan lopen, weten ze ook niet waar hun grenzen liggen, 

redeneren de ouders. Daarom is het belangrijk dat het kind zelf zijn eigen keuzes kan maken. Andere 
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ouders merkten juist op dat zij hun kinderen willen beschermen voor het maken van verkeerde 

keuzes.  

 

“Wij hebben het altijd heel belangrijk gevonden, en daar zit een groot nadeel aan, dat ze zelf 

ondervindt wat de gevolgen van haar handelen zijn. Dat betekent dat wij haar heel vaak op moeten 

rapen, dat ze dus heel vaak op haar gezicht gaat. Dat ze vaak mensen tegenkomt die misbruik van 

haar maken. Ik moet zeggen dat ze daar enorm veel van geleerd heeft. Het is een keiharde leerschool, 

en nog steeds, maar waar ze mee terug komt is dat ze zegt ‘toen kon ik het niet, maar nu leer ik 

langzamerhand hoe ik met zulke mensen moet omgaan’. Dus langzamerhand zijn wij achter ons kind 

gaan staan en luisteren we, geven af en toe advies, maar zij is degene die de beslissingen neemt.” 

 

 “Ik denk dat dit de fout is van vele ouders van een kind met een beperking; dat wij beoordelen wat ze 

wel of niet kunnen. Ze moeten het juist zelf ontdekken. Ik heb mijn kind dus altijd gesteund. Als hij zei 

‘dit wil ik’, ging ik achter hem staan. Toch heb ik de fout ook wel eens gemaakt. Je bent toch 

beschermend, je wilt dat hij het goed heeft.” 

 

“Ik wil hem beschermen voor het maken van verkeerde keuzes.” 

  

“Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen zelf tegen hun beperking aanlopen. Want als je als ouder 

telkens zegt ‘dat kan jij niet’ is het niet goed. Van de andere kant; toen mijn dochter kinderleidster 

wilde worden heb ik wel tegen haar gezegd dat ik dat dacht dat heel moeilijk ging worden.” 

 

 “Als ouder heb ik het gevoel dat hij daar zelf achter moet komen. Ik vind dat mijn zoon het zelf moet 

doen en leren. Hij loopt er vanzelf tegenaan.” 

 

“Wij proberen haar klankbord te zijn en dat betekent dat wij soms hetzelfde verhaal 1000X horen, 

maar toch luisteren we nog een keer. ” 

 

“Wij vonden dat ons kind het wel gewoon moest proberen wat ze wilde qua opleiding, ook al dachten 

wij dat het niet haalbaar was. Juist ook omdat ons andere kind zowat fluitend door alle opleidingen 

heen ging. En onze dochter is niet gek, ze loopt alleen wat achter, maar je kunt haar niet afschepen. 

Dus we hebben er bewust voor gekozen om haar toch de opleiding in te laten gaan om te voorkomen 

dat het een eeuwig durend thema zou zijn; dat ze zelf wel dacht deze opleiding te kunnen. Uiteindelijk 

bleek ze het na een jaar niet meer vol te houden, maar dan had ze dat nu zelf ervaren.” 

 

Beschermen en loslaten 

Ondanks dat de meeste ouders vinden dat hun kind zijn/haar eigen mogelijkheden moet 

ondervinden, vinden de ouders het lastig om een goede balans te vinden in ondersteunen, 

beschermen en loslaten. Dit betekent volgens een aantal ouders dat ze daarom ook naar zichzelf als 

ouder moet durven kijken; zijn het hun angsten of die van het kind om elkaar los te laten? De ouders 

menen dat er toch een moment komt waarop ze het kind meer moeten gaan loslaten. Daarom 

proberen ze vertrouwen in hun kind te hebben. Maar ze vinden het daarnaast ook belangrijk om hun 

kind te waarschuwen of hun twijfels met ze te delen. 

 

“Je groeit als ouder met je kind met een handicap mee op. Je ontdekt steeds weer andere dingen. Dat 

je er vertrouwen in moet hebben en dat ze zelf dingen kunnen en moeten uitzoeken. Maar dat is een 

proces.” 

 

“Vertrouwen hebben in je kind is heel belangrijk.” 
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“Ik merk dat hij onzeker begint te worden nu hij niet meer aan kan haken bij leeftijdsgenoten, wat 

moet ik doen?” 

 

“Ik blijf mijn kind positief kritisch conservatief volgen.” 

“Ik probeerde niet tegen hem te zeggen dat ik dacht dat hij iets zeker niet kon. Maar ik vond het wel 

eerlijk om mijn twijfels uit te spreken als ik die had. Daarnaast probeerde ik met hem in discussie te 

gaan over wat hij wilde en hoe hij dat ging bereiken, met daarbij de nadruk op dat hij zelf mag kiezen 

en proberen. Als hij iets ging doen waar ik mijn twijfels over had, dan vond ik dat ook prima. En als ie 

zijn kop had gestoten, dan hielp ik hem opnieuw met bekijken wat mogelijk was. Zijn moeder 

probeerde juist te voorkomen dat hij negatieve ervaring kreeg.” 

 

Acceptatie beperking kind 

Het accepteren van de beperking van het kind wordt door verschillende ouders genoemd als een 

belangrijk thema. De meeste ouders zeggen de beperking volledig te hebben geaccepteerd. Omdat 

ze het willen, maar ook omdat het moet. Want als ze het niet accepteren, kunnen zijzelf, maar vooral 

hun kind niet verder. Voor de acceptatie van de beperking door het kind zelf is de acceptatie van de 

ouders een voorwaarde, zeggen ze. Sommige ouders geven aan soms nog wel moeite te hebben met 

het feit dat hun kind niet gezond is.  

 

“Je zit toch altijd in die spagaat van het willen steunen van je kind en het accepteren van de 

beperking. Kun je het accepteren, dan is het ook makkelijker om afstand te nemen. Ergens blijft er 

onderhuids toch iets zitten. De impact van het feit dat je kind ziek is heeft enorm veel impact.” 

 

“We hebben het vrij gemakkelijk geaccepteerd. Dat is het leven en daar moet je op aansluiten. Je hebt 

ook geen keuze.” 

 

“Mijn kind moest haar plek tijdens het buitenspelen bij ons in de buurt letterlijk bevechten. Mijn 

jongste kind mocht wel meedoen, mijn oudste kind niet. Dan heb je als vader echt zin om die andere 

kinderen een schop te geven. En als je andere kinderen naar jou kind ‘mongool’ hoort roepen, dan 

moeten ze heel snel zorgen dat ze wegkomen, hoor! Het heeft me dus veel pijn gedaan. En nog 

steeds, ik wil het altijd voor haar recht breien, altijd.”  

 

Verwachtingen  

Navraag bij de ouders laat zien dat de meeste kinderen meer hebben bereikt dan hun ouders 

hadden verwacht.  

 

“Ze heeft daar een stage gedaan als leidster op een kinderdagverblijf en dat was eigenlijk wel 

grappig, want wij hebben altijd gedacht ‘zoiets kan jij niet’. Maar ze is inmiddels gewoon leidster op 

een kinderdagverblijf en ze doet alles.” 

 

“Dat ze nu zelfstandig is, iets wat ik nooit gedacht had. Dat dat er toch nog van is gekomen.” 

 

“Ondertussen kreeg ze verkering, wonder boven wonder met haar weinige sociale contacten, dat 

hadden wij nooit gedacht.” 

 

“Ondertussen zijn we nu op een punt waarvan we eigenlijk nooit hadden gedacht dat ze er zou 

komen.” 
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5. Ouders en de beperking 

 

Zorglast  

Alle ouders geven aan dat de zorglast zwaar is en soms erg zwaar. Ouders zeggen het gevoel te 

hebben dat ze moeten overleven of geleefd worden. Er moet zoveel geregeld en georganiseerd 

worden, dat ouders menen niet altijd optimaal te hebben kunnen genieten van het opgroeien van 

het kind. En dat naar mate de ziekteperiode van het kind langer duurt, dit meerdere levensgebieden 

zoals sociale contacten en werk beïnvloedt. Hierdoor komt alles in het teken van de ziekte of 

beperking van het kind te staan. De wetenschap dat deze zorg voor altijd is, breekt een aantal ouders 

wel eens op.  

 

“Het geleefd worden is heel belastend. De zorg was zo intensief dat we elke dag wel wat moesten 

aanpassen. Dat we elke dag om de tafel zaten om te kijken hoe dingen anders aangepakt moesten 

worden en dat bepaalde wel heel sterk de gebeurtenissen.” 

 

“Ik heb er niet altijd van genoten toen ze klein was. Je bent zo bezig met alles goed regelen en je 

zorgen maken over de toekomst.” 

 

“Het is toch een kwestie van overleven. Maar je hebt het er wel voor over omdat je weet waar je het 

voor doet.” 

 

“Je hebt een totaal andere functie als ouder bij een ziek kind, dan bij een kind dat geen handicap 

heeft. Het kost allemaal veel meer moeite. Zorgen dat ze de energie heeft om het toch nog een keer 

te proberen.” 

 

“Naar mate de situatie langer duurt, beïnvloedt het meer levensgebieden. Niet alleen de situatie van 

het kind, maar ook die van bijvoorbeeld broertjes en zusjes. Het heeft te maken met onderwijs, sociale 

context van de ouders en het gezin, want als je niet oppast dan verlies je ook nog een hoop contacten. 

Het heeft ook te maken met het werk. In de eerste jaren ging het nog wel, maar later kreeg ik last van 

chronische vermoeidheid en die is nooit over gegaan. Ik ben in de WAO terecht gekomen. Dus de 

tijdfactors is ook heel belangrijk, dus de duur van het traject.” 

 

“En je weet dat het voor altijd is. Soms word je daar wel moe van. Altijd moet er iemand mee. Je blijft 

altijd aan het zorgen en dat breekt je wel eens op. Dan heb je het wel eens gehad.” 

 

De ouders zeggen dat het voor de buitenwereld vaak niet te snappen is wat de impact een ziek 

kind op het gezinsleven is. Er is veel onbegrip van buiten, zeggen de ouders.  

 

“Alleen thuis laat ze zien wat er echt is en dat is best ernstig. Neem me serieus als ik zeg dat het zeer 

ernstig is! Zowel in de omgeving als in de hulpverlening. Nu kregen we het verwijt dat we te streng 

waren voor haar.” 

 

“Ik ben er mee opgehouden om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat het heel zwaar is, het 

heeft geen zin. Maar je twijfelt wel aan jezelf; doe ik het wel goed, ligt het aan mij? Bevestiging was 

heel fijn geweest.” 

 

“Wij zijn wel sociale contacten kwijt geraakt.” 

 

“Ze zeggen dan ‘ach, het is gewoon een puber’, maar wij weten hoe heftig het is. Daarom hebben wij 

ook zelf hulp gezicht buiten het revalidatiecentrum. Daar zijn we het gevecht aangegaan met een 

psycholoog.” 
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Achterwacht  

Ondanks dat de ouders ‘het hebben van vertrouwen in hun kind’ en ‘het loslaten van hun kind’ 

benoemen als belangrijke aspecten voor de zelfstandigheidbevordering, zeggen alle ouders ook altijd 

stand-by te staan voor hun kind. Dit gevoel van ‘achterwacht zijn’ is sterker bij hun gehandicapte 

kind, dan bij hun gezonde kinderen. De ouders zeggen het gevoel te hebben toch altijd paraat te 

moeten staan en te vrezen voor de consequenties als er iets mis gaat. De mogelijke gevolgen zouden 

namelijk ingrijpender zijn dan wanneer er iets misgaat bij de gezonde kinderen. Daarnaast vallen de 

beperkte kinderen ook vaker op hun ouders terug dan hun gezonde kinderen en hebben zij ook vaker 

de ouders nodig bij het regelen van allerlei zaken. 

 

“Ik heb echt wel mijn zorgen gehad. En eigenlijk zorg ik dat ik altijd stand-by ben. Maar vaak gaat het 

ook wel zonder mij. Ze verzint echt van alles en nog wat waar ik nooit aan gedacht had.” 

 

“Ik ben altijd stand-by. Als er iets is, zorg ik dat ik er ben. Ik sta wel eerder paraat bij mijn 

gehandicapte kind dan bij mijn gezonde kind. Het is bij mij gehandicapte kind gewoon altijd iets 

heftiger als er iets aan de hand is.” 

 

“Zelf blijf je natuurlijk altijd het vangnet.” 

 

“Ik wil het nog steeds goed voor haar maken. Ik wil niet dat ze onheus behandeld wordt. Ik wil dat ze 

net als een ander mens behandeld wordt. Mijn andere dochter vecht zelf wel terug. Maar dit kind valt 

altijd terug op ons. Ze belt ons ook altijd op als er iets niet goed is. Ze heeft ons altijd nodig als 

referentiekader om weer verder te kunnen.” 

 

Ouders storten in 

Het is opvallend dat een aantal ouders aangeeft zelf te zijn ingestort of een pas op de plaats te 

hebben moeten maken. Vaak is de directe aanleiding iets anders dan de ziekte van het kind of de 

zorgzwaarte, maar de meeste ouders die dit overkomen is, geven aan dat de zorg voor hun zieke of 

beperkte kind meestal wel een grote rol daarin heeft gespeeld. Ze zeggen tot over hun oren in de 

zorg te zitten, weinig ruimte voor zichzelf te hebben of niet meer goed te weten wie zijzelf zijn, 

omdat zij immers altijd bezig zijn voor hun kind en gezin. De ouders zeggen de fase waarin zij 

onderuit zijn gegaan te zien als een noodzakelijke fase waarin zij afstand konden nemen van de 

situatie en inzagen dat zij een stapje terug moesten doen in de zorg; enerzijds voor zichzelf, 

anderzijds voor het kind.  

 

“Ik heb vorige jaar een heel slechte tijd gehad. In ben in de loop der tijd al twee keer omlaag gegaan 

qua functie op mijn werk, want ik kon het niet meer opbrengen. De balans van werk en privé was 

totaal verstoord. Voor mij is werk belangrijk, ik heb altijd gewerkt. Maar zo’n kind erbij is soms wel 

een belasting.” 

  

“Het heeft ook te maken met het werk. In de eerste jaren ging het nog wel, maar later kreeg ik last 

van chronische vermoeidheid en die is nooit over gegaan. Ik ben in de WOA terecht gekomen. Dus de 

tijdfactors is ook heel belangrijk, dus de duur van het traject.” 

 

“Op een gegeven moment breekt het op, dat herken ik wel. Na een auto-ongeval  ging het bij mij echt 

niet meer. Het liep van alle kanten mis, ik ging volkomen onderuit. Ook op sociaal vlak. Ik kon niet 

meer mee naar sociale gebeurtenissen. Ik ben toen in een revalidatiecentrum gekomen en daar heb ik 

geleerd ook naar het gehele plaatje te kijken en toen kwam ik er ook wel achter dat dit ook door de 

situatie met onze dochter zo is gekomen. Ik werd letterlijk en figuurlijk stop gezet en ik had de keus 

om ermee aan de slag te gaan. Om te kijken hoe ik omging met mijn partner, met mijn zieke kind en 

met mezelf en mijn eigen gezondheid.” 
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“In 2005 heb ik een burnout gehad en ben toen 12 weken opgenomen geweest in een 

herstellingsoord.”  

 

“Ik kon het niet aan, ik had een heel kort lontje naar mijn kind. Dat botste soms behoorlijk, soms 

zaten de deuren er niet meer in”. 

 

Vangnet  

Daarnaast geven de meeste ouders aan dat het belangrijk is om een vangnet voor zichzelf te 

creëren, omdat de zorg anders te zwaar is. 

 

“Je moet jezelf ook beschermen, dat voel ik heel sterk. Dat je afstand moet nemen en dat je ook je 

eigen leven moet houden. De dokter heeft echt tegen mij gezegd dat ik me moest beschermen, dat ik 

het anders niet zou redden. Eerst wilde ik niet gaan werken, maar het was wel nodig voor mezelf. Ik 

ga ook twee weken per jaar alleen op vakantie. Soms kijkt de wereld naar me en vinden ze me 

egoïstisch, maar dat is dan maar zo. Je leert een brede rug te hebben. Er zijn altijd meningen van 

anderen over hoe je het moet doen. Maar ze nemen het echt niet zomaar van je over, hoor.” 

 

“Een goed vangnet is belangrijk, bijvoorbeeld thuiszorg, maar ook een sociaal vangnet. Maar je moet 

het zelf allemaal organiseren.” 

 

Relatie partner 

Ook geven veel ouders aan dat de relatie met hun partner, vaak de andere ouder van het kind, 

onder druk komt te staan vanwege de zorg voor het kind. De ouders zeggen bewust moeite te 

moeten doen om met de partner op één lijn te blijven. Er is niet alleen zorg nodig voor het kind, 

maar ook zorg voor de partner. Vaak gaan partners anders met de problematiek rondom de zorg 

voor het kind om.  

 

“Het is heel belangrijk goed met je partner te blijven praten. Dat is niet vanzelfsprekend. Je gaat niet 

alle twee hetzelfde traject. Je moet ook je eigen weg kunnen gaan, maar ook weer samen komen. 

Soms botst het ook en zijn er dingen waar je niet uit komt. Soms is het water bij de wijn doen. Maar 

een huwelijk heeft wel veel te lijden. Of je groeit naar elkaar toe, of het gaat niet. Voor ouders is het 

ook moeilijk om over de eigen relatie te praten. De focus is toch het kind. Daarnaast is het gewoon 

sowieso niet zo makkelijk om over je eigen relatie te praten.” 

 

“Je moet ook echt moeite doen om je relatie goed te houden, dat is echt zwaar, want je relatie staat 

onder druk.” 

 

Brusjes  

Niet alleen het kind zelf, maar ook de eventuele broertjes en zusjes worden in het ziekteproces 

rondom het zieke kind meegenomen. Dit heeft vaak ook veel invloed op hoe de andere kinderen 

opgroeien. Hoe het gezin draait en functioneert, is vaak afhankelijk van hoe de zorg voor het 

chronisch zieke kind is ingericht en hoe diens gezondheidstoestand is. Dit heeft effect op het andere 

kind; zo proberen ze bijvoorbeeld geen extra problemen te veroorzaken of zijn ze juist ook heel 

zorgzaam voor het zieke kind. 

 

“Je ene kind staat ook in relatie tot je andere kind, daar kun je niet omheen.” 

 

“Wij hebben twee dochters en de jongste vliegt als het ware de oudste voorbij. Dat gaat gepaard met 

heel veel frustratie en woede bij de oudste. En dan vooral boos naar ons toe en naar zichzelf, niet 

zozeer naar het andere kind.” 
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“Dat mijn ene kind met een beperking altijd aangesproken wordt als die iets gepresteerd heeft en dat 

het voor het andere kind maar normaal is als ie iets doet, is hartstikke fout, het gebeurt door 

iedereen. Ik vind dit echt een onderbelicht onderdeel. Meer aandacht voor brusjes is het ziekenhuis is 

nodig! Het feit dat mijn jongste kind bij een kinderpsycholoog loopt, heeft echt alles te maken met de 

beperking van mijn oudste kind. Mijn jongste denkt ‘ik zal me maar gedeisd houden, want ze hebben 

hun handen vol aan mijn zus’. Daarmee doen we haar onbewust ook echt tekort. Ook de onderlinge 

relatie tussen de kinderen.“ 

 

“Je ziet dat mijn jongste kind ook heel zorgend is. Dat hebben wij niet bewust opgeroepen, dat is zo 

ontstaan. In feite is hun zussenrol omgekeerd; de jongste zorgt voor de oudste. Mijn dochter is al 

tijden op zoek naar een passende brussengroep, maar die zijn er haast niet. Ze is nu 24, maar voor die 

leeftijdscategorie is dat er haast niet.”  

 

“Je zou direct gesteund moeten worden in hoe je ook omgaat met je andere kind.” 

 

 

6.  Ondersteuning van het kind door instanties 

 

Onbekendheid mogelijkheden ondersteuning 

Met betrekking tot ondersteuning vanuit de zorg of andere maatschappelijke diensten geven de 

ouders een dubbel beeld. Vrijwel alle ouders geven aan dat er veel onduidelijkheid en onbekendheid 

is over alle ondersteuningsmogelijkheden waar zij gebruik van (hadden) kunnen maken. Dat geldt 

zowel voor de ondersteuning in de zorg als daarbuiten. Hoewel er wel ondersteuning is aangereikt, 

zeggen de ouders meestal niet goed te hebben geweten wat er allemaal te halen was. En als ze het 

wel wisten, was het soms niet haalbaar om daar gebruik van te maken of kwamen ze vaak snel tot de 

ontdekking dat zijzelf toch het beste wisten wat er goed was voor hun kind en gezin.  

 

“Soms zie je door de bomen het bos niet meer, waar moet je met je vragen heen?” 

 

“Je weet dat er op allerlei manieren bij instanties ondersteuning te halen is, maar je doet er geen 

beroep op. Bent al druk genoeg met het overleven. Laat staan dat je nog tijd over hebt om naar een 

psycholoog te gaan om over je gevoelens te praten. Dat moet je echt zelf doen.”  

 

“Ik wist ook niet wat er te halen was aan ondersteuning. Bovendien kom je er snel achter dat je het 

toch wel zelf kunt.”  

 

Ook op dit moment hebben de ouders niet helemaal helder waar ze kunnen aankloppen voor 

ondersteuning bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk. De ouders geven aan dat er veel teveel 

verschillende loketten zijn waar ze moeten aankloppen. 

 

“Toen de kinderen uit huis gingen heb ik daar financiële ondersteuning bij nodig gehad.” 

 

“Een psycholoog heeft me ooit gezegd dat ik ervoor moest zorgen dat ik ongeveer een jaar voordat 

mijn dochter toe is aan het zetten van bepaalde stappen me al verdiept moet hebben in de vragen die 

ze daarover kon gaan stellen. Op haar school lachten ze me overigens uit toen ik al heel vroeg met 

ideeën over vervolgopleidingen en werk kwam. Maar achteraf denk ik dat die psycholoog helemaal 

gelijk heeft gehad. Het vraagt nu eenmaal veel meer uitzoekwerk bij een gehandicapt kind. Maar je 

moet het vooral zelf doen, veel uitzoekwerk.” 

 

“Er zijn veel te veel instanties waar je mee te maken hebt. En die instanties nemen vaak niet de 

moeite om mee te denken over een haalbare oplossing.”  



 

 45 

“Soms heb je echt tegenwind, maar moet je toch alles zelf uitzoeken.” 

 

Ziekenhuis  

De meeste ouders zijn tevreden met de zorg/ondersteuning die ze in het ziekenhuis hebben 

ontvangen. Ze zijn vooral dankbaar voor wat er medisch mogelijk is geweest. En ook de aandacht 

voor het kind wordt regelmatig genoemd als een pluspunt. Over het algemeen zijn de ouders ook erg 

tevreden over de bijdrage van maatschappelijk werk. Toch zijn er ook kritiekpunten. Deze zijn 

voornamelijk gericht op de te grote focus op het zieke kind in plaats van op het gezin, betweterigheid 

van zorgverleners en weinig aandacht voor de inbreng en mening van ouders. 

  

“Maatschappelijk werk in het ziekenhuis is belangrijk geweest.” 

 

“In het ziekenhuis stond het kind helemaal centraal, er is nooit gevraagd hoe het met moeder was of 

met de andere kinderen. Het heeft impact op het hele gezin.”  

 

“Artsen moeten veel meer naar de ouders luisteren. Die weten toch vaak het beste hoe het met een 

kind gaat. Je weet het als er iets niet klopt.” 

 

“Ik vind maatschappelijk werk op zich prima, maar soms doen ze of ouders niks weten. Dan zeggen ze 

‘je moet het zus of zo doen’ maar dat heb je dan al lang geprobeerd.” 

 

“Wij hebben veel gehad aan de geestelijke verzorger in het ziekenhuis. Het was toen zo’n spannende 

en onzekere tijd. De druk was zo groot en ook de vraag hoe we het moesten aanpakken. Via de 

huisarts zijn we met die geestelijk verzorger in contact gekomen.” 

 

Verschillende zorgprocessen sluiten niet aan 

Een ander terugkerend kritiekpunt over de zorg is het niet op elkaar aansluiten van verschillende 

zorgprocessen. 

 

“De kinderartsen waar wij mee te maken hadden, hebben altijd gevraagd naar hoe het op school 

ging. Ze horen het dus wel, maar uiteindelijk wordt er niks mee gedaan. Ze zijn dan te druk met het 

polikliniekbezoek. Ze kijken in eerste instantie toch vooral naar de medische situatie. Maar andere 

dingen zijn ook belangrijk, nietwaar? Er is geen oog voor het totaalplaatje, terwijl dat wel heel 

wenselijk is.” 

 

“De zorg is nu te fragmentarisch. Elk half jaar of elk jaar zou er naar andere aspecten dan alleen de 

ziekte gekeken moeten worden.”  

 

“Eerder in het proces moet er al aandacht voor andere dingen zijn, dat moet integraal ingebouwd 

worden.” 

 

“Vanuit het ziekenhuis is nauwelijks iets aangeboden op het gebied van ondersteuning richting 

schoolkeuze of werk. Ik vraag me af of ze ergens van op de hoogte zijn.” 

 

“Het zou fijn zijn als hulpverleners meer naar je luisteren, naar waar jij en je gezin behoefte aan 

hebben. Je wordt toch al zo geleefd. Dan is het vervelend als nog meer mensen zich er mee gaan 

bemoeien zonder te luisteren.” 

 

“Zodra een kind weg is van de kinderafdeling, houdt de aandacht voor andere aspecten op.” 
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“Wij komen nu pas aan bij het bevorderen van de zelfstandigheid van ons kind. Ze is nu al een aantal 

jaar geleden overgestapt naar de volwassenzorg, maar ik heb het gevoel dat ondersteuning bij het 

bevorderen van de zelfstandigheid nu harder nodig is dan toen ze nog bij de zorg voor kinderen zat. 

Nu ze er echt aan toe is, is het juist nodig. Als kind wordt er meer rekening met je gehouden dan 

wanneer je eigenlijk volwassen bent. Dan wordt er ineens met de volwassen maatstaven gemeten en 

dat is dan ineens heel lastig. Misschien is het een compliment voor de kinderzorg, voor hoe goed het 

allemaal geregeld is, maar in de volwassenzorg valt er dan ineens toch veel weg.” 

 

Maatwerk  

Maatwerk is volgens de ouders een héél belangrijk aandachtspunt. Alle ouders geven 

voorbeelden waarbij hun kind niet precies in het protocol of zorgtraject paste en er weinig ruimte 

was voor alternatieve oplossingen. Ook geven de ouders aan graag eerder in het zorgproces 

informatie te ontvangen over lange termijneffecten zodat ze tijdig maatwerk kunnen inroepen.  

 

“Belangrijk dat die processen niet voor iedereen hetzelfde zijn. Dat er qua ziektebeeld heel veel 

verschillen in zijn en ook in het karakter van je kind. Bij je gezonde kind probeer je ook aan te sluiten 

bij wie het is, dat geldt natuurlijk ook voor je beperkte kind.” 

 

“Op welk moment ondersteuning gewenst is, is voor iedereen verschillend.” 

 

 “Lange termijneffecten krijg je niet zomaar in een protocol. Ik denk dat maatwerk heel belangrijk is. 

Dat er op het juiste moment geboden kan worden wat nodig is. Dat verschilt per kind natuurlijk.” 

 

“Graag eerder in het proces na kunnen denken over de consequenties van de ziekte; voor het kind en 

diens maatschappelijke participatie, maar ook voor de rest van het gezin op alle vlakken. Aan het 

begin van het zorgproces dus en later in het zorgproces meer aandacht voor school, werk en andere 

praktische informatie. En ook er even over kunnen huilen.” 

 

“In elke levensfase spelen andere thema’s, daar had ik graag op het juiste moment informatie over 

gehad.” 

 

Ondersteuning gemist 

Op de vraag waarbij ouders meer of andere ondersteuning zouden willen hebben (gehad), geven 

zij de volgende onderwerpen: 

• het feit dat het kind zo ziek is. “Het accepteren van de ziekte van je kind, daar moet steun zijn 

voor de ouders. En in de eerste jaren, hoe ga je om met je gehandicapte kind enzo.” 

• de acceptatie van de omgeving 

• het stempel dat het tussen de oren van het kind zou zitten, terwijl ouders weten dat dat niet zo is 

• de ziekte niet alleen accepteren, maar ook praktische ondersteuning richting werk bijvoorbeeld 

• het leren van een stapje achteruit doen en het kind zelf dingen laten oppakken, leren om het kind 

los te laten 

• hoe ga je met de ziekte om, ook nadat het kind 18 jaar is geworden 

• informatie over hoe je het kind kan ondersteunen als het gaat om het krijgen van relaties  

• hoe ga je om met je andere kind(eren) 

 

Ideeën ondersteuning  

Ook dragen de ouders ideeën aan om de zorg te optimaliseren:  

• Een casemanager die helemaal op de hoogte is van de situatie van het kind; zowel in de zorg als 

daarbuiten. Iemand die bruggen tussen instanties kan slaan.  

 



 

 47 

“Een casemanager of iemand die meekijkt is toch heel belangrijk. En iemand die vragen kan 

beantwoorden als ‘hoe moet het straks met die bezuinigingen?’, ‘Wat zijn de consequenties voor 

de Wajong?’ Of iemand ie meegaat naar sollicitatiegesprekken ofzo.” 

 

• Lotgenotencontact voor ouders (maar ook eens met andere gezinnen iets leuks doen) 

• Papieren informatie; een aantal ouders geeft aan – naast alle informatie op internet – toch 

behoefte te hebben aan tastbare informatie, zodat ze die er desgewenst telkens bij kunnen 

pakken. 

• Aandacht voor andere aspecten dan de ziekte 

• Sollicitatietraining voor het kind 

• Werkervaringsplekken of stageplekken voor deze jongeren 

• Aandacht voor brussen en ouders 

• Werk moet op regelmatige basis aan de orde komen zowel op scholen als in zorginstellingen 

• Multidisciplinaire aanpak, zoals bij Brain4U 

 

 

7. Waar en wanneer de werktoekomst van u kind aan de orde moet komen. 

 

Op de vraag waar volgens ouders de werktoekomst van hun kind aan de orde moet komen, 

geven zij vooral aan dat dit een taak is van de scholen, maar dat deze in nauw contact met het 

ziekenhuis of de revalidatiekliniek moeten staan. De ouders geven daarbij wel aan dat het onderwerp 

werk niet zo zeer een onderwerp is dat bij de arts dient te liggen. De arts is toch vaak te druk en 

heeft vaak minder aandacht voor het maatschappelijke functioneren van het kind. Ook dienen de 

scholen zich beter in de ziektebeelden van de kinderen te verdiepen. De ouders vinden dat er op het 

gebied van werk te weinig wordt gedaan in de zorg. Volgens sommige ouders zou UWV een 

verbindende rol tussen de zorg en het onderwijs kunnen spelen. 

 

“In het speciaal onderwijs al.” 

 

“Op school, tijdens de puberteit, wat kun je als puber met je handicap toch al voor bijbaantje doen.” 

 

“De relatie tussen de medische zorg en school moet verbeterd worden. Er moet meer uitwisseling 

tussen beide plaatsvinden.” 

 

“Ik vind het de taak van de school zich meer te verdiepen in het ziektebeeld van het kind. Ze moeten 

beter weten hoe ze met een kind om moeten gaan.” 

 

“Graag een combinatie van scholen, UWV en het ziekenhuis.” 

 

“De arts heeft eigenlijk nooit tijd voor andere dingen dan medische zaken. Ik weet niet waar het wel 

thuishoort, maar ik denk niet bij een arts.” 

 

 

8. Angsten/zorgen van ouders 

De ouders gaven aan zorgen te hebben over de toekomst van hun kinderen. Ze maken zich vaak 

meer zorgen over hun gehandicapte kind, dan over hun gezonde kinderen. Hun angsten bestrijken 

vele gebieden zoals sociale contacten, werk, financiën en relaties. 

 

“Je leeft tussen hoop en vrees.” 

 

“Angst over de toekomst in het algemeen. Ook over de werktoekomst.”  
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“Ik heb geen angst, wel zorgen, grote zorgen.” 

 

“Ik ben bang dat mij kind vereenzaamt.”  

“Ik heb angst voor afhankelijkheid bij mijn kind. Niets is zo erg als afhankelijk te zijn. Dus ik hoop dat 

ik mijn kind voldoende onafhankelijk heb gemaakt. Want wat als je als ouder er niet meer bent? Wat 

dan? Het is belangrijk voor een vangnet te zorgen.” 

 

“Het is wel een zorg. Ze zal nooit fulltime kunnen werken, dus de zorg daarover blijft.” 

 

“Als kind waren er altijd heel veel vrienden en vriendinnen bij mijn kind, zowel op de basis- als de 

middelbare school. Nu komt er bijna niemand meer. Er komt geen kip meer over de vloer. Die anderen 

zijn gaan studeren of gaan samenwonen ofzo. Mijn zorg is echt haar sociale contacten, ik hoop echt 

dat ze niet vereenzaamt. Verder kan het eigenlijk niet echt schelen, want ze heeft een heel groot 

verantwoordelijkheidsgevoel over haar eigen zorg en gezondheid.” 

 

“Er moet toch brood op de plank komen.” 

  

“Mijn huisarts zei tegen mij dat ik erop moest rekenen dat ik pas geen zorgen meer om haar heb als ik 

in mijn kistje lig. Mijn man vindt dat ik nogal ver vooruit denk, maar ik doe het toch. Ze heeft dan nu 

een kindje maar dan denk ik ‘Hoe moet dat straks gaan. Haar kindje vindt het straks misschien wel 

heel vervelend als ze een dove moeder heeft’.” 

 

“Ik heb ook zorgen over de financiën. Dat ze toch zoveel kan verdienen dat er voor haar te leven is.” 

 

“Ik vraag me van alles af over haar toekomst. Kan ze zelfstandig wonen, heeft ze een sociaal netwerk, 

kan ze een baan van goed niveau krijgen, kan ze een zinvol leven hebben? Dus gewoon angst voor de 

toekomst zeg maar.” 

 

“Ik hoef in principe geen ondersteuning, want mijn probleem is een afgeleid probleem. Ik zou dan ook 

liever ondersteuning willen bij het vinden van een geschikte baan voor mijn dochter. Niet voor mezelf. 

Hoe ik me als ouder erover voel dat zij geen werkt heeft, doet er niet zo toe. Dat gevoel zou ik ook bij 

mijn gezonde dochter hebben als zij niet mee kan doen.” 

 

 

9. Positieve kanten van de ziekte of beperking van het kind 

Ouders zien ook positieve kanten van het zorgen voor een kind met een beperking of hebben 

daar ook positieve zaken aan ontleend. Veelal hebben deze te maken met een bredere kijk op het 

leven, het leren kennen van de eigen kracht en grenzen en het tevreden kunnen zijn met kleine 

dingen. Maar niet alle ouders zijn in staat om ook mooie dingen te ontlenen aan de situatie waarin ze 

zitten. Sommige ouders geven aan nog steeds een beetje boos en verdrietig te zijn; op de situatie, 

maar ook op hoe de omgeving omgaat met hun kind. 

 

“Ik heb geleerd me aan te passen in de communicatie naar andere (dove) mensen. Hierdoor kan ik 

ook makkelijker met anderen omgaan.” 

 

“Voor die tijd wist ik niet hoe sterk ik was. Ik weet nu hoe krachtig ik ben.” 

 

“De verbondenheid binnen ons gezin is gegroeid.” 
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“Je leert heel goed relativeren, je kunt meer dingen hebben. Ik raak niet meer zo gauw in paniek. En je 

leert zelf ook zoveel bij. Ik probeer overal het positieve van in te zien.” 

 

“Ik heb zoveel bewondering en respect voor het positieve dat mensen met een handicap uit kunnen 

stralen.” 

 

“De zorg voor mijn kind heeft me wel ouder gemaakt, maar ook veel ervarener. Het zijn ook mooie 

dingen hoor, je kunt misschien wel beter genieten van kleine dingen dan anderen.”  

 

“Ik ben er eigenlijk echt niet beter van geworden, van de handicap van mij kind. Ik heb veel zorgen en 

een kind dat pijn heeft doet jezelf ook pijn. Een depressief kind is zo ongeveer het ergste wat je mee 

kunt maken.” 

 

“Ik ben boos over de boodschap die de regering geeft; loop maar niet zo op je tenen, want je komt 

toch niet aan de bak.” 

 

 

Onderwerpen die ouders van belang achten bij de begeleiding van hun kind richting werk. 

Tenslotte werden de deelnemers gevraagd een top 5 samen te stellen van de onderwerpen die 

zij het belangrijkst vonden bij het thema arbeidsparticipatie van hun kind met een chronische ziekte 

of beperking. Van deze onderwerpen konden clusters worden gevormd. De uitspraken per cluster 

zijn hieronder weergegeven (tabel 26). 

 

 

Tabel 26:  

Belangrijke aandachtspunten bij de weg van het kind naar werk 

Begeleiding richting werk 

- betere overgang van jeugd- naar volwassentraject 

- er moet naar de mogelijkheden van het kind gekeken worden en naar wat het kind wil (niet naar de banen 

in de bak) 

- goede persoonlijke begeleiding 

- meer aandacht voor integrale aanpak (casemanagers) 

- meer informatie over mogelijkheden van opleidingen voor het kind 

- tijdige steun en info over mogelijkheden (binnen en buiten een baan) 

- meer gericht zijn op individuele wensen/behoeften 

- polikliniek late effecten; aandacht voor werk/toekomst naast medische en psychosociale zorg 

- meer aandacht voor werk/studie 

- meer ondersteuning bij de begeleiding van het kind naar school en werk en UWV 

- makkelijker binnenkomen bij bedrijven en instellingen door medewerking van de zorg 

- discussie met andere ouders over arbeidsmogelijkheden als het kind ongeveer 15 jaar is 

Omgaan met de handicap 

- begeleiding in het omgaan met de beperkingen van het kind t.a.v. de behandeling in verschillende 

levensfasen 

- meer informatie over leven met een gehandicapt kind in een vroeg stadium 

- meer begrip voor ouder; beter luisteren 

- kijken naar de mogelijkheden ipv naar de moeilijkheden 

- luisterend oor voor alle betrokkenen (kind- brusjes-ouders) 

- inzicht in gezinssituatie (ouders, broers, zussen) 

- aandacht voor ouders en brussen 

- meer aandacht voor totaal gezin in relatie tot ziekte kind 

- acceptatie van de handicap; zowel door het kind als de ouders 

- op 1 lijn met andere ouder 
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Financiën  

- Wajong en werk moeten voldoende zijn om van te kunnen leven; zinvol van te kunnen leven 

- mogelijkheid om de sociaaleconomische positie werkelijk te kunnen verbeteren 

- redelijk betaald werk 

- werk moet lonen 

- financiële ondersteuning om werk te zoeken 

- dat het kind verzekerd is van een inkomen en bezigheid als er (even) geen werk is  

- hetgeen met werk verdiend wordt niet allemaal korten op de uitkering 

- op maat gesneden tijdelijke financiële ondersteuning 

Zelfstandigheid kind 

- zelfstandigheid krijgen via het werk 

- zelfstandigheid als startpunt 

- meer aandacht voor stappen naar zelfstandigheid 

- het kind moet zelf beslissingen kunnen nemen 

- zelfstandigheid/onafhankelijkheid 

Nodig om te kunnen (gaan) werken 

- Boegbeelden; verhalen van succesvolle gehandicapten 

- begeleiding naar/in werk 

- meer stageplekken 

- een coach voor de jongere 

- langdurige begeleiding 

- passende opleiding 

- vinden van bijbaantje/stage 

- aanpassingen binnen het werk 

- opleiding afmaken 

- werk zoeken en vinden 

Regelgeving 

- regelgeving gemakkelijk maken  

- meer aandacht voor het inzichtelijk maken van regelgeving 

- hoe om te gaan met de regels en wetten rondom Wajong 

- minder korten op de Wajong 

- invloed uitoefenen op regelgeving (bijv. vanuit medische wereld richting politiek) 

Waardering werk 

- dat het kind zich prettig voelt en gewaardeerd wordt in zijn/haar werk 

- voldoening en waardering uit werk kunnen halen 

- werk moet lonen naast de uitkering 

- meer gebruik maken van de kwaliteiten van ons kind 

- benadrukken eigenwaarde van het kind 

Sociale contacten 

- sociale contacten uitbreiden 

- in aanraking komen met mensen zonder of met een andere handicap 

Loslaten 

- vertrouwen in je kind hebben zodat je los kunt laten 

- als ouder je kind leren loslaten, stapje terugdoen 

 

 



 

 51 

6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

Ouders spelen een belangrijke rol in de opvoeding en begeleiding van hun chronisch zieke kind. 

Zonder twijfel staan ouders van een chronisch ziek kind voor een grotere opgave dan ouders van 

gezonde kinderen. Het is echter niet duidelijk òf, en op welke wijze, ouders van invloed zijn op 

arbeidsparticipatie van hun chronisch zieke kind. Mogelijk speelt de manier waarop ouders de 

ontwikkeling van hun kind hebben gestimuleerd tijdens het opgroeien naar volwassenheid een rol in 

de mate waarin de jongeren erin slagen deel te nemen aan de samenleving. Bevestiging van dit 

vermoeden zou belangrijke aanknopingspunten kunnen bieden voor vergroting van de kansen van 

jongeren met een chronische aandoening op deelname aan de maatschappij, waaronder werk.  

Tegen deze achtergrond is het ACTIE-onderzoek uitgevoerd met als hoofdvragen: 

• Hoe activeren ouders hun kinderen bij het opgroeien naar volwassenheid en hoe ondersteunen 

zij hen in de transitie naar de arbeidsmarkt?  

• Welke opgaven en uitdagingen ondervinden ouders bij het opvoeden en ondersteunen van het 

opgroeiende chronisch zieke kind en zijn deze factoren van invloed op de levensloop en latere 

arbeidsparticipatie van hun kinderen? 

Via kwantitatieve (vragenlijstonderzoek) en kwalitatieve (focusgroepen) onderzoeksmethoden is 

gezocht naar antwoorden op deelvragen in drie belangrijke thema’s: 

1. Ouder-kind relatie / opvoeding: loslatingsangst en psychologische controle 

2. Opgroeien naar volwassenheid: zelfstandigheid en werk 

3. Functioneren ouders: ziektecognities, zorglast en emotionele problemen 

 

De resultaten worden besproken aan de hand van deze drie thema’s (6.1). Daarna volgen conclusies 

en aanbevelingen (6.2). 

 

6.1 Samenvatting en discussie 

 

6.1.1 Ouder-kind relatie / opvoeding: loslatingsangst en psychologische controle 

 

De resultaten van het vragenlijst onderzoek laten zien dat de moeders uit het ACTIE-onderzoek 

minder angst hebben om hun chronisch zieke kind los te laten en dat zij minder psychologische 

controle uitoefenen op hun kind dan moeders van gezonde adolescenten/jongvolwassenen. Zowel 

de vaders als de moeders lijken minder hoge eisen te stellen aan de prestaties van hun chronisch 

zieke kind. Dit zou erop kunnen wijzen dat zij een laag verwachtingspatroon hebben van hun kind 

omdat het een chronische aandoening heeft. De vervolganalyses leverden tegenstrijdige resultaten 

op zodat niet duidelijk werd of loslatingsangst en psychologische controle positieve dan wel 

negatieve invloed hebben op het functioneren van chronisch zieke adolescenten/jongvolwassenen in 

termen van ontwikkelingsmijlpalen en werk. 

De informatie uit de focusgroepen geeft een genuanceerder beeld van de complexe dynamiek 

van het opvoeden en loslaten van een kind met een chronische aandoening dan de resultaten van 

het vragenlijst onderzoek. Uit de focusgroepen kwam naar voren dat ouders het lastig vinden om een 

goede balans te vinden tussen ondersteunen, beschermen en loslaten. Enerzijds zouden zij hun 

inmiddels jongvolwassen kind graag meer loslaten; zij zijn zich ervan bewust dat ze hun kind zoveel 

mogelijk zelfstandig en zelfredzaam moeten maken. Anderzijds ervaren de ouders hun kind als 

kwetsbaar – kwetsbaarder dan hun gezonde kinderen – wat maakt dat zij het moeilijk vinden om het 

kind los te laten.  

Concluderend stellen wij dat de mechanismen van opvoeden van kinderen met een chronische 

ziekte te complex zijn om te kunnen vatten in de vragenlijsten die door ouders worden ingevuld op 

het moment dat hun kind (bijna) volwassen is; in een fase waarin al veel achter de rug is. 
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Loslatingsangst en psychologische controle bleken lastig te interpreteren concepten te zijn omdat 

niet bekend is of de vragenlijst toepasbaar is op de opvoedingssituatie van kinderen met een 

chronische ziekte. Daarom behoren de resultaten uit het thema ‘ouder-kind relatie / opvoeding’ met 

uiterste voorzichtigheid te worden bekeken. Uit de focusgroepen blijkt echter wel dat veel ouders 

hun ouderschap actief invullen. Zij zetten hun kennis, ervaring en vaardigheden in ter compensatie 

van de beperkte kennis, ervaring, vaardigheden van de jongeren. Hierdoor slagen zij er soms in de 

jongere op weg te helpen. 
 

 

6.1.2 Opgroeien naar volwassenheid: zelfstandigheid en werk  

 

De resultaten van zowel de focusgroepen als de vragenlijsten tonen aan dat ouders 

zelfstandigheid van hun kind belangrijk vinden, evenals betaald werk voor hun kind. Zij gunnen hun 

kinderen een zelfstandig en eigen leven. Hiervoor achten zij het van belang dat het kind zelf de eigen 

grenzen en mogelijkheden ontdekt. Een planmatig aanpak blijkt veelal noodzakelijk om de 

zelfstandigheid van het kind te vergroten. Het is volgens de ouders nodig om de verschillende 

aspecten van zelfstandigheid stap voor stap, na elkaar, aan te pakken. 

Tijdens de schoolperiode leken de ouders meer belang te hechten aan de sociale contacten van 

hun kind (mijlpalen in de sociale ontwikkeling) dan aan de zelfstandigheidontwikkeling, waaronder 

het hebben van een taak in het gezin en een bijbaantje. Het moet echter worden gezegd dat ook 

deze aspecten van de zelfstandigheidontwikkeling niet onbelangrijk werden gevonden. Hoewel alle 

ouders in de focusgroepen zeiden zelfstandigheid belangrijk te vinden en te hebben geprobeerd het 

zoveel mogelijk te stimuleren, bleken er verschillen te bestaan in de manier waarop en de mate 

waarin ouders vorm gaven aan zelfstandigheidbevordering. Zo vertelden sommige ouders dat zij hun 

kind hadden ontzien bij taken en klusjes in het gezin vanuit de gedachte dat het kind het al moeilijk 

genoeg had. Andere ouders vertelden juist strenger geweest te zijn voor hun kind met een 

chronische ziekte, omdat zij bang waren dat het kind later niet goed genoeg voor zichzelf zou kunnen 

zorgen. 

Ten aanzien van zelfstandigheid in het huidige dagelijks leven van hun jongvolwassen kind 

beoordeelden de ouders vrijwel alle aspecten van zelfstandigheid als belangrijk. Zij vinden het 

belangrijk dat hun kind voor zichzelf kan zorgen; onder meer voor zijn/haar maaltijden, inkopen, 

voorzieningen en gezonde levensstijl. Daarnaast vinden de meeste ouders betaald werk door hun 

kind van groot belang. Het wordt door hen gezien als een zeer belangrijke manier om deel te nemen 

aan de maatschappij. Werk levert geld op maar ook gevoel van eigenwaarde, sociale contacten, 

zelfstandigheid en voldoening, aldus de ouders. 

Naarmate ouders groter belang hechtten aan zelfstandigheid en werk, was de kans groter dat 

hun kind mijlpalen in de psychosociale ontwikkeling (waaronder zelfstandigheid en sociale 

ontwikkeling) had behaald, en was de kans groter dat hij/zij erin was geslaagd betaald werk te 

verrichten. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Wij kennen de 

richting van het verband niet en waarschijnlijk spelen allerlei andere factoren ook een belangrijke rol, 

zoals de fysieke mogelijkheden van de jongvolwassenen. Als bijvoorbeeld zou blijken dat volledige 

zelfstandigheid en werk voor hun kind niet haalbaar is, is het aannemelijk dat ouders hun 

verwachtingen en doelen bijstellen. Hun attitude ten aanzien van zelfstandigheid en werk zou  

gebaseerd kunnen zijn op hetgeen dat ouders haalbaar achten voor het kind. 
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6.1.3 Functioneren ouders: ziektecognities, zorglast, emotionele problemen 

 

Uit de focusgroepen kwam naar voren dat veel ouders de zorg voor hun opgroeiende, chronisch 

zieke kind zwaar hadden gevonden en daardoor niet echt hebben kunnen genieten van het 

opgroeien van hun kind. Het onophoudelijk moeten regelen van allerlei zaken op het gebied 

onderwijs, werk, financiën en zorg, en hiervoor steeds weer op zoek te moeten naar de juiste 

zorgverleners, instanties en loketten is een zware opgave. Het is een kwestie van overleven en 

geleefd worden en dat breekt veel ouders op den duur op. De wetenschap dat de zorg voor altijd is, 

wordt ook als zeer belastend ervaren.  

Uit de resultaten van de vragenlijsten kwam naar voren dat de meeste ouders de zorg voor hun 

inmiddels jongvolwassen kind niet meer als een grote last ervaren. Zij hebben de ziekte van hun kind 

geaccepteerd, zien ook de positieve kanten van de ziekte van hun kind en/of ontlenen een gevoel 

van eigenwaarde aan het zorgen voor hun kind. Dit laatste is niet zonder meer een positieve zaak 

want het zou ten koste kunnen zijn gegaan van de eigen identiteit van de ouders. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat ouders van kinderen die opgroeien met een chronische ziekte minder tijd 

voor zichzelf hebben en minder uren werken dan ouders van gezonde kinderen. Gemiddeld genomen 

was hun kwaliteit van leven een stuk lager dan de kwaliteit van leven van de ouders van gezonde 

kinderen (23;24). 

Het emotioneel functioneren van de ouders is gemiddeld genomen niet (statistisch significant) 

slechter dan die van ouders uit de algemene bevolking, al bleek bijna een derde van de moeders en 

een vijfde van de vaders uit het ACTIE-onderzoek last te hebben van angst/zorgen. Uit de 

focusgroepen kwam naar voren dat ouders zich vooral zorgen maken over de toekomst van hun kind; 

over de sociale contacten, relaties, werk en financiën van hun kind. Voor sommige ouders gold dat zij 

emotionele problemen kregen op het moment dat de (fysieke, tijdrovende) zorg voor hun kind 

minder werd. Op het moment dat de kinderen ouder en zelfstandiger worden, kunnen de ouders iets 

meer afstand nemen en ontstaat meer ruimte voor zichzelf. 

De kans op depressie- en angstklachten bij ouders bleek groter naarmate zij zich vaker hulpeloos 

voelden en vaker het gevoel hadden geleefd te worden, naarmate zij minder steun en begrip van 

familie en de buitenwereld ervoeren, en naarmate hun eigen gezondheid slechter was. Positieve 

gevoelens over en acceptatie van de ziekte en zorg voor hun kind, daarentegen, bleken de kans op 

depressie- en angst klachten te verkleinen. 

Uit het ACTIE-onderzoek is niet naar voren gekomen dat de manier waarop ouders met de ziekte 

van hun kind omgaan van invloed is op de zelfstandigheid en arbeidsparticipatie van de kinderen. Het 

is wel duidelijk geworden dat de manieren waarop ouders en kinderen met de ziekte omgaan met 

elkaar samenhangen. Hierbij lijkt vooral acceptatie van de ziekte door de ouders en een positieve 

houding tegenover de ziekte van hun kind een gunstige invloed te hebben op de manier waarop het 

kind omgaat met zijn/haar ziekte. Het ACTIE-onderzoek kan echter geen uitsluitsel geven over de 

richting van het verband. Wij weten niet of de ouders hun kind beïnvloeden, of andersom, of beide.  

 

6.2 Conclusies en aanbevelingen 

 

Succesvolle maatschappelijke participatie van jongeren met een chronische ziekte, in termen van 

zelfstandigheid en betaald werk, is het resultaat van een complex samenspel van vele factoren, 

waarbij de jongere zelf, de ouders en de omgeving/maatschappij een rol spelen. De 

jongeren/jongvolwassenen zijn recentelijk onderzocht in het EMWAjong onderzoek. In het ACTIE-

onderzoek stonden de ouders centraal. Het onderzoek is verricht onder ouders van Wajongers. Het 

betreft dus een selecte, niet representatieve steekproef van ouders van reeds (bijna) volwassen 

kinderen die zijn opgegroeid met een chronische ziekte of beperking. Dit beperkt de mate waarin 

conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van het ACTIE-onderzoek maar een eerste 
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stap is gezet in het verkrijgen van inzicht in de rol die ouders spelen bij de opvoeding van hun kind 

met een chronische ziekte naar volwassenheid. 

  

Zelfstandigheid is een belangrijk opvoedingsthema voor alle ouders van opgroeiende kinderen, 

maar in de opvoeding van een kind met chronisch ziekte blijkt dit een extra grote en belangrijke rol 

te spelen. Zelfstandigheid bereiken is namelijk geen vanzelfsprekendheid voor een kind dat opgroeit 

met een chronische ziekte. Het vraagt vaak een meer planmatige aanpak van de opvoeders waarbij 

ondersteuning op maat wenselijk is. 

Op basis van het ACTIE-onderzoek konden geen specifieke opvoedingsfactoren worden 

aangewezen die de zelfstandigheidontwikkeling en arbeidsparticipatie voorspellen. Het bleek een 

onmogelijke opgave om het jarenlange proces van interactie tussen ouders, kind, zijn/haar ziekte, 

zijn/haar beperkingen en hun beider ervaringen te vatten in een onderzoek op het moment dat het 

kind al (bijna) volwassen is. De interpretatie van de resultaten werd ook bemoeilijkt doordat het niet 

mogelijk was om in de analyses te corrigeren voor de vele andere factoren die de uitkomsten 

(zelfstandigheid en werk) beïnvloeden, zoals de fysieke mogelijkheden van de Wajongers.  

 

Het ACTIE-onderzoek heeft wel veel informatie opgeleverd over het emotioneel functioneren van 

de ouders van een chronisch ziek kind. Hoewel niet is aangetoond dat zij (statistisch significant) 

verschillen van ouders van gezond opgroeiende kinderen, laat het ACTIE-onderzoek zien dat een 

aanzienlijk deel van de ouders angstklachten heeft en zich zorgen maakt over de toekomst van hun 

kind. De fysieke zorg voor het kind neemt weliswaar af naarmate het kind ouder en zelfstandiger 

wordt, maar de zorgen over werk en sociale contacten nemen toe. De ouders hebben grote behoefte 

aan ondersteuning op deze gebieden.  

Het is raadzaam om ruim voordat de overstap van school naar werk gemaakt gaat worden 

aandacht te besteden aan de toekomstige arbeidsparticipatie van het chronisch zieke kind. Dit is 

gunstig voor het kind zelf; het kind kan zich een beeld kan gaan vormen van en ervaring op gaan 

doen met de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van werk. Maar ook voor de ouders 

is het nuttig vroegtijdig bezig te zijn met de toekomstige deelname van hun kind aan de 

arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen ouders een duidelijker beeld van de werkmogelijkheden van hun kind, 

maar ook van de instanties die ondersteuning kunnen bieden bij het vinden en behouden van werk 

voor hun kind. Voor een goede voorbereiding op en begeleiding van het chronisch zieke kind (en 

diens ouders) naar de arbeidsmarkt zal het thema ‘werk’ daarom op verschillende plekken aan de 

orde moeten komen; op scholen, maar ook in de zorg. Volgens de ouders dient de school hierin en 

grote(re) rol te spelen. Ook het UWV zou hier een rol in kunnen spelen. Bovendien is maatwerk 

gewenst. 

 

De manier waarop de ouders omgaan met de ziekte van hun kind (ziektecognities) en de zorglast 

die zij ervaren, bieden aanknopingspunten voor vroegtijdige signalering van emotionele problemen 

bij de ouders. Het is belangrijk de ouders die risico lopen op emotionele problemen in een vroeg 

stadium op te sporen zodat tijdig hulp kan worden geboden en emotionele problemen zoveel 

mogelijk kunnen worden voorkomen. Uit het ACTIE-onderzoek zijn de volgende risicofactoren naar 

voren gekomen: onvoldoende steun van familie, eigen gezondheidsproblemen, onvoldoende 

acceptatie van de ziekte van het kind, het gevoel geleefd te worden door de ziekte van het kind, en 

het leven laten beheersen door de negatieve kanten van de ziekte van het kind.  

Behalve voor de ouders zelf, is aandacht voor de ziektecognities van de ouders ook van belang 

voor het kind met de chronische ziekte, omdat de manier waarop ouders met de ziekte van hun kind 

omgaan van invloed is op de manier waarop het kind zelf tegen zijn/haar ziekte aankijkt. En dat is 

weer van invloed op het emotioneel functioneren van het kind. De resultaten van het EMWAjong-

onderzoek hebben namelijk aangetoond dat het emotioneel functioneren van de Wajongers beter is 

naarmate zij hun ziekte beter hebben geaccepteerd en zich minder hulpeloos voelen door hun ziekte. 
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6.3 Interventies  

 

Ouders en zorgverleners staan voor de uitdaging  jongeren met een chronische ziekte of 

beperking zo vroeg mogelijk maximaal te ondersteunen en te stimuleren bij het opgroeien naar 

volwassenheid. Ondersteuning van ouders bij het grootbrengen van hun kind met een chronische 

ziekte is meerledig.  

Ten eerste zijn ouders gebaat bij interventies die zijn gericht op hun kinderen met een 

chronische ziekte. Immers, interventies die tot doel hebben de zelfstandigheid en maatschappelijke 

participatie van de jongeren te vergroten, leiden tot betere kansen voor de jongeren en daarmee tot 

minder zorgen bij de ouders. In de kinderziekenhuizen zijn in de afgelopen jaren diverse interventies 

ontwikkeld voor jongeren die opgroeien met een chronische ziekte zoals de Groeiwijzer 

(www.opeigenbenen.nl) en de groepscursus Op Koers (www.opkoersonline.nl). Daarnaast is het 

zinvol om de zelfstandigheid- en sociale ontwikkeling en de kwaliteit van leven van kinderen/ 

jongeren die opgroeien met een chronische ziekte systematisch in kaart te brengen en terug te 

koppelen naar de zorgverleners, bijvoorbeeld digitaal via KLIK (www.hetklikt.nu). Op deze manier 

kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aanknopingspunten worden gevonden voor 

het stimuleren van de zelfstandigheid en sociale contacten.  

 Ten tweede zijn interventies van belang die zijn gericht op het ondersteunen van de ouders zelf 

bij het opvoeden tot zelfstandigheid van een hun kind met een chronische ziekte. Uit de resultaten 

van het ACTIE-onderzoek komt namelijk naar voren dat het bereiken van zelfstandigheid geen 

vanzelfsprekendheid is voor een kind dat opgroeit met een chronische ziekte. Het vraagt vaak een 

planmatige aanpak van de opvoeders waarbij ondersteuning op maat wenselijk is. Met name bij de 

overstap van opleiding naar werk is er grote behoefte aan meer informatie over instanties en 

programma’s die de ouders kunnen ondersteunen bij de begeleiding van hun kind hierbij. 

Interventies specifiek gericht op werk en opleiding zijn echter nog schaars.  Ontwikkeling van 

dergelijke interventies is dringend noodzakelijk. 

Ten derde is het belangrijk dat ouders emotioneel worden ondersteund. Het is overduidelijk dat 

ouders een zeer zware taak hebben in het opvoeden van een kind met een chronische ziekte, 

hetgeen een risico vormt voor overbelasting en emotionele problemen. Systematische aandacht voor 

het welbevinden van de ouders, hun zorglast en de wijze waarop zij omgaan met de ziekte 

(ziektecognities) is aangewezen. Een onlangs ontwikkelde screeningslijst voor ouders, Last 

Thermometer voor Ouders (LTO), kan hierbij een hulpmiddel zijn. De screeningslijst zou bijvoorbeeld 

kunnen worden opgenomen in het digitale KLIK portaal (www.hetklikt.nu). 

 

Beschermen en loslaten, stimuleren van zelfstandigheid en werk, ziektecognities, zorglast en 

emotionele problemen; ouderlijke factoren die nog niet eerder waren onderzocht in relatie tot  

zelfstandigheid en arbeidsparticipatie van kinderen die opgroeien met een chronische ziekte. Het 

ACTIE-onderzoek heeft een begin gemaakt met onderzoek naar de speciale rol en de zware taak van 

ouders bij het opvoeden van kinderen met een chronische ziekte of beperking naar zelfstandigheid. 

Hoewel vervolgonderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in de ingewikkelde, uitermate relevante 

en interessante materie, maken de resultaten van het ACTIE-onderzoek duidelijk dat ondersteuning 

voor de ouders hard nodig is. Het interventie-aanbod sluit nog onvoldoende aan bij hetgeen de 

ouders nodig hebben.  

Het is tijd voor actie in ondersteuning van ouders! De ouders vervullen een sleutelrol bij de 

bevordering van zelfstandigheid en (arbeids)participatie van hun chronisch zieke kind. Hen 

ondersteunen bij het ouderschap voor een opgroeiend kind met chronische ziekte of beperking is 

essentieel voor de toekomst van deze kwetsbare groep jongeren. Maatwerk en een integrale aanpak 

is nodig. 
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BIJLAGE 1 – Uitnodigingsemail 
 
Betreft: online vragenlijst ACTIE-onderzoek Emma Kinderziekenhuis AMC 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Uw zoon/dochter heeft in 2009 deelgenomen aan een online onderzoek over Wajongeren en werk. (Meer informatie over het EMWAjong 

onderzoek vindt u onderaan deze mail). Wij hebben toen aan uw zoon/dochter gevraagd of wij u per email mochten benaderen voor een 

vervolgonderzoek onder ouders. U ontvangt deze uitnodiging omdat uw zoon/dochter uw emailadres heeft opgegeven.  

 

Wajong 

Het is mogelijk dat uw zoon/dochter op dit moment geen Wajong uitkering meer heeft. Dat maakt voor dit onderzoek niet uit. Wij willen u 

nog steeds uitnodigen voor dit onderzoek. 

 

Toch kan het zijn dat deze uitnodiging op dit moment niet passend meer is. In dat geval bieden wij hiervoor onze excuses aan. U hoeft dan 

verder niets met deze mail te doen. 

 

ACTIE onderzoek 

Het huidige ACTIE-onderzoek (ACtivering van autonomie en transiTIE) is een vervolg op het EMWAjong onderzoek. In het ACTIE-onderzoek 

kijken we naar de rol van ouders bij het vinden en behouden van werk van hun kinderen met een Wajong-uitkering. Hoe bent u omgegaan 

met het onderwerp ‘werk’ bij uw kind? Hoe heeft u de stappen van uw kind naar de arbeidsmarkt en/of Wajong uitkering beleefd? Vond u 

het lastig om uw kind los te laten? Wat deed u wel en wat deed u niet?  

 

Via het ACTIE onderzoek willen we erachter komen hoe we jongeren met een ziekte of lichamelijke handicap en hun ouders in de toekomst 

beter kunnen ondersteunen, zodat de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt groter worden. Om dit te bereiken hebben we uw hulp 

nodig!  

 

Hoe doet u mee? 

Als u wilt meedoen, vragen wij u om een vragenlijst via internet in te vullen. Dit kost ongeveer <na pilot invullen> minuten. U hoeft de 

vragenlijst niet in één keer in te vullen. U kunt tussendoor stoppen en later verder gaan. U vindt de link naar de vragenlijst verderop in deze 

mail. 

 

Anoniem  

Vanzelfsprekend worden alle gegevens die we via de vragenlijst van u krijgen strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie die u geeft, 

wordt anoniem verwerkt zodat niet te achterhalen is wat u heeft ingevuld. Uitsluitend de onderzoeksmedewerkers hebben toegang tot de 

anomieme onderzoeksgegevens. 

 

Cadeaubon van 10 euro! 

Uw bijdrage is heel erg belangrijk. Daarom belonen wij uw deelname met een cadeaubon van € 10 van Bol.com. U moet de vragenlijst dan 

wel uiterlijk <later invullen> helemaal ingevuld hebben. De cadeaubon krijgt u dan enkele weken later via de email. Let erop dat deze email 

niet bij uw spammail terecht komt! 

 

Meedoen! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u de vragenlijst geheel zou willen invullen! Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen of mailen.  

 

Klik op de onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan:  

 

<link invoegen> 

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Eefje Verhoof 

 

Drs. E. Verhoof 

Onderzoeker ACTIE-onderzoek 

Emma Kinderziekenhuis AMC 

Psychosociale Afdeling 

Meibergdreef 9 

1105 AZ Amsterdam 

Huispostnummer A3-241 

Tel: 020-5663860 

 

EMWAjong onderzoek 

Het EMWAjong onderzoek ging over Wajongeren en werk. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om de 

ontwikkeling van chronisch zieke of lichamelijk beperkte jongeren al op jonge leeftijd te stimuleren, opdat zij later zo goed mogelijk kunnen 

meedoen op de arbeidsmarkt. De voorlopige resultaten van het EMWAjong onderzoek vindt u via deze link:  
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BIJLAGE 2 – ACTIE vragenlijst  
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BIJLAGE 3 – Betrouwbaarheid vragenlijsten (schalen) 
 
 
 
Vragenlijst Schaal Cronbach’s alpha 

AAD – loslatingsangst Loslatingsangst 0,88 

Dependency-oriented Psychological Control 0,92 DAPCS – psychologische controle 

Achievement-oriented Psychological Control 0,84 

LVJV – belang mijlpalen Belang behalen ontwikkelingsmijlpalen (totaal score) 0,77 

Groeiwijzer – zelfstandigheid  Belang zelfstandigheid in dagelijks leven (totaal score) 0,95 

WLAS – werk ouder Werkmotivatie/betrokkenheid eigen werk 0,79 

WLAS – werk Wajongere Werkmotivatie/betrokkenheid werk kind 0,81 

Hulpeloosheid 0,83 

Acceptatie 0,89 

ZCL – ziektecognitie 

Benefits 0,89 

Verstoord schema 0,88 

Financiële problemen 0,58 

Gebrek aan steun van familie 0,60 

Gezondheidsproblemen  0,71 

CRA – zorglast  

Gevoel van eigenwaarde 0,74 

Angst 0,87 HADS – angst en depressie 

Depressie 0,86 

 


