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Verwerken van een aangeboren 
motorische handicap 

Zoektocht als toekomstige maatschappelijk werkster  

Nathalie Bocklandt 

 

Tijdens mijn vier maanden stage bij kinderen, jongeren en adolescenten met een 
motorische handicap kwamen er allerlei vragen in me op. Ik merkte tijdens mijn 
gesprekken met jongeren en hun gezinsleden dat zij vaak kampen met verwer-
kingsproblemen. De problemen wekten mijn interesse op. Na een eerste verken-
ning van de literatuur, besloot ik deze problemen verder uit te diepen en er mijn 
scriptie aan te wijden. De scriptie gaat over het verwerken van een aangeboren 
motorische handicap door de jongeren en hun gezinsleden.  
Als toekomstige maatschappelijk werkster wilde ik stilstaan bij de vraag: welke 
vaardigheden en attitudes van een maatschappelijk werk(st)er vind ik belangrijk 
tijdens het ondersteunen van de jongeren en de gezinsleden, meer specifiek de 
ouders, in hun verwerkingsproces? Ik zal de vaardigheden en attitudes formule-
ren zoals ik ze nu zie na vier maanden praktijkervaring binnen de sector perso-
nen met een handicap.  
 

Hoofdstuk 1 - Omschrijving van de begrippen 
In het eerste hoofdstuk wil ik het onderwerp van mijn scriptie duidelijk afbake-
nen. Hiervoor worden de gehanteerde begrippen in de zin ‘het verwerken van 
een aangeboren motorische handicap door de jongeren en hun gezin’ expliciet 
omschreven. Achtereenvolgens leg ik uit wat er verstaan wordt onder de jonge-
ren, de aangeboren motorische handicap, het gezin en de verwerking. 
 

1  Omschrijving van jongeren met een aangeboren  
motorische handicap 

Jongeren met een handicap 

Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de correcte benaming van de jongeren. 
In mijn scriptie zal ik spreken over jongeren met een handicap.  
Ik situeer de jongeren in de fase van de puberteit en de adolescentie. In deze 
fase gaan de jongeren op zoek naar hun eigen rol in de wereld. Ze stellen zich de 
vragen: wie ben ik? Waar sta ik? Wat is mijn plaats? Hoe zien de anderen mij?  

 Scriptie 

 

K O R T  

 Nathalie Bocklandt 
is sinds 2004 maat-
schappelijk assistent 
– afstudeerrichting 
maatschappelijk 
werk. 

 In deze scriptie gaat 
Bocklandt op zoek 
naar belangrijke  
vaardigheden en  
attitudes tijdens het 
ondersteunen van 
jongeren (met een 
aangeboren motori-
sche handicap) en 
hun gezinsleden.  

 Hoofdstuk 1 geeft 
een omschrijving 
van de jongeren, de 
gezinnen en de term 
‘verwerking’. 

 Hoofdstuk 2 gaat in 
op de mogelijke in-
vloeden van een 
aangeboren motori-
sche handicap op de 
jongere en zijn om-
geving. 

 Hoofdstuk 3 handelt 
over de belangrijke 
vaardigheden en at-
titudes bij het on-
dersteunen van ge-
zinsleden tijdens de 
verwerking. Bock-
landt benadrukt de 
kritische zelfreflec-
terende houding van 
de maatschappelijk 
assistent. 
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De jongeren met een handicap worden gecon-
fronteerd met een aantal problemen die min-
der sterk voorkomen bij jongeren zonder een 
handicap.1 
Wat wordt er verstaan onder de term ‘handi-
cap’? Het artikel uit de eindnoot2 maakt een 
onderscheid tussen functiestoornissen en han-
dicaps. Functiestoornissen beperken de per-
soon in het uitvoeren van alledaagse handelin-
gen. Van een handicap is er pas sprake wan-
neer het lichamelijk (on)vermogen en de om-
gevingseisen niet met elkaar stroken en er 
sociale benadeling optreedt. De stoornis vormt 
een obstakel voor het deelnemen in de regu-
liere woon-, school- of werksituaties.  
In het artikel zegt een jongen met spasticiteit: 
“een hindernis is zo hoog als je hem jezelf 
oplegt”. Het is dus ook belangrijk om met de 
beleving van de persoon zelf rekening te hou-
den vooraleer je kunt spreken over een handi-
cap. Ik wil hierbij de bedenking plaatsen dat 
niet alleen de beleving, maar ook de eisen en 
de normen van de maatschappij, van een be-
perking een handicap kunnen maken.  
Ik gebruik in mijn scriptie de term ‘handicap’, 
omdat de stoornis invloed heeft op het hele 
functioneren. Ik sluit me aan bij de visie van 
Ben Wuyts; hij formuleert het in zijn boek als 
volgt: “jongeren met een handicap zijn op een 
aantal punten anders, maar ze zijn zeker niet 
minder dan valide mensen. Ze zijn inderdaad 
niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.”3 
 

Aangeboren motorische handicap? 

Handicaps kunnen ontstaan voor, tijdens, kort 
na de geboorte of jaren later. Er is een onder-
scheid tussen een aangeboren handicap en 
een verworven handicap. Bij een aangeboren 
handicap ontstaat de handicap pre-, peri- of 
postnataal. 
Ik richt mij in mijn scriptie op jongeren met 
een aangeboren motorische handicap. De jon-
geren zijn beperkt in hun motoriek. Om een 
concreter beeld te krijgen over deze doel-
groep, geef ik een kort overzicht van de jon-
geren met een aangeboren motorische handi-
cap. Ik baseer me op een tekst die zich op 
mijn stageplaats bevond.4 
 
Jongeren met hersenverlamming  
Een andere benaming voor hersenverlamming 
is ‘cerebral palsy’. De term ‘cerebrale parese’ 
verwijst naar een letsel in de hersenen (cere-

braal) waardoor de motorische opdrachtsigna-
len vanuit de hersenen het lichaam niet of 
slechts misvormd bereiken. Hierdoor valt het 
vermogen weg om gewenste, gewilde bewe-
gingen te maken (parese). Daarentegen krij-
gen de primitieve, tonische reflexbewegingen 
vrij spel en worden ze onbeheersbaar. Daar-
door krijg je pathologische bewegingen, een 
abnormale spierspanning en een verkeerd 
houdings- en bewegingspatroon. Dit alles ver-
stoort een normale motorische ontwikkeling. 
Een cerebrale parese ontstaat per definitie 
wanneer de hersenen in volle ontwikkeling 
zijn. Hiermee wordt een onderscheid gemaakt 
met NAH, een niet-aangeboren hersenletsel. 
Men maakt dit onderscheid omdat de zorgvra-
gen van personen met een NAH en personen 
met een cerebrale parese sterk uiteenlopend 
zijn.  
Sommige jongeren met hersenverlamming 
zitten in een rolstoel, anderen hebben een 
lichaamsdeel dat niet vlot beweegt of in een 
spasme (= kramp) tegen hun lichaam hangt. 
Ze hebben geen volledige controle over hun 
lichaam, het is alsof hun ledematen niet willen 
meewerken.  
 
Jongeren met spina bifida  
Spina bifida betekent gespleten ruggengraat, 
in de volksmond beter bekend als ‘open rug’. 
Bij de aanleg van de ruggenwervels treedt er 
een fout op waardoor één of meerdere wervels 
niet worden gesloten. Er volgt meestal kort na 
de geboorte een operatie om het stuk wervel 
dat open ligt, te sluiten. Spina bifida gaat bij 
de geboorte soms gepaard met een water-
hoofd. Doordat de ruggenwervel open ligt, kan 
het vocht in de hersenen niet naar de rest van 
het lichaam stromen en hoopt het zich op. Er 
wordt dan een buisje in het hoofd geplaatst 
om het vocht weg te leiden tot aan het hart of 
naar de buikholte. Door de aanwezigheid van 
een waterhoofd bij de geboorte kunnen de 
hersenen niet ontwikkelen zoals bij andere 
kinderen. De jongeren hebben vaak een men-
tale achterstand, leerproblemen en/of coördi-
natiestoornissen.  
Er kunnen zich allerlei vormen van verlammin-
gen en stoornissen voordoen. Sommige jonge-
ren zitten in een rolstoel, anderen lopen met 
een waggelende beweging en bij nog anderen 
zie je niets. Jongeren met spina bifida moeten 
zich op gestelde tijden sonderen.  
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Jongeren met skeletafwijkingen of met 
afwijkingen van de ledematen  
Dit zijn onder andere de jongeren met dwerg-
groei en jongeren met dysmelie. Ze hebben 
misvormde of afwezige ledematen. De softe-
nonbaby’s die in het begin van de jaren ’60 
werden geboren met korte armen en/of benen 
zijn een extreem voorbeeld van jongeren met 
dysmelie.   
 
Jongeren met psychomotore retardatie   
Deze jongeren hebben moeite om hun bewe-
gingen te organiseren en opdrachten uit te 
voeren die voor ons eenvoudig zijn (bijvoor-
beeld schrijven, sport …), maar ze hebben 
daarom nog geen verstandelijke beperkingen. 
Het plannen en structureren van opdrachten is 
vaak moeilijk voor hen. Ze hebben soms een 
houterige manier van lopen, maar voor de rest 
is hun handicap niet of amper zichtbaar.  
 
Jongeren met myopathie  
Myopathie is een aangeboren spieraandoening 
of ziekte van de spieren. De ziekte is aanwezig 
vanaf de geboorte. Er zijn verschillende soor-
ten spierziektes. Bij al deze ziektes takelen de 
spieren verder af, totdat ze bijna verdwijnen 
en omgezet worden in vet of bindweefsel. Dit 
leidt tot een progressief verminderende spier-
kracht en een steeds verminderende motori-
sche functionaliteit. Afhankelijk van het soort 
spierziekte worden bepaalde spiergroepen 
eerst aangetast. Bijna alle spierziektes leiden 
tot rolstoelgebruik en de persoon sterft 
meestal vroegtijdig. Duchenne spierdystrofie, 
Werdnig Hoffman en ziekte van Steinert zijn 
enkele voorbeelden van spierziektes.   
Ik heb mij voor mijn scriptie niet verdiept in 
de gevoelens van deze jongeren. Verschillende 
gevoelens zullen overeenkomen bij jongeren 
met bovenstaande beperkingen, maar er zal 
een verschil zijn tussen jongeren met myopa-
thie en jongeren zonder myopathie. De jonge-
ren met myopathie zullen worden geconfron-
teerd met het besef van vroegtijdig te sterven. 
Ik wil dit onderscheid duidelijk maken in mijn 
scriptie, want ik denk dat er verschillende ac-
centen in de begeleiding kunnen liggen, bij-
voorbeeld hoe staan de ouders en de jongeren 
stil bij het vroege sterven … Ik meen dat er 
wel verschillende zaken uit mijn scriptie kun-
nen worden doorgetrokken naar deze doel-
groep, maar mijn scriptie handelt over jonge-

ren waarbij de handicap voor, tijdens of kort 
na de geboorte zichtbaar opgemerkt wordt. 
 
Bijkomende beperkingen 
De jongeren met een motorische handicap 
hebben vaak bijkomende beperkingen: onder 
andere aandacht- en concentratiestoornissen, 
visueel-ruimtelijke moeilijkheden, moeite heb-
ben met complexe of gelijktijdig aangeboden 
opdrachten … Slechts een minderheid is nor-
maal begaafd, de meeste jongeren zijn zwak 
begaafd of hebben een lichte verstandelijke 
handicap. Toch spreekt men bij deze jongeren 
niet (of zelden) over een meervoudige handi-
cap. Dit gebeurt enkel bij jongeren die twee of 
meerdere handicaps hebben die hen dubbel 
sociaal benadelen, bijvoorbeeld een blinde 
jongen in een rolwagen. Bij jongeren met een 
motorische handicap zijn de bijkomende be-
perkingen geen echte bijkomende handicaps, 
want ze vloeien voort uit hun motorische han-
dicap.  
 

2 Omschrijving van het gezin 

Naast de jongeren wil ik aandacht schenken 
aan het gezin; dit zijn de ouders en de even-
tuele broers en zussen. Het kind met een han-
dicap is onlosmakelijk verbonden met 
zijn/haar gezin. Ze beïnvloeden elkaar.5 
Doorheen deze scriptie spreek ik over ouders. 
Onder ouders versta ik diegenen die instaan 
voor de opvoeding van het kind. Ik bedoel met 
de term ouders dus niet enkel de biologische 
ouders, maar iedere volwassene die een lang-
durige samenlevings- en opvoedende relatie 
heeft met het kind in gezinsverband.  
De ouders kijken tijdens de zwangerschap uit 
naar de geboorte van hun kindje. Tijdens de 
zwangerschap, bij de geboorte of kort na de 
geboorte worden de ouders geconfronteerd 
met de handicap van hun kindje. Het slechte 
nieuws over hun kind roept bij de ouders ver-
schillende reacties op: schok, angst, boosheid, 
schuldgevoelens, onmacht … De meeste ou-
ders hebben heel wat tijd nodig om dit gebeu-
ren te verwerken.6 Soms worden deze gezin-
nen ‘gehandicapte gezinnen’ genoemd. De 
gezinnen worden met andere moeilijkheden 
geconfronteerd dan gezinnen zonder een kind 
met een handicap, maar in mijn scriptie be-
noem ik hen niet als gehandicapte gezinnen.  
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3 Omschrijving van verwerking  

“Ik weet eigenlijk niet wat verwerken is, maar 
er is misschien iets wat erop lijkt: ik kan er-
mee leven.”  
(Durlacher in Abrahams, 1992)7 

In mijn scriptie bekijk ik het verwerkingspro-
ces van de jongeren met een motorische han-
dicap en hun gezin. De gezinsleden kennen de 
diagnose van de handicap, maar deze diagno-
se verwerken is een heel andere weg. Dit is 
een moeilijke weg, met veel vallen en opstaan. 
Ik zal doorheen mijn scriptie spreken over het 
verwerkingsproces, maar ik wil hierbij een 
nuancering maken. Een proces doet me den-
ken aan een gefaseerd verloop van gebeurte-
nissen met een bepaald einddoel. Ik geloof 
echter niet dat alle ouders en de jongeren op 
dezelfde manier reageren. Ik denk dat het als 
hulpverlener belangrijk is om te proberen alle 
reacties te begrijpen, zonder een ‘normale’ 
weg van verwerking in fasen voor ogen te 
houden. Verwerken is volgens mij een levens-
lange opgave en het streefdoel is aanvaarding, 
maar ik vraag me af of de jongeren en de 
ouders dit ooit bereiken. Een jongere formu-
leerde het als volgt: “je eigen handicap ver-
werk je nooit, je moet er alleen (willen of niet) 
mee leren leven, zonder berusting. En dat 
levenslang onder blijvend proces”.8  
Wat wordt er in deze scriptie verstaan onder 
verwerken? Verschillende auteurs hebben hun 
definitie over de begrippen verwerken, aan-
vaarden … gepubliceerd. Ik heb deze definities 
gebruikt als achtergrond om zo te komen tot 
mijn definitie over de term verwerken. Ik vind 
het meeste aansluiting bij de definitie van 
Gersnigt en Gersnigt -Strengers. Ze definiëren 
verwerking als volgt: “allerlei mogelijke reac-
ties van ouders … nadat een eerste fase van 
het onderkenningsproces heeft plaatsgevon-
den, en die er op gericht zijn met deze werke-
lijkheid te leren leven.”9 
Onder verwerking versta ik het leren omgaan 
en leren leven met de mogelijkheden en be-
perkingen, zonder deze mogelijkheden en 
beperkingen te onderschatten of te overschat-
ten. Hiermee hangt samen dat de jongeren en 
de ouders een realistische kijk hebben op het 
functioneren. De verwerking verloopt niet vol-
gens een voorspelbaar, geordend patroon.  

Er zijn wel herkenbare reactiemogelijkheden, 
maar dit is voor iedere mens uniek in beteke-
nis, duur en intensiteit.10 
Voor veel ouders en de jongeren zelf blijft de 
handicap hun hele leven onaanvaardbaar. Ik 
denk dat verwerken een levenslange opgave is 
en aanvaarding een mogelijk einddoel is, maar 
het is zeker niet voor iedere jongere of ouder 
mogelijk om dit moment van aanvaarding te 
bereiken. Het is een soort ideaal dat ouders 
proberen na te streven met wisselend succes. 
Als toekomstige maatschappelijk werkster vind 
ik het belangrijk om stil te staan bij het feit 
dat van de jongeren en de ouders niet ver-
wacht kan worden dat ze de handicap op een 
evenwichtige manier accepteren. De ouders en 
de jongeren kunnen herhaaldelijk worden ge-
confronteerd met verdriet, protest, onmacht … 
Dit verwerkingsproces is een natuurlijk en een 
noodzakelijk proces. Het blijft een voortduren-
de strijd. Pijn, verdriet … blijven bestaan, 
maar de ouders en de jongeren gaan op zoek 
naar een manier om er mee om te gaan.  
 

4 De visie van Ter Horst 

In mijn eerste hoofdstuk wil ik de aandacht 
vestigen op de visie van Ter Horst. Ik baseer 
me voor deze uitleg op het boek van Ter 
Horst11 en mijn cursus patiëntenbegeleiding12. 
Ter Horst bekijkt hoe ouders een antwoord 
proberen te geven op het leed dat hen over-
komt. Hij gelooft niet dat ouders het leed van 
de handicap van hun kind ooit echt kwijtraken. 
Het is en blijft een gevecht. Ter Horst maakt 
hierbij een belangrijke opmerking: hij zegt dat 
lief en leed, net zoals verdriet en vreugde 
geen tegenstellingen zijn. Er is niet alleen leed 
of verdriet in het leven van de ouders, maar 
het lief kan het leed niet uitwissen. Ter Horst 
beschrijft het proces van het verwerken als 
een leedgevecht. Het is een gevecht dat de 
gezinsleden met zichzelf, met elkaar en met 
de werkelijkheid voeren om een passend ant-
woord te geven op – in deze scriptie – de aan-
geboren motorische handicap.  
Ter Horst spreekt over een doolhofmodel. Dit 
model geeft hem de mogelijkheid om het ver-
werkingsproces voor te stellen als in een ruim-
te, een doolhof. Ter Horst omschrijft de reden 
voor het gebruik van een doolhofmodel als 
volgt: “Men weet er de weg niet. De uitgang is 
moeilijk te vinden en vaak komt men terug op 
plaatsen waar men al eerder geweest is. Men 
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kan op allerlei manieren door de doolhof krui-
sen en op een later tijdstip in een veld blijven 
steken dat men eerder glorieus heeft verla-
ten.” De antwoorden op hun leedgevecht lig-
gen niet eens en voor altijd vast en moeten 
voortdurend worden verdedigd. Hiermee door-
breekt hij het lineaire denken.  
De doolhof zorgt ervoor dat de gezinsleden 
geen overzicht hebben en dat ze niet weten 
waar ze zich tijdens hun leedgevecht ergens 
bevinden. Dit maakt dat de gezinsleden van 
antwoord kunnen verschillen, want ze weten 
niet van elkaar waar ze zich ergens in het 
doolhof bevinden. De gezinsleden kunnen dus 
elk in een andere ruimte zitten. Dit kan moei-
lijkheden met zich meebrengen, omdat het 
ene gezinslid zich niet kan vinden in de dingen 
die het andere gezinslid nauw aan het hart 
liggen.  
 
Ik vind het doolhofmodel een mooie visie van 
hoe het verwerkingsproces verloopt. Ik denk 
dat sommige ouders van een kind met een 
motorische handicap, bij wijze van spreken, 
hun hele leven in deze doolhof kunnen rond-
dwalen, maar ik geloof dat een groot deel van 
de ouders, al was het maar voor een tijdje, de 
uitgang vinden. Er kunnen zich steeds gebeur-
tenissen voordoen waardoor de ouders terug 
in de doolhof terechtkomen, bijvoorbeeld als 
er wordt gepraat over de toekomst van hun 
kind. Alle ouders kunnen hier op een andere 
manier op reageren; de aard en intensiteit van 
bepaalde gevoelens en reacties kunnen na een 
tijdje ook minder intens worden. Maar zoals ik 
hierboven reeds geschreven heb, denk ik dat 
de handicap aanvaarden soms moeilijk bereikt 
wordt, maar de gezinsleden leren er vaak wel 
mee omgaan.  
 

 Samengevat ____________ 

In dit hoofdstuk werden de verschillende be-
grippen verduidelijkt die in mijn scriptie ge-
bruikt worden. De jongeren in deze scriptie 
zijn jongeren met een aangeboren motorische 
handicap, wat betekent dat ze beperkt zijn in 
hun motorische ontwikkeling. De doelgroep 
werd afgebakend door de jongeren met een 
meervoudige handicap en de jongeren met 
een spierziekte niet op te nemen. De jongeren 

bevinden zich allen in de puberteit of de ado-
lescentie.  
Het gezin wordt voorgesteld als het natuurlij-
ke milieu van ouders en eventuele andere 
gezinsleden. Het gezin wordt gezien als een 
systeem waarmee alle jongeren onlosmakelijk 
verbonden zijn.  
Zowel de jongeren als hun gezinsleden wor-
den geconfronteerd met allerlei moeilijkheden 
die voortvloeien uit de motorische handicap. 
Zowel de jongeren als hun gezin proberen de 
situatie te verwerken. Verwerken betekent in 
deze scriptie het leren omgaan en het leren 
leven met de mogelijkheden en beperkingen, 
zonder ze te onderschatten of te overschatten. 
Er kunnen herkenbare reactiemogelijkheden 
zijn, maar iedere mens reageert op zijn unieke 
manier. Verwerken is een levenslange opgave, 
met vallen en opstaan. _____________ 

 
 

Hoofdstuk 2 
Het verwerkingsproces  

Elke handicap brengt moeilijkheden met zich 
mee voor het kind en de andere gezinsleden. 
Deze moeilijkheden verschillen naargelang de 
aard, de frequentie, de zichtbaarheid en de 
ernst van de handicap.13 
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de mogelij-
ke invloeden van een aangeboren motorische 
handicap op de jongere zelf, om nadien in te 
gaan op de andere gezinsleden, namelijk de 
ouders en de eventuele broers en zussen. Tot 
slot worden ook de verschillende reactiemoge-
lijkheden besproken in het verwerkingsproces. 
Ik zal het doorheen dit hoofdstuk bewust niet 
hebben over de mogelijke oorzaken en gevol-
gen van een handicap bij de jongeren en het 
gezin. Ik denk dat het te eenzijdig is om te 
spreken over oorzaak – gevolg en de grens 
tussen deze begrippen is – zeker in deze the-
matiek - soms vaag.   
Ik wil in dit hoofdstuk niets veralgemenen, ik 
wil louter een beeld geven van wat er allemaal 
kan spelen tijdens het verwerken. De punten 
die hieronder beschreven worden, zullen dus 
niet van toepassing zijn voor elke jongere met 
een aangeboren motorische handicap en voor 
elk gezin. In ‘Kinderrevalidatie’ werd het als 
volgt beschreven: “Wat de effecten van een 
handicap precies zijn, is afhankelijk van het 
individuele kind en zijn omgeving. Het is dus 
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onmogelijk om algemene uitspraken te doen 
over bijvoorbeeld de invloed van spina bifida 
op het sociale functioneren.”14 
Doorheen dit hoofdstuk wordt er verondersteld 
dat het niet de gebeurtenis is die de reacties 
en gevoelens bepaalt, maar wel de individuele 
interpretatie van die gebeurtenis.15 
 

1 De jongeren 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een 
handicap het risico lopen om meer psychische 
en sociaal–emotionele problemen te krijgen 
naarmate ze ouder worden; de puberteit wordt 
gezien als een moeilijke periode.16  
De psychische en sociaal–emotionele proble-
men kunnen heel uiteenlopend zijn en ze zijn 
verschillend van jongere tot jongere. Dit kun-
nen onder andere depressieve symptomen, 
een gebrek aan concentratie, aanpassings-
stoornissen, woede, verdriet, machteloosheid, 
minderwaardigheidsgevoel, ergernis, egocen-
trisme, faalangst … zijn.17 
Bij een minderheid van de jongeren leidt dit 
tot ernstige psychische problemen of patholo-
gische stoornissen.18 
 

Mogelijke invloeden van een  
motorische handicap op de jongeren 

Ontwikkelen van een negatief zelfbeeld 
Het zelfbeeld is het beeld dat iemand van zich-
zelf heeft en dit oefent een invloed uit op zijn 
functioneren en welbevinden. Het zelfbeeld 
speelt een rol tijdens het verwerkingsproces. 
Voor het ontwikkelen van een positief zelf-
beeld liggen volgende elementen aan de basis: 
 behoefte aan effectiviteit of competentie: 

“ik kan dingen laten gebeuren.” 
 behoefte aan erkenning: “ik ben geliefd, 

word gewaardeerd en gerespecteerd.”  
 behoefte aan autonomie: “ik beslis zelf 

wat ik denk, doe en voel.”19 
Bij jongeren met een aangeboren motorische 
handicap komen deze behoeften vaak in het 
gedrang. Ik denk dat hierin een verschil kan 
liggen met jongeren met een verworven han-
dicap. Ze kunnen voor het verwerven van de 
handicap reeds een positief zelfbeeld gehad 
hebben, waaruit ze kracht kunnen putten. Paul 
Antipoff - hij is op latere leeftijd in een rolstoel 
terechtgekomen - omschrijft zijn karakter in 
een videofragment als volgt: “vanuit mijn 
jeugd heb ik altijd zoiets gehad van ‘ik zal het 

wel doen zoals ik het wil.’ Dus ik denk dat die 
kracht en die manier van leven er van jongs af 
ingezeten heeft.”20 
Het zelfbeeld van de jongeren kan positief 
worden beïnvloed door een warme en accepte-
rende relatie met de gezinsleden en andere 
omringende personen. Ook de aard van de 
beperking, de ernst van de beperking, de 
zichtbaarheid van de beperking, de invloed 
van de beperking op het cognitief functioneren 
… spelen een rol in het ontwikkelen van een – 
al dan niet – positief zelfbeeld.21 
 
Een ongewone lichaamsbeleving  
De adolescentie is een periode waarin het li-
chaam verandert. Voor jongeren met een mo-
torische handicap kan het moeilijk zijn om te 
leren omgaan met hun veranderend lichaam, 
een lichaam dat daarenboven afwijkt van het 
lichaam van leeftijdsgenoten.22  
Deze jongeren ervaren hun lichaam meestal 
als niet vanzelfsprekend. Ze kunnen worden 
geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid van 
hun lichaam: het lichaam maakt allerlei on-
verwachte bewegingen, kan hen ieder moment 
in de steek laten … De jongeren kunnen zich 
niet alleen anders voelen, maar soms ook 
minderwaardig; ze trekken zich eerder terug 
door schaamtegevoelens. Ze proberen hun 
handicap soms zoveel mogelijk te verbergen.23  
Deze twijfels en onzekerheden hebben een 
invloed op het psychisch welbevinden en ze 
kunnen ook het aangaan van sociale en sek-
suele relaties bemoeilijken. Els Leemans 
schrijft in haar boek dat bij jongeren die zich-
zelf anders of lelijk vinden, de kans groter is 
dat ze gepest zullen worden. Dit geldt niet 
alleen voor jongeren met een handicap.24  
De lichaamsbeleving wordt ook bepaald door 
de mate waarin de jongeren zich geaccepteerd 
en gesteund voelen door de gezinsleden en de 
omgeving.25 

Voorbeeld: Op mijn stageplaats droeg een 
meisje met dwerggroei altijd plateauzolen, 
tegen het advies van de kinesisten in. Ze 
had veel last van rugpijn, maar met de 
schoenen voelde ze zich groter.  

 
De nood aan hulpmiddelen 
Bij hulpmiddelen denken mensen al snel aan 
een rolstoel, maar het gamma van hulpmidde-
len is natuurlijk veel ruimer. Het kan nodig zijn 
dat de jongere krukken, spalken, beugels, 
korsetten, orthopedische schoenen … draagt. 
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De jongere kan daarnaast ook hulpmiddelen 
nodig hebben voor de algemeen dagelijkse 
activiteiten zoals wassen, eten … Om zo opti-
maal mogelijk thuis te kunnen functioneren, 
kunnen er ook allerlei aanpassingen in de 
thuisomgeving nodig zijn, zoals het installeren 
van een traplift.   
Hulpmiddelen kunnen door de jongeren als 
verrijkend, maar ook als zeer vervelend wor-
den ervaren. Op mijn stageplaats zei een jon-
gen tegen me dat hij hierdoor “dubbel anders” 
is. Het is soms moeilijk voor de jongeren om 
te leren leven met de nood aan hulpmiddelen. 
Ze vinden vaak dat het hen stigmatiseert, 
maar soms kan dit ook te wijten zijn aan de 
pijn die ze ondervinden bij het dragen van 
hulpmiddelen.   

Voorbeeld: Bij een jongen met dwerggroei 
werd het voorstel gedaan om zijn kleerkast 
aan te passen zodat hij overal goed aan 
zou kunnen; de jongen weigerde. Hij wilde 
geen hulpmiddelen die hem met zijn han-
dicap confronteerden.  

 
Meer moeilijkheden en stress26 
Personen met een motorische handicap wor-
den vaak geconfronteerd met moeilijkheden 
en stress. Dit hangt niet louter samen met 
ingrijpende gebeurtenissen zoals een hospita-
lisatie of een operatie, maar het kan ook te 
maken hebben met kleinere moeilijkheden die 
de jongeren dagelijks proberen te overwinnen. 
Deze kleinere te overwinnen moeilijkheden 
kunnen een invloed hebben op het welbevin-
den van de jongeren. Ik denk hierbij aan de 
ontoegankelijkheid van bepaalde gebouwen en 
voetpaden, het omkijken van de mensen, de 
betuttelende houding van de omgeving, mis-
plaatste uitspraken … 
Ik besef dat de termen ‘klein’ en ‘ingrijpend’ 
relatief en subjectief zijn, maar het is om het 
onderscheid duidelijker te maken tussen een 
minder frequent gebeuren en de dagelijkse 
confrontaties, waarbij ik niet uitsluit dat de 
dagelijkse confrontaties ingrijpend kunnen 
zijn. 
Stressoren kunnen zowel een indirecte als een 
directe invloed hebben op de jongeren. 

Voorbeeld: De jongere heeft moeite om de 
trap op te geraken; dit is een stressor met 
een directe invloed. 
Voorbeeld: De ouders kampen met finan-
ciële problemen als gevolg van de handi-

cap; dit is een stressor met een indirecte 
invloed. 

Deze moeilijkheden en stress kunnen aanlei-
ding geven tot een negatievere beleving van 
de eigen verschijning, meer gedragsproble-
men, meer depressieve gevoelens, een ver-
minderd gevoel van eigenwaarde … 
Ik denk dat het heel belangrijk is om als hulp-
verlener alert te zijn voor deze signalen. In het 
handboek jeugdhulpverlening omschrijft men 
het als volgt: “de stress als gevolg van het 
anders–zijn van de wereld van de persoon met 
een fysieke handicap mag niet worden onder-
schat en kan niet genoeg worden bena-
drukt.”27 
 
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het 
gedrang 
Een motorische handicap kan de zelfstandig-
heid en de zelfredzaamheid van een jongere 
beïnvloeden. Sommige jongeren met een mo-
torische handicap zijn voor verschillende zaken 
aangewezen op de hulp van anderen. Hulp kan 
nodig zijn om naar toilet te gaan, om vlees te 
snijden tijdens het eten, bij het wassen … De 
jongeren die hulp nodig hebben, zijn minder 
zelfredzaam dan de jongeren die deze hulp 
niet nodig hebben, maar toch zijn ze op hun 
manier zelfredzaam. Ik merkte tijdens mijn 
stage dat de zelfredzaamheid van de jongeren 
niet steeds gestimuleerd wordt door de 
(thuis)omgeving. Dit heeft zijn invloed op de 
zelfstandigheid.  

Voorbeeld: In de leefgroep hebben de jon-
geren elk hun taak. Dit kan afwassen zijn, 
de tafels dekken, afruimen, afdrogen … 
Tijdens besprekingen met de ouders en de 
jongeren wordt ook steeds gevraagd door 
de maatschappelijk werker naar de zelf-
redzaamheid van de jongeren thuis. Dit 
was meestal heel beperkt, ze moesten niet 
vaak meehelpen in het huishouden.  

Een mogelijke verklaring kan zijn dat de ou-
ders zorg moeten/willen geven aan hun kind 
en soms geneigd zijn tot een overbezorgde 
houding. Ook de reactie van de omgeving kan 
minder gericht zijn op het stimuleren van de 
mogelijkheden van de jongere. De jongere kan 
zich door de (vaak onbewuste) inperking van 
de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid min-
der gewaardeerd en gerespecteerd voelen in 
zijn mogelijkheden.28 
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Positie van de hulpvrager29 
Het is een feit dat de jongeren soms afhanke-
lijk zijn van anderen. Ik denk dat het op 
zekere hoogte fijn is voor een jongere om zich 
te koesteren in zorg, maar de jongere kan het 
ook vervelend vinden als de hulpverlenende 
mensen zelf invullen wat goed is voor hem of 
haar. Dit maakt het beroep moeten doen op 
anderen niet eenvoudiger.  
De jongeren kunnen zich ook ‘klein’ of ‘minder’ 
voelen omdat ze hulp moeten vragen. De 
hulpverlenende mensen staan er niet altijd bij 
stil wat het vergt van de jongeren om telkens 
opnieuw hulp te moeten vragen. Daarnaast is 
er ook het gegeven dat jongeren de anderen 
niet tot ‘last’ willen zijn.  
Het frustrerende voor hen is dat ze vaak in die 
ene positie van hulpvrager blijven steken en 
ze daardoor altijd een onevenwicht in relaties 
ervaren. Het kan personen met een handicap 
heel goed doen als ze ervaren dat ook zij voor 
anderen een hulp of steun kunnen betekenen. 
 
Sociale contacten 
Jongeren met een motorische handicap zijn 
vaak beperkt in hun mogelijkheden tot sociaal 
contact. Het zichtbaar ‘anders–zijn’ bemoeilijkt 
het contact met leeftijdsgenoten. De adoles-
centie is een periode waarin een jongere vaak 
niet te afwijkend mag zijn indien ze erbij wil-
len horen.30   
In hun vrije tijd blijven sommige jongeren 
sneller thuis, wat kan leiden tot sociaal isole-
ment. Ze kijken op tegen de reacties van de 
buitenwereld: ze kunnen worden nagekeken, 
ze horen mensen allerlei dingen over hen zeg-
gen, ze moeten vaak zelf het initiatief nemen 
om iemand aan te spreken … Ik denk dat 
mensen zich soms geen houding weten te 
geven tegenover iemand met een zichtbare 
handicap: de handicap springt meteen in het 
oog, een gewoon babbeltje kan moeilijk voor 
hen zijn en het onderwerp is vaak de handicap 
van de jongere. Dit is, denk ik, een begrijpelij-
ke reactie. Het probleem stelt zich echter 
wanneer deze mensen een betuttelende hou-
ding gaan aannemen, omdat ze denken dat de 
jongere met een motorische handicap ook een 
verstandelijke handicap heeft. Daarnaast 
wordt er soms over het hoofd van de jongeren 
gepraat als ze vergezeld worden. Dit kan heel 
kwetsend zijn voor de jongeren.31 
De jongeren hebben niet steeds de mogelijk-
heid om sociale contacten buiten hun ver-

trouwde omgeving te leggen. De medische 
behandelingen en de verzorging kan de jonge-
ren de tijd en de energie ontnemen om erva-
ringen op te doen met leeftijdsgenoten.32 
Nochtans zijn sociale contacten nodig om soci-
ale vaardigheden te ontwikkelen en waarde-
ring te ondervinden.  

Voorbeeld: Tijdens besprekingen met de 
ouders en de jongere wordt er steeds ge-
vraagd naar de invulling van de vrije tijd. 
Dit is meestal televisie kijken, naar muziek 
luisteren … dingen die thuis kunnen wor-
den uitgeoefend. Dit is niet te veralgeme-
nen; er zijn ook jongeren die gaan voet-
ballen, uitstapjes maken, met vrienden af-
spreken … 

 
Voortdurend vooruitkijken33 
De handicap van de jongeren dwingt hen (en 
de omringende mensen) anders te leven dan 
hun leeftijdsgenoten zonder een handicap. Als 
ze een uitstapje maken, moeten ze zich afvra-
gen in welke situaties ze terecht kunnen ko-
men en of deze voor hen mogelijk zijn. Ik 
denk dat dit uiteindelijk wel een automatische 
reflex wordt, maar het is toch iets waarmee 
telkens rekening moet worden gehouden. Het 
schrikt hen vaak af om initiatieven te nemen, 
want vooruitkijken is ook telkens opnieuw heel 
confronterend; ze kunnen hun beperkingen 
moeilijk negeren.  

Voorbeeld: De eerste dagen van mijn sta-
ge stond ik in de leefgroep om zicht te 
krijgen op de leefgroepwerking. Ik ben 
toen met enkele opvoeders en jongeren 
een dagje naar zee geweest. Eén van de 
jongeren zat in een rolstoel. Op een be-
paald moment moest het meisje naar het 
toilet; we hebben toen een tijdje moeten 
zoeken naar een cafeetje waar het toilet 
op het gelijkvloers was.    

 

2 Mogelijke invloeden van een  
motorische handicap op de 
gezinsleden  

De ouders 

De veranderingen in het huishouden 
Het hebben van een jongere met een handicap 
kan ervoor zorgen dat het huishouden en het 
gezin op een aangepaste manier geleid moe-
ten worden. Het kan zijn dat het (na een tijd-
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je) aangewezen is dat één of beide ouders 
minder gaan werken, veranderen van werk of 
stoppen met werken om de verzorging van 
hun kind op te nemen. Dit heeft invloed op het 
inkomen van het gezin. Het hebben van een 
kind met een handicap brengt extra kosten 
met zich mee, bijvoorbeeld aanpassingen in 
huis, de eventuele nood om te verhuizen, ver-
plaatsingskosten naar een revalidatiecentrum, 
de aankoop van hulpmiddelen … In sommige 
gezinnen kan het dalen van het inkomen lei-
den tot financiële moeilijkheden. Stoppen of 
minder werken heeft niet alleen invloed op het 
inkomen van het gezin, maar kan ook op psy-
chisch vlak merkbaar zijn. Werk heeft voor 
veel mensen een belangrijke waarde. Ze halen 
er zelfvoldoening en status uit, het kan aan-
leunen bij hun interesses en opleiding, er zijn 
contacten met collega’s …34 

Voorbeeld: De moeder van een meisje met 
hersenverlamming heeft er een tijdje aan 
gedacht om terug te gaan werken, nu haar 
kinderen wat ouder zijn; ze zou dit ook 
zeer graag gedaan hebben. Ze heeft ech-
ter besloten om het niet te doen omwille 
van de zware zorgvraag van haar dochter. 
De moeder had het gevoel haar dochter te 
kort te doen als zijzelf niet meer zoveel 
tijd in haar dochter zou kunnen steken.  

In mijn voorbeeld verwijs ik naar de moeder, 
maar hiermee wil ik de verantwoordelijkheid 
van de vader niet ondermijnen.  
Vroeger was het vooral de moeder die de op-
voeding van het kind met een handicap op 
zich nam, maar met de tijd zijn de vaders 
steeds actiever geworden en hebben meer 
kansen gekregen in het nemen van verant-
woordelijkheid voor de opvoeding van hun 
kind en het ondersteunen van de moeder en 
de andere gezinsleden.35 
 
De relatie tussen de ouders 
Het zorgen voor een kind met een handicap 
heeft invloed op de relatie tussen de ouders. 
Het kan de ouders dichter bij elkaar brengen, 
maar het kan hen ook uit elkaar drijven. Noch-
tans kan in de gebruikte literatuur niet worden 
aangetoond dat het aantal echtscheidingen 
hoger ligt bij gezinnen met een kind met een 
handicap.36 
De spanningen tussen de ouders kunnen te 
wijten zijn aan het verschil in omgaan met de 
situatie en in hun behoeften erover te praten. 
Sommigen zien hun partner als een soort 

schuldige voor de handicap van hun kind; dit 
kan zowel bewust als onbewust tot uiting ko-
men.37 Het kan ook zijn dat de ouders het niet 
eens zijn over de behandeling. Dit zou verer-
gerd kunnen worden als één van de ouders 
nauwelijks contact heeft met de hulpverleners 
die voor het kind zorgen, waardoor de ouder 
mogelijks hun steun en/of inzicht mist.38 
 
Sociale contacten39 
De sociale contacten van ouders kunnen in het 
gedrang komen. Verschillende elementen kun-
nen hier een rol spelen, namelijk extreme 
bezorgdheid bij de ouders, een negatief zelf-
beeld, een depressie, mogelijke financiële 
problemen of het feit dat er niemand is die op 
de jongere kan passen. Daarnaast vraagt een 
jongere met een handicap aandacht, energie 
en tijd van de ouders; dit maakt dat er soms 
weinig vrije tijd overblijft voor hen.  
Voor sommige ouders is het een teleurstelling 
om geconfronteerd te worden met mensen die 
niet lijken in te zien met welke moeilijkheden 
ze te maken hebben, of die hen vermijden 
omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen of 
hoe ze kunnen helpen. Alle ouders reageren 
op hun eigen manier. Ze kunnen reageren uit 
boosheid, schaamte voor het kind, frustraties 
om telkens weer dezelfde uitleg te moeten 
geven over hun kind, verdriet door kwetsende 
opmerkingen …  
Uit onderzoek blijkt dat sociale contacten van 
groot belang zijn voor het leren omgaan met 
de handicap. Veel gezinnen ervaren meestal 
de steun van de omgeving als iets positiefs. 
Praktische hulp, afleiding en steun kunnen een 
rol spelen in de zelfwaardering van de ouders. 
Ik denk dat het ook belangrijk is om te verwij-
zen naar de steun die ouders van een kind 
met een handicap bij elkaar kunnen vinden. Er 
zijn heel wat ouderverenigingen in Vlaanderen 
die hun energie steken in netwerking, namelijk 
het netwerk van het kind met een handicap en 
zijn ouders doelgericht uitbreiden, zodanig dat 
de zorgvraag gemakkelijker kan worden ge-
deeld. 
 
Bezorgd om de toekomst 

“Ouders zien hoe het nu met hun kind gaat, maar 
naar de toekomst kunnen ze slechts gissen.”40 

Ouders zijn vaak meer bezorgd om de toe-
komst van hun kind met een handicap dan om 
die van hun andere kinderen. De redenen 
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waarom ze zich zorgen maken, kunnen heel 
verschillend zijn; onder andere de toekomst is 
minder duidelijk, veel ouders kennen de socia-
le kaart niet (weten bijvoorbeeld niet of men-
sen met een handicap ook kunnen werken of 
niet), weten niet hoe de handicap verder zal 
evolueren, weten niet hoe hun kind aan een 
inkomen zal raken, weten niet of hun kind 
gelukkig zal worden … Ook een heel belangrij-
ke bezorgdheid van ouders is wie de zorgvraag 
van het kind zal overnemen als zij er niet 
meer zijn.  

Voorbeeld: Naarmate de jongeren ouder 
worden, wordt er op het MPI met de ou-
ders gewerkt rond de toekomst. De maat-
schappelijk werk(st)er stelt vragen over 
het beeld dat de ouders hebben over de la-
tere woon– en werktoekomst van hun 
kind. Soms is dit iets dat de ouders jaren 
voor zich hebben geschoven en op dat 
moment kan het een heuse confrontatie 
voor hen betekenen. Andere ouders heb-
ben een realistisch beeld over de toe-
komst. Bezorgdheid speelt bij beide ou-
ders. De toekomst is ook iets waar de ou-
ders geen greep op hebben, ze kunnen al-
leen veronderstellen wat er zal gebeuren.   

 
Kennis over de handicap en de therapeu-
tische mogelijkheden41 
De ouders hebben niet steeds een goed beeld 
van de handicap van hun kind. Vanaf de ge-
boorte van hun kind worden de ouders gecon-
fronteerd met een zekere diagnose. Dit kan 
een moeilijke medische term zijn, waar ze 
(n)ooit van gehoord hebben. Aangezien het in 
deze scriptie gaat over jongeren, hebben de 
meeste ouders doorheen de jaren alsmaar 
meer informatie vergaard over de symptomen, 
prognose, behandeling … van de handicap. 
Toch hebben sommige ouders nog steeds niet 
zo’n goed beeld van de handicap en dit kan te 
wijten zijn aan allerlei zaken. Sommige hulp-
verleners geven onvolledige of ingewikkelde 
informatie die de ouders niet begrijpen of ze 
delen bepaalde informatie niet op een goede 
wijze of op een goed moment mee. De ouders 
kunnen hierop reageren met verdringing, ont-
kenning, ongeloof, woede gericht naar de 
hulpverlener … Daarnaast zijn boeken en tijd-
schriftartikelen niet steeds toegankelijk voor 
de ouders. Ook vrienden en kennissen kunnen 
onjuiste of soms tegenstrijdige informatie ge-
ven. Een andere mogelijke verklaring is dat er 
niet altijd een indicatie gegeven kan worden 

voor het verloop en de prognose van de han-
dicap.  
Op mijn stage heb ik iets meer zicht gekregen 
over de verschillende behandelingsmogelijk-
heden. Er bestaan allerlei therapieën, onder 
andere kritische ontwikkelingsbegeleiding, 
Bobath-therapie … Elke therapeut heeft zijn 
idee over een bepaalde therapie, maar bij 
bijna elke therapie bestaat er geen zekerheid 
over de uitkomst van de behandeling. Ik wil 
niet uitwijden over de inhoud van deze thera-
pieën, maar ik denk dat het moeilijk kan zijn 
voor de ouders om een beslissing te nemen 
om hun kind al dan niet één van deze thera-
pieën te laten volgen. Dit vergt tijd en inspan-
ning van de ouders en de jongere, onder an-
dere stimuleren van hun kind, oefenen met 
hun kind, eventuele verplaatsingen … Ik denk 
dat het belangrijk is dat de ouders en de jon-
gere achter de behandeling staan en de nodige 
informatie krijgen.   
 
Onzeker tijdens het opvoeden42 
Er bestaat geen boek waarin staat geschreven 
hoe ouders een kind moeten opvoeden, elke 
ouder moet daar zijn eigen weg in zoeken. Ik 
vermoed dat elke ouder op bepaalde momen-
ten geconfronteerd wordt met onzekerheid 
over opvoedend handelen. Ouders van een 
kind met een handicap ervaren deze onzeker-
heid ook. Hun kind ontwikkelt zich anders dan 
ze voor de geboorte verwacht hadden. Ze 
weten soms niet hoe zelfstandig hun kind later 
zal zijn, welke mogelijkheden verbeterd moe-
ten worden … Hun opvoedingsperspectief is 
niet steeds helder.  
De ouders hebben vaak concrete vragen 
waarop geen pasklaar antwoord te geven is, 
zoals: hoe help ik mijn kind zelfstandig te 
worden? of: welk antwoord geef ik als mijn 
kind vragen stelt over het krijgen van kinderen 
later? Ze kunnen onzeker zijn in het omgaan 
met hun kind.  
Uit onderzoek is gebleken dat er een samen-
hang kan zijn tussen de ernst van de handicap 
en de zekerheid bij het opvoeden, namelijk: 
hoe ernstiger het gebrek, hoe meer opvoe-
dingsonzekerheid. Daarnaast kunnen er psy-
chische en sociaal–emotionele problemen 
voorkomen bij de gezinsleden. Dit kan zijn 
invloed hebben op het pedagogisch handelen 
van de ouders.  
Ik denk dat het belangrijk is om een onder-
scheid te maken tussen onzeker zijn tijdens 
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het opvoedend handelen en een pedagogisch 
probleem. De twee hebben niet steeds met 
elkaar te maken. De meeste ouders vinden 
met vallen en opstaan hun weg in het pedago-
gisch handelen, zonder dat dit een probleem 
wordt.  
 
De ouder-kindrelatie 
Er kunnen zich problemen voordoen in de ou-
der–kindrelatie die een invloed hebben op de 
hechting, de kwaliteit van de relatie en de 
mate van ontwikkeling die geboden wordt door 
de ouders. De ouder–kindrelatie begint zich 
reeds op te bouwen vanaf of soms reeds voor 
de geboorte van het kind en dit blijft invloed 
hebben wanneer het kind ouder wordt. De 
hechtingsrelatie met de ouders kan tijdens het 
eerste levensjaar worden beïnvloed door het 
geringe oogcontact van het kind, het niet rea-
geren op gebeurtenissen, te slap of te stijf zijn 
bij de verzorging, weinig of net te veel huilen 
… De ouders kunnen niet goed weten hoe 
hierop te reageren en dit kan het opbouwen 
van een goede band bemoeilijken. Veel hech-
tingsrelaties zijn ook moeizaam omdat ouder 
en kind te dicht bij elkaar staan. Deze proble-
men zijn niet louter van toepassing op kinde-
ren met een handicap en ze komen ook niet 
steeds voor.43 
Het is belangrijk dat de ouders hun kind aan-
raken; zonder aanraking komt het kind te 
weinig over zijn lichaam te weten en kan het 
een zekere waardering missen om een positief 
zelfbeeld op te bouwen.44 Voor ouders is het 
soms moeilijk om hun kind zelfstandiger te 
laten worden. De ouders kunnen hun kind te 
zeer beschermen of te veel beperkingen op-
leggen. Het is niet altijd evident voor hen om 
het juiste evenwicht te vinden tussen reële 
bezorgdheid en overbezorgdheid.45 

Voorbeeld: Elke jongere mispeutert af en 
toe iets en de meeste ouders reageren 
door het geven van een opmerking of een 
zekere straf, zoals het verbieden van tv 
kijken. Ik merkte tijdens mijn stage dat 
sommige ouders van een kind met handi-
cap niet steeds reageren als hun kind iets 
doet wat eigenlijk niet mag.  

 
De kinderen 46 
De ouders hebben de moeilijke taak om naast 
hun eigen bezorgdheden, angsten, verdriet en 
onzekerheden, ook aandacht te besteden aan 
verdriet, angsten … die de jongere met een 

handicap zelf en de eventuele broers en zus-
sen ervaren.  
Elk kind vraagt de nodige zorg en aandacht. Dit 
kan in het gedrang komen doordat het kind met 
een handicap soms meer aandacht en energie 
van de ouders vraagt. De andere kinderen kun-
nen (even) op de achtergrond komen.  

Voorbeeld: Een kind met een handicap 
moet een tijdje in het ziekenhuis verblijven 
voor een ingreep. Het ziekenhuis bevindt 
zich redelijk ver van thuis. De aandacht en 
tijd van de ouders gaat vaak voor een 
groot deel naar het kind in het ziekenhuis.  

De eventuele broers en zussen 

Naast het kind met een handicap kunnen er 
ook andere kinderen in het gezin aanwezig 
zijn. Dit zijn de eventuele broers en zussen; ze 
worden ook wel de brussen genoemd.  
De broer–zusrelatie kan voor velen de langst-
durende relatie in hun leven zijn. De relatie 
met de broer of zus krijgt vaak een bijzondere 
betekenis als de broer of zus een handicap 
heeft. De manier waarop het gezin zal leren 
omgaan met het kind met een handicap wordt 
bepaald door verschillende factoren, namelijk 
de specifieke kenmerken van het gezin, van 
het kind met een handicap en van de brus-
sen.47 
 
Vragen en twijfels 
De broers en zussen kunnen zich vragen stel-
len: heb ik ook een handicap? Zal ik later een 
handicap krijgen? Als ik later kinderen wil, 
kunnen zij dan ook een handicap krijgen? Op 
jonge leeftijd kunnen de brussen de handicap 
meestal minder goed plaatsen en kan hun 
fantasie een eigen leven gaan leiden. Ook 
tijdens de adolescentie (en later) kunnen 
broers en zussen met een reeks (onbeant-
woorde) vragen zitten.48  
Het kan gebeuren dat de ouders niet openlijk 
over de handicap praten met hun kinderen, 
waardoor de brussen gebrekkige informatie 
krijgen. Dit verhoogt de kans dat ze met veel 
zorgen en onbeantwoorde vragen blijven zit-
ten.49  
De broers en zussen kunnen zich zorgen ma-
ken over de toekomst van hun broer of zus. 
Ze stellen zich de vraag wat er zal gebeuren 
als de ouders er niet meer zijn. Het is belang-
rijk dat de ouders er openlijk over praten met 
hen en hun kind met een handicap. De broers 
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en zussen zijn soms diegenen die de zorg 
(‘moeten’) overnemen.50  
De broers en zussen zitten vaak met hun ei-
gen gevoelens tijdens het verwerken. Ze we-
ten niet steeds bij wie ze terechtkunnen om 
hierover te praten. Vaak zijn dit de ouders, 
maar soms zijn de broers en zussen geremd 
om er met hen over te praten.  
Er bestaat groepswerk waarbij broers en zus-
sen samen komen om over hun vragen en 
bezorgheden te praten; dit wordt een brus-
senwerking genoemd.51 
 
Andere eisen52 
De eisen die aan de broers en zussen gesteld 
worden, kunnen verschillen van de eisen die 
aan het kind met een handicap gesteld wor-
den. Soms wordt er meer verantwoordelijkheid 
van hen verwacht; de leeftijd en de plaats in 
de kinderrij speelt hierbij vaak een rol. Het 
kan gaan om huishoudelijke taken, de zorg 
voor de andere broers en zussen … De brussen 
vergelijken de zorg van hun ouders voor het 
kind met een handicap vaak heel sterk met de 
zorg voor henzelf. Ze voelen zich vaak bena-
deeld. Soms is dat ook echt zo en soms is het 
een gevoel. 
Brussen hebben het vaak nog veel moeilijker 
met de eisen die de ouders hen kunnen stellen 
op vlak van maturiteit. 

Voorbeeld: Ouders verwachten soms dat 
de brussen de handicap goed kennen en 
hun broer of zus dan ook kunnen vergeven 
als hij een stuk speelgoed van hen stuk-
maakt.  

Ik denk dat het goed is om kinderen een deel 
van de zorg op zich te laten nemen, maar 
broers en zussen mogen ook niet te veel zorg 
opnemen. Te veel zorg opnemen betekent dat 
de ervaringen buiten het gezin in het gedrang 
komen en dat er parentificatie optreedt. Dit wil 
zeggen dat de broers en zussen niet gewoon 
kind meer kunnen zijn; ze nemen een ouderrol 
op.  
 
Positieve effecten en kansen53 
Voor de broers en zussen zijn er ook een reeks 
positieve effecten en kansen aan de situatie 
verbonden. De brussen kunnen een grotere 
maturiteit hebben dan hun leeftijdsgenoten; 
dit kan ervoor zorgen dat ze beter kunnen 
omgaan met verdriet en mogelijke problemen. 
Ook kunnen ze vaak beter omgaan met zieken 
en personen met een handicap, omdat ze van 

kleins af met deze personen in contact geko-
men zijn. 
Een broer of zus met een handicap heeft ook 
veel andere kwaliteiten. Ik denk dat het be-
langrijk is om als positief effect te vermelden 
dat de handicap van hun broer of zus het ple-
zier dat ze samen kunnen beleven niet in de 
weg hoeft te staan. 
 

3 Mogelijke reacties van de  
gezinsleden en jongeren tijdens 
het verwerken 

Ik baseer me voor de indeling en de verklaring 
op de onderstaande scriptie.54 Ik wil bij het 
beschrijven van de reactiemogelijkheden van 
de gezinsleden volgende nuancering maken. Ik 
denk dat de reactiemogelijkheden soms moei-
lijk van elkaar te onderscheiden zijn, omdat ze 
vaak een mengeling van gevoelens zijn. Niet 
elke reactie komt voor bij elk gezinslid. De 
gezinsleden beïnvloeden elkaar en kunnen niet 
los worden gezien van elkaar. De mate waarin 
ze elkaar (onder)steunen en de mate waarin 
ze ondersteund worden door de omgeving, 
speelt een belangrijke rol tijdens het verwer-
kingsproces.  
 
Shock 
De gezinsleden zijn verward, voelen zich hul-
peloos, worden overspoeld door verdriet … Dit 
doet zich meestal voor wanneer de ouders bij 
de geboorte horen dat ze een kindje met een 
handicap hebben. Ik denk dat de ouders en de 
andere gezinsleden ook jaren later in shock-
toestand kunnen komen, eventueel in minder 
sterke mate. 

Voorbeeld: Hun kind met een motorische 
handicap gaat gedurende de lagere school 
naar het gewone onderwijs, maar tijdens 
een gesprek met iemand van het CLB krij-
gen de ouders te horen dat het beter zou 
zijn om hun kind buitengewoon onderwijs 
te laten volgen. Sommige ouders zien dit 
niet aankomen en het kan een zware klap 
voor hen zijn. 

 
Ontkenning 
De gezinsleden en de jongeren kunnen de 
handicap ontkennen. De ontkenning kan zich 
op allerlei manieren uiten. Ze kunnen doen 
alsof er niets aan de hand is met de jongere; 
ze ontkennen het of ze weten/begrijpen de 
diagnose niet. Soms blijven ouders hopen dat 
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de diagnose fout is en dat er nog genezing 
mogelijk is. Ze gaan van de ene dokter naar 
de andere dokter in de hoop een andere dia-
gnose te horen; dit noemt men ‘medical shop-
ping’. Ik denk dat het begrijpelijk is dat ouders 
een tweede of derde opinie wensen. Ze kun-
nen proberen de handicap te ‘verzachten’ door 
het woord ‘handicap’ niet uit te spreken. Daar-
naast kunnen de gezinsleden en de jongeren 
vluchten in hun werk, hobby’s, alcohol … Soms 
wordt het kind met een handicap helemaal 
ontkend, bijvoorbeeld door het kind niet te 
betrekken bij de familiefoto of doordat de ou-
ders/de eventuele broers en zussen het kind 
met een handicap niet vernoemen als iemand 
hen vraagt hoeveel kinderen/broers en zussen 
ze hebben. Ook familieleden en vrienden kun-
nen de handicap blijven ontkennen …  
De functie van ontkenning is vaak dat de on-
zekerheid tijdelijk verminderd wordt en dat de 
jongeren en de gezinsleden het gevoel hebben 
dat ze de situatie kunnen beheersen. 
Een heel bijzondere vorm van ontkenning is 
het rationaliseren van de emotionele gevolgen 
van de handicap. Dit kan bij de jongeren tot 
uiting komen door afstandelijk te praten over 
hun handicap of door te proberen zoveel mo-
gelijk informatie over hun handicap te verkrij-
gen om zo controle op de situatie te krijgen. 
Naast rationaliseren is er ook een andere vorm 
van ontkenning, waarbij de jongere teruggaat 
naar een vorige ontwikkelingsfase. Dit noemt 
men regressie.55 

Voorbeeld: De jongere wil ’s nachts gere-
geld bij zijn ouders slapen. 

De zichtbaarheid van de handicap bepaalt voor 
een stuk de intensiteit en de duur van de ont-
kenning. Ontkenning kan problematisch wor-
den, maar het is soms een reactie om te kun-
nen omgaan met de situatie op dat moment.  
 
Agressie en opstandigheid 
Agressie en opstandigheid komen soms voor 
bij de gezinsleden. Deze reacties kunnen 
voortkomen uit de waaromvraag: waarom 
hebben wij een kind met een handicap?  
De agressie en opstandigheid kunnen gericht 
zijn op artsen en hulpverleners. Vaak reageren 
ze eerder tegen het slechte nieuws dan tegen 
de persoon in kwestie. Het is niet steeds dui-
delijk of het ‘het lot’ van de ouders was om 
een kind met een handicap te krijgen of dat er 

fouten gemaakt zijn door deskundigen bij de 
geboorte. 
De agressie kan ook gericht zijn op de partner, 
op de omgeving, op zichzelf of soms op de 
kinderen. De gezinsleden kunnen kwaad zijn 
op het kind met een handicap; ze kunnen den-
ken van “wat doe je ons aan door zo te zijn?”.  
Onder agressie en opstandigheid kunnen fy-
sieke verwondingen en verbale verwijten wor-
den verstaan, maar ook agressieve gedachten 
kunnen hieronder vallen. De gezinsleden voe-
len zich meestal schuldig na zo’n daad of na 
zo’n gedachte.  
Door agressie en opstandigheid kunnen de 
gezinsleden vaak op weinig begrip uit de om-
geving rekenen. Ze stoten de anderen af, ter-
wijl ze hen juist nodig hebben.  

Voorbeeld: Een mama zei over haar zoon: 
“Had ik op voorhand geweten dat ik niets 
dan last met hem zou hebben, dan zou ik 
hem nooit ter wereld gebracht hebben.”  

 

Schuldgevoelens 
De ouders, broers en zussen en de jongeren 
kampen vaak met schuldgevoelens. De ouders 
kunnen denken dat ze de oorzaak van de han-
dicap van hun kind zijn. In bepaalde gevallen 
kunnen de ouders verantwoordelijk zijn voor 
de handicap van hun kind, bijvoorbeeld bij 
gebruik van harddrugs tijdens de zwanger-
schap. In andere gevallen ligt de oorzaak van 
de handicap bij de ouder zonder dat diens 
gedrag daarvoor verantwoordelijk was, bij-
voorbeeld bij extreme blootstelling aan bestra-
ling of een genetisch bepaalde handicap. Mijn 
mening hierover is dat je als hulpverlener niet 
mag denken in termen van “die ouder is ver-
antwoordelijk voor de handicap van zijn/haar 
kind”. De oorzaak van een handicap achterha-
len kan zinvol zijn, maar niet om de ouders te 
beschuldigen, wel om meer duidelijkheid te 
krijgen. Daarnaast zijn er ook handicaps 
waarbij geen oorzaak aan te duiden is; ook 
deze ouders zitten vaak met schuldgevoelens. 
Ik denk dat schuldgevoelens niet alleen weg te 
nemen zijn door de ouders de juiste informatie 
te geven over de handicap; er speelt bij veel 
ouders ook de waaromvraag: waarom hebben 
wij een kind met een handicap? Wat hebben 
we verkeerd gedaan? Ouders met een sterk 
geloof kunnen het zien als een straf van God. 
Ook een kwetsende opmerking uit de omge-
ving of van hulpverleners kan de schuldgevoe-
lens versterken.  
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Voorbeeld: Een moeder kan geregeld te-
rugdenken aan haar zwangerschap en te-
gen zichzelf zeggen: “Was ik toen maar 
niet gaan zwemmen, dan had ons kindje 
geen handicap.” 

De ouders kunnen zich ook schuldig voelen, 
omdat ze denken dat ze geen goede ouder zijn 
voor het kind. Dit kan komen doordat ze bij de 
geboorte gevoelens van teleurstelling en soms 
afkeer voelden in plaats van liefde. Ook door 
agressieve daden of gedachten kunnen de 
ouders zich schuldig voelen. Er kan bij hen een 
gevoel heersen dat ze tekortschieten in de 
opvoeding. 

Voorbeeld: Ouders kunnen door schuldge-
voelens overmand worden wanneer ze be-
slissen om hun kind op internaat te laten 
gaan. Ze kunnen denken dat ze als ouder 
gefaald hebben. 

De broers en zussen kunnen zich schuldig 
voelen, omdat ze zich schamen voor hun broer 
of zus of omdat ze boos zijn op hun broer of 
zus omdat hij/zij hun speelgoed weer kapot 
gemaakt heeft. Boos zijn op een broer of zus 
is normaal, maar ze kunnen zich heel schuldig 
voelen voor dit gevoel, omdat ze weten dat 
hun broer of zus er niet steeds iets aan kan 
doen. Schuldgevoelens kunnen ook voortko-
men uit het idee dat ze de handicap veroor-
zaakt hebben.  

Voorbeeld: Ik heb mijn zusje een paar da-
gen geleden omver geduwd, dus het is 
mijn schuld.  

Daarnaast kunnen ze zich ook schuldig voelen, 
omdat ze jaloers zijn op hun broer of zus of 
omdat ze geen handicap hebben en sommige 
dingen veel sneller kunnen dan hun broer of 
zus.56 
Bij de jongeren met een handicap kunnen er 
ook veel schuldgevoelens aanwezig zijn. Ik 
denk aan de last die ze denken hun ouders te 
bezorgen of door de reacties van de (ruimere) 
omgeving.  
 
Schaamte 
De ouders en broers en zussen kunnen zich 
schamen omwille van de jongere omdat hij/zij 
er anders uitziet of zich anders gedraagt; ze 
kunnen denken dat ze minderwaardig zijn. 
Deze schaamtegevoelens kunnen tot isolatie 
en eenzaamheid leiden. Ze zitten liever thuis 
uit vrees dat ze door hun omgeving worden 

bekeken. Dit gaat vaak gepaard met schuld-
gevoelens.  
 
Verdriet en depressie 
De gezinsleden kunnen geregeld periodes van 
verdriet ervaren. Onzekerheid over de toe-
komst, problemen in het gezin of binnen de 
huwelijksrelatie, financiële zorgen, verdriet om 
de handicap, geen mogelijkheid om te spelen 
met de brus … kunnen allerlei zaken spelen.  

Voorbeeld: Het kan een ouder verdrietig 
maken als hij/zij kinderen zonder een 
handicap samen plezier ziet maken.  

Het verdriet kan aanslepen en leiden tot een 
depressie. Verdriet leidt wel niet steeds tot 
een depressie en er is niet altijd een oorzaak 
voor het krijgen van een depressie aan te dui-
den. Verdriet en depressie zijn niet steeds 
merkbaar. De gezinsleden kunnen zich mach-
teloos en futloos voelen, maar voor de buiten-
wereld zijn ze vrolijk en opgewekt.   
 
Angst 
Ouders van een kind met een handicap kun-
nen veel angst ervaren. Voor of vlak na de 
geboorte was er de angst voor de diagnose en 
daarna is er vooral de angst voor de toekomst. 
Als de ouders opnieuw zwanger zijn of als ze 
twijfelen om nog een kindje te verwekken, kan 
er de angst zijn dat het kind ook een handicap 
zal hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat 
de ouders een realistisch beeld hebben van de 
toekomst zonder de mogelijkheden van het 
kind te onderschatten; dit kan de angst mis-
schien voor een deel wegnemen.  
Angst kan er zijn omdat de gezinsleden bang 
zijn dat de jongere nog achteruit zal gaan. 
Ook bepaalde aspecten van de handicap kun-
nen angst opwekken, zoals bijvoorbeeld aan-
vallen van epilepsie. De gezinsleden kunnen 
angst hebben om met de jongere naar buiten 
te gaan; ze vrezen dat mensen hen zullen 
aankijken of ze zijn bang dat ze zich niet op-
gewekt kunnen voordoen en overmand zullen 
worden door verdriet. De angst van de ouders 
kan leiden tot overbezorgdheid bij hun 
kind(eren).  
 
Jaloezie  
De ouders van een kind met een handicap 
kunnen jaloers zijn op ouders van kinderen 
zonder een handicap. Dit uit zich niet steeds 
verbaal; de ouders kunnen de andere ouders 
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niet meer opzoeken of ze kunnen plaatsen 
vermijden waar veel gezinnen komen. Ook de 
broers en zussen kunnen jaloers zijn. Ze krij-
gen naar hun aanvoelen minder aandacht van 
de ouders, er worden andere eisen aan hen 
gesteld. 
 
Samenhang tussen de reacties 
van de verschillende gezinsleden  
De gezinsleden hebben invloed op elkaar en 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het 
is een systeem, een gezin.  
Hoewel het een zware en moeilijke opdracht 
blijft, leren de meeste gezinsleden en jongeren 
omgaan en leven met de handicap; stap voor 
stap proberen ze de beperkingen en mogelijk-
heden een plaats te geven in hun leven.57 Ik 
denk dat de confrontaties en verschillende 
reacties tijdens het verwerken ook positief 
bekeken kunnen worden. Ze kunnen ervoor 
zorgen dat de gezinsleden nadenken over de 
handicap en zo tot een manier komen om de 
handicap in hun leven te plaatsen.  
De mate waarin de gezinleden elkaar (on-
der)steunen en de mate waarin ze onder-
steund worden door de omgeving, speelt een 
belangrijke rol in het verwerken van de handi-
cap en de moeilijkheden en gevoelens die de 
situatie met zich meebrengt.58 
Een aantal elementen die wijzen op het leren 
omgaan en leren leven met de handicap zijn: 
de erkenning van de diagnose met de gevol-
gen, een reële inschatting van de mogelijkhe-
den en beperkingen, een reële inschatting 
kunnen maken van de intelligentie en de leer-
baarheid, naar buiten durven komen, bepaalde 
gevoelens treden minder sterk op de voor-
grond en er kan openlijk worden gepraat over 
de handicap.59 
Dit zijn belangrijke elementen bij zowel de 
ouders, de broers en zussen als bij de jongere 
zelf die verwijzen naar het leren leven en leren 
omgaan met de handicap.  
 

 Samengevat ____________ 

In dit hoofdstuk ging ik dieper in op de moge-
lijke invloeden van een aangeboren motori-
sche handicap op de jongeren, de ouders en 
de eventuele brussen en op de verschillende 
reactiemogelijkheden tijdens het verwerken 
met als uitgangspunt de uniciteit van de mens.  

Ik heb uit dit hoofdstuk geleerd dat hoewel de 
gezinsleden en de jongeren te kampen hebben 
met allerlei moeilijkheden en emoties, ze vaak 
leren leven en leren omgaan met de handicap. 
Het blijft een levenslange strijd, maar ze ko-
men vaak tot een manier om de handicap een 
plaats te geven in hun leven.  
De bevindingen uit dit hoofdstuk zetten mij als 
toekomstige maatschappelijk werkster aan het 
denken over de hulpverleningsrelatie met de 
gezinsleden en de jongeren. __________ 
 

Hoofdstuk 3 
Vaardigheden en attitudes 
volgens een toekomstige MW 

Ik zal doorheen dit hoofdstuk verklaren welke 
vaardigheden en attitudes ik belangrijk vind 
voor een maatschappelijk werker in het onder-
steunen van de gezinsleden tijdens het ver-
werken en meer specifiek voor wat betreft de 
ouders. De vaardigheden en attitudes trachten 
het psychosociaal functioneren van de ouders 
te optimaliseren.  
Het accent ligt in dit hoofdstuk op de relatie 
ouders en maatschappelijk werker. Als maat-
schappelijk werker heb je ook contact met de 
jongere zelf, maar er wordt meestal gewerkt 
met de ouders.  
De vaardigheden en attitudes die ik zal verkla-
ren, zijn gebaseerd op boeken die in de eind-
noten van deze scriptie terug te vinden zijn en 
op reflecties. Uit de boeken heb ik de elemen-
ten gehaald die ik als toekomstige maatschap-
pelijk werkster belangrijk vind. Bij jezelf na-
denken hoe je zou geholpen willen worden 
mocht je zelf ouder zijn van een kind met een 
motorische handicap, is mijn uitgangspunt 
geweest. Zoals elke cliënt uniek is, is ook elke 
hulpverlener uniek. Iedere hulpverlener heeft 
zijn eigen stijl en zijn eigen werkwijze. Ik be-
sef dat er ongetwijfeld meerdere vaardigheden 
en attitudes gegeven kunnen worden, maar ik 
zie dit hoofdstuk eerder als een zoektocht voor 
mezelf. Het zijn de vaardigheden en attitudes 
waar ik op dit moment veel belang aan hecht. 
Hopelijk breidt dit later uit en hecht ik nog 
meer belang aan de vernoemde vaardigheden 
en attitudes.  
Een andere doelstelling van deze zoektocht is 
na te denken over de vaardigheden en attitu-
des om ze op die manier beter te laten inte-
greren in mijn handelen. Gedurende mijn op-
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leiding heb ik een zestal maanden praktijker-
varing achter de rug. Dit heeft een basis ge-
legd voor mijn hulpverlenend handelen, maar 
met deze zoektocht wil ik de vaardigheden en 
attitudes beter laten integreren en hopelijk 
groeien deze later in combinatie met mijn 
werkervaring.  
De vaardigheden en attitudes verklaar ik van-
uit de invalshoek maatschappelijk werk, maar 
ze zullen vaak ook aanwezig zijn bij andere 
disciplines. Dit komt volgens mij door een 
zekere grensvervaging tussen de disciplines en 
het werken in team als maatschappelijk wer-
ker.  
 

1 Vaardigheden 

Bekendmaking van  
het maatschappelijk werk60 
Dit is het vertrekpunt van het maatschappelijk 
werk: de bekendmaking. Dit wil zeggen dat de 
ouders en de jongeren moeten weten dat er 
binnen een organisatie maatschappelijk wer-
kers aanwezig zijn en dat ze moeten weten 
waarvoor ze een beroep kunnen doen op hen. 
Sommige ouders vinden het moeilijk om de 
hulp van een maatschappelijk werker in te 
roepen of ze hebben er geen nood aan. De 
ouders beslissen zelf of ze een beroep willen 
doen op maatschappelijk werkers binnen een 
organisatie; dit betekent dat ze de weg naar 
hen moeten vinden. Het omgekeerde geldt 
ook: de maatschappelijk werker moet de weg 
naar het gezin proberen te vinden. Als de ou-
ders de maatschappelijk werker niet kunnen 
bereiken voor algemene info, dan zal dit de 
stap bemoeilijken om hen op te zoeken wan-
neer ze het emotioneel moeilijk hebben in hun 
verwerking. 

Voorbeeld: Op informele momenten pro-
beert de maatschappelijk werker zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn. In de leefgroep 
wordt er soms een informeel feestje voor 
de ouders en de kinderen georganiseerd. 
De maatschappelijk werker probeert aan-
wezig te zijn, zodat de ouders weten wie 
de maatschappelijk werker is en hij/zij 
aanspreekbaar is op een ongedwongen 
manier. 

Informatie geven61 

Het geven van duidelijke en eerlijke informatie 
is een belangrijke vaardigheid van een maat-
schappelijk werker. Dit gebeurt best in een 
begrijpelijke taal voor de ouders en de jonge-
re. Binnen een setting als een MPI is het zinvol 
om op regelmatige basis contact te hebben 
met de ouders om de behandelingen en het 
welbevinden van de jongere te bespreken. Het 
is nodig om te checken welke informatie bij de 
ouders is blijven hangen en bepaalde informa-
tie (geregeld) te herhalen. Informatie geven is 
een ruim begrip. Het gaat over het geven van 
informatie over de handicap en de behandelin-
gen, wat de hulpverlening inhoudt, de ouders 
wijzen op regelingen en tegemoetkomingen … 

Voorbeeld: Tijdens een IHP - dit is een be-
spreking waarbij de ouders, de jongere en 
iedereen die met de jongere werkt, aan-
wezig zijn - worden er soms vaktermen 
gebruikt door de maatschappelijk werker. 
Er werd bijvoorbeeld gesproken over het 
mentale niveau van de jongere; de ouders 
begrepen niet goed wat het woord ‘men-
taal’ betekent. Informatie moet zo duide-
lijk mogelijk worden gegeven. Dit getuigt 
ook van respect voor de ouders en de jon-
gere.  

Er werken vaak verschillende hulpverleners 
met de ouders en met de jongere. Dit kunnen 
hulpverleners binnen een zelfde organisatie 
zijn, maar ook uit andere organisaties. In bei-
de situaties is het ideaal als de informatie op 
elkaar afgestemd is en als er sprake is van een 
zekere samenwerking. Dit zorgt ervoor dat de 
ouders geen tegenstrijdige informatie en ad-
viezen krijgen. Een maatschappelijk werker 
kan ouders ondersteunen in hun relatie met 
andere hulpverleners; dit kan ervoor zorgen 
dat de ouders echt gehoord worden. 
Binnen een organisatie is het goed dat de ou-
ders een centraal aanspreekpunt hebben bij 
wie ze terechtkunnen voor hun vragen en be-
zorgdheden, die hen kunnen doorverwijzen of 
de nodige informatie geven. Dit kan continuï-
teit bieden en de hulpverlening aan dat gezin 
helpen coördineren.  

Voorbeeld: Elke jongere binnen het MPI 
heeft een IHP-coördinator. Dit kan de 
maatschappelijk werker, de orthopedago-
ge, de opvoeder-groepschef of de hoofdki-
nesist zijn. De ouders richten zich vaak in 
eerste plaats tot de IHP-coördinator, die 
hen dan verder helpt of doorverwijst.  
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Het doel van informatieve hulpverlening is 
zoals ze in het boek “Leren en werken als 
maatschappelijk assistent”62 benoemen, men-
sen tot hun recht laten komen en mensen aan 
hun recht(en) laten komen. Dit wil zeggen dat 
de mensen de kansen krijgen om zich te ont-
plooien en dat ze – met het oog op hun ver-
antwoordelijkheid - krijgen waar ze recht op 
hebben.  
Het geven van duidelijke en goede informatie 
kan ouders ondersteunen in hun verwerking. 
Ik denk hierbij aan het feit dat het heel wat 
vergt van ouders om bij te blijven met de ver-
schillende therapieën, tegemoetkomingen … 
en als maatschappelijk werker kun je hen 
daarin ondersteunen. Ook door duidelijke en 
klare antwoorden te geven, kunnen vragen 
over de toekomst verminderd of verhelderd 
worden. 

Actief luisteren en empathie tonen  

Actief luisteren houdt in dat de maatschappe-
lijk werker aandachtig naar de ouders luistert 
en de onderliggende betekenis van hun woor-
den tracht te achterhalen. Het is belangrijk om 
stil te staan bij wat ouders werkelijk bedoelen 
en hoe ze gebeurtenissen in hun leven erva-
ren. Actief luisteren is verbonden met het to-
nen van empathie. Als maatschappelijk werker 
tracht je jezelf te verplaatsen in de leefwereld 
van de ouders en probeer je te begrijpen 
waarom een ouder zo reageert of handelt.  
Als maatschappelijk werker is het ook belang-
rijk om de moeite te nemen om te weten te 
komen wat een handicap betekent en inhoudt; 
dit maakt dat je gerichter kunt luisteren en dat 
je de ouders en de jongere beter tracht te 
begrijpen. Daarnaast voorkomt dit verkeerde 
veronderstellingen of het maken van fouten uit 
onwetendheid.  
De maatschappelijk werker observeert ook het 
non-verbale aspect van de ouders; hij let op 
de manier waarop de ouder iets zegt, ziet de 
gelaatsuitdrukking, let op de dingen die niet 
gezegd worden en ziet de interactie tussen de 
gezinsleden. Via het non–verbale zeggen men-
sen soms dingen die ze niet onder woorden 
kunnen brengen. 
Het non–verbale aspect van de hulpverlener is 
ook niet te onderschatten. Een blik, een ge-
laatsuitdrukking, de richting en houding van 
het lichaam, afdwalende gedachten naar een 
vorig gesprek of eigen zorgen, bepaalde be-
wegingen en de manier waarop je als maat-

schappelijk werker iets zegt, kunnen de ou-
ders aanmoedigen of ontmoedigen om hun 
verhaal te vertellen.63 

Voorbeeld: Het is nodig om bewust te zijn 
van jezelf tijdens het hulpverlenend optre-
den. Ik heb soms de neiging om aan aller-
lei spullen te prutsen als iemand tegen me 
praat; dit tracht ik te vermijden. Automa-
tisch verslapt hierdoor je aandacht en dit 
kan een ongeïnteresseerde indruk geven 
terwijl dit helemaal niet de bedoeling is.  

Af en toe een stilte toelaten kan veel beteke-
nen voor een ouder, maar een stilte kan niet 
te pas en te onpas worden gebruikt.64 
Als maatschappelijk werker kun je stilstaan bij 
de veelheid van emoties en verschillende reac-
ties die ouders kunnen hebben door actief te 
luisteren en empathie te tonen. 

Actieve rol van de ouders en de 
jongere  

De ouders weten vaak het best wat goed is 
voor hun kind; ze moeten dan ook actief wor-
den betrokken in de hulpverlening. Het is een 
belangrijke vaardigheid om als maatschappe-
lijk werker gebruik te maken van de erva-
ringsdeskundigheid van de ouders, zonder de 
professionele deskundigheid hoger in te schat-
ten en te denken dat je weet wat de ouders 
willen. Een begeleiding dient aan te sluiten bij 
de ouders.  
Door de actieve rol wordt er getracht dat de 
ouders en de jongere zoveel mogelijk greep op 
hun situatie houden. Het blijven ervaren van 
invloed en controle op het eigen functioneren 
is essentieel.65 Hiermee kan de basis worden 
gelegd voor wederzijds vertrouwen in de hulp-
verleningsrelatie. Ouders kunnen vaak pas 
vrijuit spreken en aangeven wat belangrijk 
voor hen is als ze weten dat ze erop kunnen 
vertrouwen dat je hen niet veroordeelt of uit-
lacht.66 
Ouders moeten volgens mij ook over de moge-
lijkheid beschikken om adviezen of raad van 
de hulpverlener naast zich te leggen, indien dit 
de jongere niet schaadt, zonder dat ze daar-
voor verantwoording moeten afleggen. De 
ouders nemen zelf beslissingen waarin ze al 
dan niet ondersteund worden door een hulp-
verlener. Het vertrouwen in het eigen kunnen 
kan vergroten en dit kan leiden tot het beter 
leren omgaan met de situatie. Ik denk dat in 
moeilijke periodes van verwerking, waarbij 
bijvoorbeeld agressie naar boven komt, het 
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voor ouders heel ondersteunend kan zijn als je 
hun actieve rol benadrukt. Ondanks de moei-
lijkheden waartegen ze zich zo hard verzetten, 
blijken ze toch gewaardeerd te worden. Ik 
denk dat dit hen kracht geeft om vooruit te 
geraken in hun verwerking.  

Ondersteunen   

De ouders kunnen nood hebben aan onder-
steuning. Ik denk aan ondersteuning bij admi-
nistratie, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van 
hulpmiddelen, tegemoetkomingen, Vlaams 
Fondsaanvraag voor internaat … Dergelijke 
zaken in orde brengen kan veel betekenen 
voor de ouders. De ouders kunnen ook nood 
hebben aan emotionele ondersteuning. Tijdens 
het verwerken worden de ouders met allerlei 
emoties geconfronteerd; als maatschappelijk 
werker is het belangrijk om begrip te tonen 
voor deze emoties en te tonen dat deze emo-
ties mogen bestaan. Het kan de ouders goed 
doen om hun verhaal onder woorden te bren-
gen; de hulpverlener kan ook helpen dingen te 
bespreken. Ik denk hierbij aan de kracht van 
het samenvatten, parafraseren, verwoorden 
dat bepaalde reacties kunnen voorkomen bij 
ouders met een kind met een handicap zonder 
een tijd op het proces te zetten, confronteren 
met de realiteit daar waar nodig is …67 

Voorbeeld: Tijdens mijn stage kwam een 
jongen zich voor volgend jaar inschrijven 
in het MPI en het buitengewoon onderwijs. 
De moeder had het heel erg moeilijk met 
de situatie. Ik vond het belangrijk om de 
moeder en de jongen te ondersteunen om 
hun verhaal onder woorden te brengen en 
om ruimte te geven voor het verdriet.    

Sommige ouders steken al hun tijd en energie 
in de opvoeding van hun kind; ze kunnen on-
dersteuning nodig hebben bij het dragen van 
de zorg en het leren omgaan met hun kind. De 
maatschappelijk werker kan de ouders erop 
wijzen dat ze hun energie best verdelen en 
indien nodig de mogelijkheid van hulp door 
externen voorstellen, zonder hun geloof in de 
eigen krachten en hun optimisme te ondermij-
nen.68 
De ouders worden soms geconfronteerd met 
moeilijke periodes in hun verwerkingsproces; 
als maatschappelijk werker is het niet steeds 
nodig om op zoek te gaan naar oplossingen 
voor de situatie. Het kan veel betekenen voor 
de ouders als er iemand is die hen respecteert, 
geen eisen stelt en luistert naar hun verhaal.69 

Bij het ondersteunen van de ouders kan de 
maatschappelijk werker ook oog hebben voor 
een evenwichtige verdeling van de aandacht 
van de ouders binnen het gezin, zowel naar 
elkaar toe, naar de andere kinderen toe als 
naar hun kind met een handicap.70 

Sociaal netwerk uitbreiden 

De steun van de omgeving kan veel betekenen 
voor het gezin. Ze kunnen zich uitgesloten 
voelen. In hoofdstuk twee kwam reeds ter 
sprake dat dit kan komen door kwetsende 
opmerkingen van de omgeving, schaamte van 
de ouders … Het maatschappelijk werk tracht 
de participatie van het gezin te bevorderen en 
hun sociaal netwerk uit te bouwen. Een maat-
schappelijk werker kan wijzen op de aanwe-
zigheid van ouderverenigingen of brussenwer-
kingen om zonodig ondersteuning buiten het 
gezin of de hulpverlening te zoeken. Dit kan 
hen helpen bij het leren omgaan met de situa-
tie, contacten leggen, meer zelfvertrouwen 
krijgen … 

Methodisch handelen71 

Kenmerkend voor hulpverlening is het metho-
disch handelen. Als maatschappelijk werker 
help je niet iemand puur uit het gevoel, maar 
je probeert doelgericht, bewust en systema-
tisch om te gaan met de situatie om het wel-
bevinden van de cliënt te bevorderen. Afstand 
nemen van de situatie is nodig om methodisch 
te kunnen handelen, maar dit wil niet zeggen 
dat spontaniteit geen plaats heeft. Methodisch 
handelen houdt ook het behouden van spon-
taniteit in. Soms is het moeilijk om een even-
wicht te vinden tussen afstand houden en 
spontaniteit.  
Ik vind het belangrijk om met ouders die een 
verwerkingsproces doormaken doelgericht, 
bewust en systematisch te werken. Er hangt 
steeds een zekere doelstelling vast aan de 
gesprekken; het zorgt ervoor dat er tijdens 
hevige emoties niet te impulsief gereageerd 
wordt door de hulpverlener en er zit systema-
tiek in het praten met de ouders. Dit geeft 
duidelijkheid voor de hulpverlener en voor de 
ouders.  
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Voorbeeld: Ouders kunnen soms agressief 
reageren. Dit bemoeilijkt een gesprek, 
maar als maatschappelijk werker kan het 
helpen als hij/zij doelgericht, bewust en 
systematisch handelt en dit ook communi-
ceert naar de ouders toe.  

Eddy Van Tilt gaf in een lezing aan dat creati-
viteit binnen de hulpverlening belangrijk is. 
Creativiteit vraagt van de maatschappelijk 
werker een adequate handeling door op een 
onvoorspelbare en verschillende manier te 
reageren op de situaties die zich voordoen. Dit 
voorkomt dat de maatschappelijk werker in 
een zekere routine terechtkomt.72 

Aanmoedigen73 

De ouders staan gedurende hun leven voor de 
moeilijke opdracht om de verwachtingen over 
hun kind met een motorische handicap telkens 
weer bij te stellen; dit heeft zijn invloed op het 
verwerken. De ouders kunnen te veel of te 
weinig van het kind verwachten en dit kan 
leiden tot teleurstellingen. Als maatschappelijk 
werker is aanmoedigen een vaardigheid die 
kan helpen om de verwachtingen rond het 
kind reëel te krijgen en de ouders te begelei-
den in hun verwerkingsproces.  

Voorbeeld: Tijdens gesprekken kan de 
maatschappelijk werker de ouders niet al-
leen minder goede kanten van de jongere 
laten benoemen, maar ook de goede kan-
ten (of omgekeerd). 

 

2 Attitudes  

“Loop niet voor me, want ik zal niet volgen. 
Loop niet achter me, want ik zal niet leiden. 
Loop naast me, zoals een vriend.” 
(Camus)74 

Attitudes zijn algemene grondhoudingen van 
hulpverleners ten aanzien van de mensen met 
wie ze werken.75 Een attitude is verbonden 
met een visie; achter onze houding zit onze 
kijk op anderen en onszelf.76 Ik verklaar de 
attitudes die, naar mijn mening, belangrijk zijn 
tijdens het begeleiden van ouders van een 
kind met een motorische handicap.   

Visie op ondersteuning aan personen 
met een handicap77 

Mijn visie sluit aan bij het burgerschapsden-
ken. Hierin worden personen met een handi-
cap gezien als volwaardige burgers die hun 

plaats in de samenleving kunnen innemen. Het 
zijn mensen met gelijke rechten en plichten, 
die evenveel kansen als andere burgers moe-
ten krijgen om een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven te kennen. De hulpverlening is er 
één van evenwaardig partnerschap en vertrekt 
vanuit een geloof in gelijkwaardigheid. Vraag-
gestuurd werken staat hierbij centraal; dit wil 
zeggen vertrekken vanuit de vraag tot onder-
steuning. Het ondersteunen gebeurt zoveel 
mogelijk vanuit een emancipatorisch model 
waarbij autonomie en zelfbeschikking centraal 
staan met als doel het bekomen van zoveel 
mogelijk levenskwaliteit. Er wordt ook ge-
streefd naar inclusie in de samenleving. Dit 
veronderstelt dat de samenleving de diversiteit 
en het anderszijn van personen met een han-
dicap accepteert en hen de kans biedt om erbij 
te horen.  

Acceptatie78 

Acceptatie is volgens mij het vertrekpunt van 
de hulpverlening, maar acceptatie is steeds 
verweven met andere attitudes. Acceptatie 
houdt in dat de ander de ruimte krijgt om 
diegene te zijn die hij/zij is. In deze scriptie 
kan die ander zowel een ouder, een eventuele 
brus als de jongere met een motorische handi-
cap zijn, maar ook de maatschappelijk werker 
dient zichzelf voor een groot deel te accepte-
ren. Dit vraagt een gezonde dosis zelfkennis. 
Doordat de maatschappelijk werker zichzelf 
(h)(er)kent, kan dit ruimte geven voor het 
(h)(er)kennen van de ander.  
De ander de ruimte geven om te zijn wie 
hij/zij is, heeft ook zijn grenzen.  

Echtheid79 

Echtheid verwijst naar de maatschappelijk 
werker die probeert te zijn wie hij/zij is en die 
zich bewust is van zijn gevoelens. Bepaalde 
cliënten kunnen allerlei gevoelens en gedach-
ten uitlokken. Het is onmogelijk om iedere 
cliënt sympathiek te vinden en dat is ook niet 
het doel van de hulpverlening, maar het is wel 
belangrijk om bewust te zijn van deze gevoe-
lens en na te gaan wat je er in de hulpverle-
ningsrelatie mee doet.  
Daarnaast houdt echtheid volgens mij ook in 
dat de getoonde interesse voor het verhaal 
van de ouders of de jongere gemeende inte-
resse is en dat je de dingen die je belooft, 
effectief uitvoert.  
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Empathie  

Via empathie probeert de maatschappelijk 
werker de wereld zoals de cliënt hem ervaart 
te begrijpen; hij probeert zich in te leven in 
het referentiekader van de cliënt. Soms maak 
je verkeerde interpretaties vanuit het referen-
tiekader; ik denk dat het daarom belangrijk is 
om telkens terug te koppelen naar de cliënt. 
Hierdoor voelt de cliënt dat je hem probeert te 
begrijpen en dit kan de hulpverleningsrelatie 
ten goede komen.80 Nadenken hoe je jezelf 
zou voelen onder dergelijke omstandigheden 
en met die achtergrond kan een middel zijn 
om je te verplaatsen in de ander. Iedere mens 
is uniek; dit wil ook zeggen dat je als maat-
schappelijk werker bewust moet zijn van de 
eigen normen en waarden en bereid moet zijn 
deze niet op te dringen aan een ander.81 

Geloof in (groei)kansen82 

Ik geloof als toekomstige maatschappelijk 
werkster in (groei)kansen voor jongeren met 
een motorische handicap en hun gezin, zonder 
de realiteit uit het oog te verliezen. Het geloof 
in deze kansen is het best gebaseerd op de 
mogelijkheden en de keuzes van de jongeren 
en hun gezin zelf. Onder kansen krijgen, ver-
sta ik: de mogelijkheid krijgen om zelfstandig 
te zijn, zelf te beslissen, zich te kunnen ont-
plooien, om de dingen uit te voeren die hij/zij 
zelf aankan; ook mag het geloof in bepaalde 
realistische ontwikkelingsmogelijkheden van 
de jongere niet worden ondermijnd …  
Ik denk dat het belangrijk is om als maat-
schappelijk werker uit te gaan van de groei-
kansen van mensen.  

Medeverantwoordelijk83 

Een maatschappelijk werker beschikt over een 
zekere macht. De verantwoordelijkheid delen 
met de betrokken partijen zorgt ervoor dat er 
op een positieve manier kan worden omge-
gaan met deze macht. De ouders delen de 
verantwoordelijkheid over hun kind met de 
hulpverlener en de hulpverlener zou hetzelfde 
moeten doen. Dit leidt tot medeverantwoorde-
lijkheid over de jongere. Als maatschappelijk 
werker kan het gebeuren dat je het niet eens 
bent met de ouders over een bepaalde beslis-
sing die ze wensen te nemen; het is belangrijk 
om in dialoog te blijven met elkaar en de ver-
antwoordelijkheid van de ouders niet over te 
nemen, maar er samen proberen uit te komen 

(indien dit de jongere niet schaadt). De ouders 
willen ook erkenning en bevestiging van hun 
ouderschap en deskundigheid.  

Voorbeeld: Een jongere van het MPI zit 
gedurende de week op het internaat en 
wilde leren om in het weekend met de 
trein naar huis te gaan. De maatschappe-
lijk werker heeft toen samen gezeten met 
de ouders en de jongere en de verschillen-
de mogelijkheden voorgelegd en zo zijn ze 
tot een oplossing gekomen. Het gesprek 
verliep tussen de ouders, de jongere en de 
maatschappelijk werker. Iedereen was 
medeverantwoordelijk en kon zijn inbreng 
hebben.  

Geduld84 

Bij het leren omgaan met de handicap spelen 
allerlei elementen die in hoofdstuk twee wer-
den toegelicht. Er bestaat geen normale weg 
om te komen tot het verwerken van de handi-
cap; de maatschappelijk werker mag er niet 
van uitgaan dat het verwerkingsproces op een 
bepaald moment gedaan zal zijn.  
Het beeld dat iemand heeft over een huidige 
situatie, over zichzelf, over de toekomst … kan 
(indien nodig) na een tijdje worden bijgesteld, 
maar verandering is niet eenvoudig en dit 
vraagt geduld van de omgeving en ook van de 
maatschappelijk werker.  

Voorbeeld: De ouders van een jongere op 
het MPI waren gescheiden. De vader kon 
er niet mee leven dat zijn zoon een handi-
cap had, hij ontkende dit telkens. De jon-
gere volgde opleidingsvorm 2; deze leidt 
op tot het werken binnen een beschutte 
werkplaats. De vader wilde dat zijn zoon 
stage deed binnen het gewoon arbeidsmi-
lieu namelijk binnen een grootwarenhuis, 
maar het resultaat van de stage was niet 
goed. Na een gesprek met de directeur 
van het grootwarenhuis, de maatschappe-
lijk werker en de ouders kwam er verande-
ring bij de vader. De handicap werd niet 
meer volledig ontkend.  

Zelfreflectie 

Tijdens de stageperiodes waren er telkens 
verscheidene supervisiebeurten en allerlei 
opdrachten om bewust stil te staan bij jezelf 
als toekomstige maatschappelijk werkster. Als 
maatschappelijk werker beschik je over onder 
andere wetgeving, theoretische kaders … maar 
ook over jezelf als persoon. Het is goed om 



OVER DE VERWERKING VAN EEN AANGEBOREN MOTORISCHE HANDICAP 

  Socia-cahier  nr .  1 november 2004 [  99 ]  

zicht te hebben op jezelf, omdat de omgang 
met anderen hierdoor vorm krijgt.  
 
Zicht op eigen handelen85 
Het eigen handelen heeft zijn effect op het 
welbevinden van een ander. Zicht proberen 
krijgen op je eigen handelen betekent ook 
zicht proberen krijgen op hoe je bij de ander 
overkomt en wat dat met jouw handelen te 
maken heeft. Door zicht te hebben op het 
eigen handelen kan de maatschappelijk werker 
zijn handelen en zijn houding bijsturen.  

Voorbeeld: Bijsturen kan nodig zijn als je 
merkt dat je eigenlijk zelf te veel praat tij-
dens een gesprek. 

 
Kritisch willen samenwerken met 
anderen86 
Als maatschappelijk werker werk je vaak bin-
nen een team. Samen met dit team werk je 
rond het welbevinden van een cliënt. Collega’s 
zijn wat dat betreft afhankelijk van elkaar en 
cliënten zijn wat dat betreft afhankelijk van 
het team. Ik denk dat het daarom belangrijk is 
om kritisch te willen samenwerken met ande-
ren; dit voorkomt willekeur en onduidelijkheid 
tegenover de cliënt.  
Kritisch samenwerken houdt ook in dat je kri-
tisch naar jezelf durft te kijken en dat collega’s 
je kunnen aanspreken op je handelen en atti-
tudes. Een veilige omgeving en een open hou-
ding zijn hiervoor nodig, want je stelt jezelf 
kwetsbaar op. Eerlijk zijn over je collega’s en 
over jezelf kan een positieve invloed hebben 
op de samenwerking met het team en met de 
ouders. 
Ik hecht ook veel belang aan het hanteren van 
het beroepsgeheim in contacten met anderen. 

Voorbeeld: Op mijn stage had ik over be-
paalde dossiers soms meningsverschillen 
met mijn mentor. Er was ruimte om kri-
tisch samen te werken, ik denk dat we er 
beiden uit geleerd hebben.  

 
(Durven) bespreken van emoties87 
De ouders vertonen soms reacties waardoor je 
geconfronteerd wordt met jezelf. Ik denk dat 
het heel verrijkend kan zijn als je emoties 
kunt bespreken met collega’s. Dit kan tot ge-
volg hebben dat het zien en herkennen van de 
emoties van anderen beter verloopt en dat je 
meer zicht krijgt op jezelf.  

Voorbeeld: De maatschappelijk werkster 
zat in de knoop met een ouderpaar; ze 
had behoefte om hierover te praten met 
haar collega’s en dit gaf haar een beter 
beeld om de hulpverleningsrelatie verder 
te zetten.  

 
Grenzen88 
Tijdens mijn stage ben ik mij ervan bewust 
geworden dat het kennen van je eigen gren-
zen nodig is. Dit geeft je een beter beeld van 
hoe je omgaat met anderen en over de per-
soon die je bent.  
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de 
eigen grenzen verlegd worden om de ander de 
nodige ruimte te geven, maar soms is het 
nodig om de eigen grenzen goed vast te hou-
den en te bewaken. Dit kan zijn om jezelf of 
de hulpverleningsrelatie te beschermen en om 
de ander duidelijkheid te bieden.  

Voorbeeld: Tijdens mijn stage merkte ik 
dat de jongeren veel fysiek contact op-
zochten: knuffelen, een kusje geven … Ik 
voelde me daar niet zo goed bij en ik heb 
dit besproken met de betrokken jongeren. 
Ik heb mijn grens hier bewaakt. De laatste 
dag van mijn stage ben ik afscheid gaan 
nemen van iedereen; de jongeren wilden 
toen een knuffel geven en ik vond dat daar 
toen wel de ruimte voor was.  

 
Waarden en normen89 
Het maatschappelijk werk is niet waardevrij. 
Elke persoon heeft zijn eigen referentiekader, 
zijn eigen waarden en normen. Het uitvoeren 
van maatschappelijk werk vraagt relativering 
van de eigen waarden en normen.  
De eigen waarden en normen worden vaak 
niet gehanteerd door de cliënt; de valkuil is 
dat je als maatschappelijk werker (ver)oor-
deelt vanuit je eigen referentiekader. Het is 
belangrijk om zicht te hebben op de eigen 
waarden en normen en te beseffen dat het 
jouw normen en waarden zijn. De waarden en 
normen van de cliënt kunnen anders zijn, 
maar dit wil niet zeggen dat ze minderwaardig 
zijn.  

Voorbeeld: Soms voel je heel sterk je ei-
gen waarden en normen. Op mijn stage 
werd ik geconfronteerd met een moeder 
die de handicap van haar dochter al jaren-
lang ontkende. De dochter diende medica-
tie in te nemen, maar de moeder verbood 
haar dit. 
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Zelfacceptatie90 

“Zelfacceptatie leidt tot acceptatie.”  

Als toekomstig maatschappelijk werker heb ik 
nog heel wat bij te leren over mezelf en ik 
hoop dat het een levenslang proces zal zijn.  
Zelfacceptatie betekent dat je weet wat je 
sterke en minder sterke kanten binnen een 
hulpverleningsrelatie zijn en dat je bereid bent 
om daar iets mee te doen. Dit leren kennen 
van jezelf vergroot de kans om je in te leven 
in de ander en de ander te accepteren. Zelfac-
ceptatie bevordert de samenwerking met de 
collega’s en met de cliënten.  
 

 Samengevat ____________  

Ik stond in dit hoofdstuk stil bij de vaardighe-
den en attitudes die ik belangrijk vind in het 
ondersteunen van de gezinsleden tijdens de 
verwerking, meer specifiek naar de ouders 
toe. De vaardigheden en attitudes vertrekken 
vanuit respect voor de ander en geloof in ge-
lijkwaardigheid. Mijn visie op personen met 
een handicap is te kaderen binnen het burger-
schapsdenken, waarbij ook vraaggestuurd 
werken centraal staat.  
Tijdens het verwerkingsproces vind ik naast 
het ondersteunen, aanmoedigen, informatie 
geven … ook het delen van de verantwoorde-
lijkheid met de ouders en een beroep doen op 
hun deskundigheid van essentieel belang. De 
ouders dienen dan ook een actieve rol te krij-
gen tijdens de hulpverlening. Er kunnen aller-
lei emoties tijdens het verwerken bij de ouders 

naar boven komen. Als hulpverlener is het niet 
steeds nodig om naar oplossingen te zoeken. 
De ouders de ruimte geven om de emoties te 
laten bestaan en hierbij als hulpverlener ‘geen 
normale weg’ van verwerken in het achter-
hoofd houden, is een vaardigheid die ik heel 
belangrijk vind.  
De attitudes zijn gebaseerd op een kritische 
zelfreflectie van de hulpverlener. Als hulpver-
lener naar jezelf durven kijken, kan ervoor 
zorgen dat je bewuster zicht krijgt op je han-
delen en eraan kunt werken, want dit hande-
len bepaalt de omgang met anderen. Door 
kritisch te willen en kunnen samenwerken met 
collega’s kan dit jezelf, het team en de cliënt 
ten goede komen.  
Het is belangrijk om te beseffen dat maat-
schappelijk werk niet waardevrij is. Als hulp-
verlener heb je een eigen referentiekader, 
eigen waarden en normen. Een cliënt heeft 
vaak andere waarden en normen, maar dit wil 
niet zeggen dat de waarden en normen min-
derwaardig zijn.  
Realisme en idealisme zijn voor mij geen te-
gengestelden tijdens de hulpverlening. Ik denk 
dat het belangrijk is om realistisch te zijn naar 
de gezinsleden toe, want dit zorgt voor duide-
lijke boodschappen en dit voorkomt teleurstel-
lingen. Idealisme is voor mij de drijfveer om 
samen met cliënten op weg te gaan. _____  
 
 

 

Besluiten 
Met deze scriptie wilde ik me verdiepen in de 
problematiek van het verwerken van een aan-
geboren motorische handicap door de jonge-
ren en hun gezinsleden. Ik heb me hiervoor 
gebaseerd op literatuur en mijn praktijkerva-
ringen en reflecties.  
Als toekomstige maatschappelijk werkster 
wilde ik stilstaan bij de vraag: welke vaardig-
heden en attitudes zijn belangrijk in het on-
dersteunen van de gezinsleden, meer specifiek 
de ouders, tijdens het verwerkingsproces? Ik 
geloof dat elke mens uniek is. Dit maakt dat 
iedere hulpverlener zijn eigen stijl en werkwij-
ze heeft tijdens het ondersteunen. Ik wil hier-

mee zeggen dat de vernoemde vaardigheden 
en attitudes niet allesomvattend zijn. Er zijn 
misschien nog vaardigheden en attitudes op te 
noemen, maar ik heb voor mezelf een selectie 
gemaakt van de vaardigheden en attitudes die 
ik na vier maanden praktijkervaring binnen de 
sector personen met een handicap belangrijk 
vind.  
Om tot een antwoord te komen op de vraag 
welke vaardigheden en attitudes ik belangrijk 
vind in het ondersteunen van de gezinsleden, 
meer specifiek de ouders, tijdens het verwer-
kingsproces, ben ik verschillende zaken nage-
gaan. 
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In hoofdstuk één was het mijn bedoeling om 
het onderwerp en de doelgroep van mijn scrip-
tie af te bakenen. De doelgroep van deze 
scriptie zijn jongeren met een aangeboren 
motorische handicap en hun gezinsleden. Ik 
situeer de jongeren in de puberteit en de ado-
lescentie. Een aangeboren motorische handi-
cap betekent dat de jongeren beperkt zijn in 
hun motorische ontwikkeling. De gezinsleden 
zijn de ouders en de eventuele broers en zus-
sen. Ik bekijk het gezin als een systeem 
waarmee de jongeren onlosmakelijk verbon-
den zijn.  

In dit hoofdstuk vond ik het belangrijk om 
mijn begripsomschrijving over verwerken en 
aanvaarden zuiver te krijgen. Ik sprak erover 
met verschillende mensen en las boeken waar-
in verschillende invullingen aan de begrippen 
verwerken en aanvaarden werden gegeven. Ik 
heb besloten om in deze scriptie te spreken 
over verwerken. Onder verwerken versta ik 
het leren leven en leren omgaan met de mo-
gelijkheden en de beperkingen, zonder ze te 
onderschatten of te overschatten. Ik denk dat 
verwerken een levenslange opgave is en dat 
aanvaarding voor sommige mensen een mo-
gelijk einddoel is, maar op basis van ge-
sprek6voor veel gezinsleden en jongeren hun 
hele leven onaanvaardbaar blijft. Ik denk dat 
het dus niet voor iedere jongere of ouder mo-
gelijk is om dit moment van aanvaarding te 
bereiken. Ik zie aanvaarding eerder als een 
streefdoel. Verwerken verwijst volgens mij 
naar een proces dat de gezinsleden en de jon-
geren doormaken. Met een proces bedoel ik 
geen gefaseerd verloop van gebeurtenissen 
met een bepaald einddoel. Tijdens het verwer-
ken kunnen er herkenbare reactiemogelijkhe-
den zijn, maar ik geloof dat iedere mens rea-
geert op zijn unieke manier. In mijn scriptie 
heb ik Ter Horst als achterliggend visie voor 
mijn invulling van verwerking gekozen. Ter 
Horst beschrijft het proces van verwerken als 
een leedgevecht. Hij plaatst dit gevecht in een 
doolhofmodel. Ik leg het uit in de termen van 
Ter Horst. Elk gezinslid kiest (vaak onbewust) 
een manier van reageren; ze reageren niet op 
dezelfde manier en niet elke reactie komt voor 
bij elk gezinslid. Tijdens het verwerkingspro-
ces kunnen de reacties zich herhalen. De ge-
zinsleden worden geregeld geconfronteerd met 
kleine tegenvallers. Hiermee doorbreekt Ter 
Horst het lineaire denken. Ik geloof dat de 
meeste gezinsleden en de jongeren uit de 

doolhof geraken. Ze vinden vaak een 
manier om te leren omgaan en te leren 
leven met de handicap, maar gedurende de 
zoektocht kunnen ze terug in de doolhof te-
rechtkomen. Dit bevestigt mijn invulling over 
verwerken: het blijft een levenslange opgave.  
In hoofdstuk twee heb ik geprobeerd het ver-
werkingsproces concreter te schetsen. Uit dit 
hoofdstuk is gebleken dat een motorische 
handicap op allerlei vlakken invloed kan heb-
ben op de jongeren en de gezinsleden en dat 
er herkenbare reactiemogelijkheden tijdens 
het verwerken bij de gezinsleden en de jonge-
ren kunnen zijn. In mijn scriptie heb ik een 
kunstmatige indeling gemaakt van mogelijke 
reacties: shock, ontkenning, agressie en op-
standigheid, schuldgevoelens, schaamte, ver-
driet en depressie, angst en jaloezie. Ik denk 
dat de reacties in de werkelijkheid soms moei-
lijk van elkaar te onderscheiden zijn, ze zijn 
vaak een mengeling van gevoelens.  
Ik vind het belangrijk om te spreken over mo-
gelijke invloeden en mogelijke reacties, want 
de beschreven punten zullen niet van toepas-
sing zijn voor elke jongere en voor elk gezin. 
Ik heb geprobeerd om een zo volledig mogelijk 
beeld te geven, maar er spelen misschien nog 
andere elementen mee.  
Vooraleer ik de mogelijke reacties verklaarde, 
heb ik geprobeerd mogelijke invloeden van 
een aangeboren motorische handicap op de 
jongeren en op de gezinsleden te verklaren. 
Bij de jongeren ben ik tot volgende mogelijke 
conclusies gekomen. Door de handicap kunnen 
ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen of hun 
lichaam als ongewoon ervaren. Daarnaast 
kunnen ze de nood aan hulpmiddelen zowel 
verrijkend als stigmatiserend vinden. De jon-
geren worden vaak geconfronteerd met moei-
lijkheden en stress. Verder worden hun moge-
lijkheden niet steeds gestimuleerd, waardoor 
hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het 
gedrang kunnen komen. Ze zitten vaak in de 
positie van de hulpvrager; soms vinden jonge-
ren het fijn om zich te koesteren in zorg en 
soms ervaren ze het eerder als nadelig of be-
perkend. De jongeren kunnen om allerlei re-
denen ook beperkt zijn in het aangaan van 
sociale contacten. Daarnaast dwingt de handi-
cap de jongere en de omringende mensen om 
voortdurend vooruit te kijken en stil te staan 
bij hun beperkingen. Bij de ouders ben ik tot 
volgende conclusies gekomen.  
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Een kind met een handicap brengt vaak ver-
anderingen in het huishouden mee. Hun relatie 
wordt vaak op de proef gesteld; het kan hen 
dichterbij elkaar brengen, maar het kan hen 
ook uit elkaar drijven. De sociale contacten 
kunnen in het gedrang komen, maar de mees-
te ouders ervaren net veel steun uit hun socia-
le contacten. Daarnaast kunnen bezorgdheid 
om de toekomst, de kennis van de handicap 
en de therapeutische mogelijkheden wegen op 
de ouders. Ze kunnen onzeker zijn tijdens het 
opvoeden. De ouder–kindrelatie kan goed 
verlopen, maar soms is de relatie te hecht of 
te afstandelijk waardoor bepaalde mogelijkhe-
den beperkt worden. Er kunnen andere kinde-
ren in het gezin aanwezig zijn; het is soms 
moeilijk voor de ouders om hun aandacht 
evenredig te verdelen. Dit brengt me tot de 
broers en zussen. Bij de broers en zussen is 
gebleken dat ze vaak met een hoop twijfels en 
vragen zitten. Ze kunnen/willen niet steeds 
met hun verhaal bij hun ouders terecht. De 
brussenwerking kan een oplossing bieden. 
Soms worden er andere eisen aan de brussen 
gesteld op vlak van inhoudelijke taken, aan-
dacht en zorg en maturiteit. Het hebben van 
een broer of zus met een handicap kan op de 
brussen ook positieve effecten hebben en hen 
allerlei kansen bieden.  
De verschillende moeilijkheden en emoties 
maken dat het verwerken een levenslange 
strijd blijft, maar de gezinsleden en de jonge-
ren komen vaak tot een manier om de handi-
cap een plaats te geven in hun leven. Dit sluit 
aan bij wat ik in hoofdstuk één naar voren 
bracht.  
In hoofdstuk drie stond ik stil bij de vaardig-
heden en attitudes die ik belangrijk vind als 
toekomstige maatschappelijk werkster in het 
ondersteunen van de gezinsleden, meer speci-
fiek de ouders, tijdens het verwerkingsproces.  
Voor de vaardigheden ben ik tot de volgende 
conclusies gekomen. Het vertrekpunt van het 
maatschappelijk werk is de bekendmaking. De 
ouders moeten de weg naar de maatschappe-
lijk werker kunnen vinden (en omgekeerd). 
Het is belangrijk om duidelijke en eerlijke in-
formatie te geven aan de ouders. Dit kan hen 
ondersteunen tijdens het verwerken. Bij het 
geven van informatie is het ideaal als de in-
formatie van de teamleden of uit andere orga-
nisaties op elkaar afgestemd is en als er spra-
ke is van een zekere samenwerking. Ik denk 
dat het goed is als de ouders een centraal 

aanspreekpunt hebben bij wie ze terecht 
kunnen. Als maatschappelijk werker kun je 
stilstaan bij de veelheid van emoties en reac-
ties die ouders kunnen hebben door actief te 
luisteren en empathie te tonen. Daarbij vind ik 
het belangrijk dat een maatschappelijk werker 
de moeite neemt om te achterhalen wat een 
handicap betekent en inhoudt. Ik hecht er 
belang aan dat de ouders actief betrokken 
worden in de hulpverlening; ik denk dat dit 
hen kracht kan geven om vooruit te raken in 
hun verwerking. De ouders kunnen nood heb-
ben aan ondersteuning. Ik vind het belangrijk 
om als maatschappelijk werker begrip te tonen 
voor de mogelijke emoties en de ruimte te 
geven om ze te laten bestaan zonder een 
‘normale weg’ van verwerken voor ogen te 
houden. De maatschappelijk werker hoeft niet 
steeds op zoek te gaan naar oplossingen. Het 
kan veel betekenen voor de ouders als er ie-
mand is die hen respecteert, geen eisen stelt 
en luistert naar hun verhaal.  
 
De steun van de omgeving kan veel betekenen 
voor een gezin; ik denk dat de maatschappe-
lijk werker een aanzet kan geven om het soci-
aal netwerk uit te breiden. Als maatschappelijk 
werker handel je methodisch, maar dit wil niet 
zeggen dat er geen ruimte is voor spontaniteit 
en creativiteit. Een laatste belangrijke vaar-
digheid vind ik aanmoedigen; dit kan de ou-
ders helpen in hun verwerkingsproces. 
De attitudes vertrekken voor mij allemaal 
vanuit een kritische zelfreflectie. Een attitude 
is steeds verbonden met een visie. Mijn visie 
over personen met een handicap sluit aan bij 
het burgerschapsdenken: personen met een 
handicap zijn volwaardige burgers die hun 
plaats in de samenleving kunnen innemen. Het 
vertrekpunt van de hulpverlening is voor mij 
acceptatie van de ander, maar ook van jezelf 
als maatschappelijk werker. Acceptatie heeft 
ook zijn grenzen. Echtheid sluit hier bij aan, de 
maatschappelijk werker probeert te zijn wie 
hij/zij is en probeert bewust te zijn van zijn 
gevoelens. Empathie als attitude vind ik ook 
belangrijk; je probeert de wereld van de cliënt 
te begrijpen zoals hij/zij hem ervaart. Ik ge-
loof als maatschappelijk werker in de (realisti-
sche) groeikansen van mensen.  
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Ik hecht er belang aan dat de verantwoorde-
lijkheid waarover een maatschappelijk werker 
beschikt, gedeeld wordt met de betrokken 
partijen, zodat iedereen medeverantwoordelijk 
is. Een andere belangrijke attitude is geduld 
hebben, want verandering is niet eenvoudig. 
Zelfreflectie vind ik heel belangrijk. Ik denk 
dat het goed is om zicht te hebben op jezelf 
als maatschappelijk werker, omdat de omgang 
met anderen hierdoor vorm krijgt. Kritisch 
willen samenwerken met collega’s en het dur-
ven bespreken van emoties, is denk ik niet 
alleen in het belang van het team, maar ook 

van jezelf als maatschappelijk werker en 
van de cliënt. Ik denk dat het ook belang-
rijk is om bewust te zijn van je grenzen en je 
eigen waarden en normen. Een laatste belang-
rijke attitude vind ik zelfacceptatie. Dat bete-
kent dat je weet wat je sterke en minder ster-
ke kanten zijn binnen een hulpverleningsrela-
tie en dat je bereid bent er iets mee te doen. 
Met deze vaardigheden en attitudes heb ik 
geprobeerd een antwoord te geven op mijn 
vraag.  
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