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Gedragsproblemen bij kinderen met ernstige taalspraak-ontwikkelingsproblemen: 

Diagnostiek, integratieve 
behandeling en follow-up 
Inleiding 
Hardnekkige spraak, taal en communica

tieproblemen hebben een diepgaande en 

blijvende invloed op de ontwikkeling van 

kinderen. Aard en mate van de invloed op 

de kwaliteit van leven is mede afhankelijk 

van: de ernst van de taalproblemen, het 

tijdstip van vroegtijdige diagnostiek, de 

gekregen behandeling en de omgevings-

eisen ten aanzien van communicatie en 

interactie. Huidige inzichten laten zien 

dat veel kinderen met hardnekkige en 

ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) 

gedragsproblemen (gaan) vertonen (o.a. 

Beitchman e.a., 1996, Clegg e.a., 2005, 

Willinger e.a., 2003). Daarom wordt 

hier gepleit voor taxatie van de gedrags

ontwikkeling bij kinderen met ESM 

gedurende de gehele kleuter-, kinder- en 

adolescententijd. Daar waar nodig dienen 

passende interventie en voorlichting aan

geboden te worden. Dit alles valt onder 

de verantwoordelijkheid van gedragswe

tenschappers. 

SCREENING EN DIAGNOSTIEK 

Taal: taalachterstand of 
taalstoornis? 
Bij veel jonge kinderen kan de taalont

wikkeling moeizaam op gang komen 

(peuters met veelvuldige middenoor

ontstekingen, tweelingen, de jongsten 

in het gezin, kinderen met een lichte 

verstandelijke handicap), waarna zij deze 

ontwikkelingsachterstand (snel) inhalen 

en er wat taal aangaat geen ontwikke

lingsproblemen over blijven. Dit geldt bij

voorbeeld voor veel kinderen die alleen 

spraak/articulatieproblemen hebben. Bij 

een andere groep lijkt dit aanvankelijk 

ook het geval, maar zie je bij het ouder 

worden enige terugval in hun taalont

wikkeling of ontstaan er problemen m 

ontwikkelingsgebieden gerelateerd aan 

taal, zoals het lezen. 

Bij een derde groep 

kinderen is er min

der sprake van een 

inhaalslag en blijven 

de taalproblemen 

hardnekkig. Bij 

veel kinderen met 

zowel taalbegripsproblemen als taalpro-

ductieproblemen blijkt dit het geval. In 

veel gevallen kan gesproken worden van 

hardnekkige taalproblemen wanneer de 

taalachterstand rond een leeftijd van 6 jaar 

nog steeds aanzienlijk is. Bij deze laatste 

groep kinderen is de kans van het optre

den van bijkomende leerproblemen waar

schijnlijk ook groter (zie o.a. Reed, 2005). 

Dergelijke hardnekkige problemen kun

nen vervolgens een aanzienlijke bedrei

ging worden voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. De aard en hardnekkig-

TAALPROBLEMEN MOGEN GEZIEN 
WORDEN ALS EEN RISICOFACTOR 

VOOR HET ONTSTAAN VAN 
GEDRAGSPROBLEMEN 

heid van de taalstoornis mag dus gezien 

worden als een van de risicofactoren 

voor het ontstaan 

van gedragspro

blemen en moge

lijke psychiatrische 

problematiek. In 

Nederland zijn er 

veel instanties op 

een goede manier 

bezig om taalproblemen vroegtijdig te 

traceren en, indien nodig, te behandelen: 

consultatiebureaus (screening), audiolo-

gische centra (geprotocolleerde diagnos

tiek), KNO-artsen, logopedisten, speciale 

scholen en zorginstellingen. 

Gedragsproblemen bij kinderen 
en jeugdigen met taalproblemen 
Het beeld kan verder gecompliceerd 

raken wanneer dergelijke hardnekkige 

taalproblemen laat worden opgespoord, 

hulpverlening maar mondjesmaat wor-



den ingezet en/of er sprake is van extra 
aandachtsfactoren in het thuissysteem, 
bijvoorbeeld tweetaligheid, culturele 
opvattingen of psychische problema
tiek bij een van de ouders.Veel studies 
laten zien dat dan de kans dat kinderen 
met ESM één of meerdere vormen van 
gedragsproblemen gaan vertonen groot is. 
Kinderen met ESM worden bijvoorbeeld 
door leeftijdsgenoten vaak buitenge
sloten en gepest. 
Internationale en 
Nederlandse studies 
geven percentages 
van gedragsproble
men bij kinderen 
met ESM variërend 
van 30% tot 70% (dit is ruim anderhalf 
tot vijf keer hoger dan in de algemene 
bevolking). Door het voortdurend erva
ren van problemen in communicatie en 
interactie kunnen kinderen met ESM 
zich terugtrekken uit hun omgeving, 
(faal)angstiger worden en tekenen van 
depressie gaan vertonen. Hun zelfver
trouwen kan sterk verminderen. Aan de 
andere kant kunnen kinderen door de 
communicatieproblemen ook gefrus
treerd raken en dit afreageren op hun 
omgeving door vormen van explosief en 
agressief gedrag. 

Daarnaast kunnen de taalontwikkelings
problemen samenhangen met ontwik
kelingsstoornissen.Vaak wordt naast ESM 
ook ADHD vastgesteld. Nader taalonder
zoek bij die kinderen laat zien dat mis
schien wel bij de helft van kinderen met 
ADHD ook sprake is van een taalpro
bleem. Dit pleit voor standaard screening 
van de taalontwikkeling.Verder wordt er 

bij jonge kinderen met taalproblemen en 
sociale interactieproblemen vaak de vraag 
gesteld of er sprake is van een stoornis op 
het autistisch spectrum. Dit is een voor de 
hand liggende vraag wanneer communi
catieproblemen gepaard gaan met sociale 
interactieproblemen. Soms is het niet 
eenvoudig om de communicatieproble
men en gedragsproblemen van jonge kin
deren te classificeren als een taalprobleem 

of als een probleem 
op het spectrum. Bij 
sommige kinderen 
kan sprake zijn van 
beide problemen. 
Standaard screenen 
van het taaibeeld 

bij kinderen met een ontwikkelings-
gedragsprobleem is dan ook aangewezen. 
Een goed instrument hiervoor is de Child 
Behaviour Checklist (o.a. Bishop, 1998). 
Bij signalering van taalproblemen is 
behandeling daarvan veelal noodzakelijk. 

Gedragsproblemen kunnen worden 
onderscheiden in internaliserende en 
externaliserende problemen, sociale pro
blematiek en problemen ten aanzien van 
het leergedrag. Internaliserende gedrags
problemen betreffen met name (faal)angst, 
teruggetrokken gedrag en een laag zelf
beeld. Externaliserende gedragsproblemen 
zijn met name agressie en normover
schrijdend gedrag. Sociale problemen 
uiten zich in het feit dat kinderen weinig 
vriendjes hebben, op school gepest wor
den en weinig deelnemen aan vrijetijds
besteding in clubverband. Problemen met 
leergedrag betreffen met name problemen 
ten aanzien van aandacht/concentratie, 

impulsregulatie en informatieverwerking. 
Gepleit wordt voor standaard scree
ning/tracering van gedragsproblemen 
bij kinderen met taalproblemen, dit kan 
met behulp van de CBCL (Childhood 
Behaviour Checklist) of de SDQ 
(Strenghts and Difficulties Questionnaire). 
Bij klinische problematiek moet een GZ-
psycholoog worden ingeschakeld. 

Psychiatrische problematiek bij 
adolescenten en volwassenen 
Zowel longitudinale studies bij kinderen 
met ESM als studies bij adolescenten 
met psychiatrische problematiek laten 
zien dat taalproblemen en psychiatrische 
problematiek vaak hand in hand gaan. 
Adolescenten met ESM vertonen, in ver
gelijking met hun leeftijdsgenoten zonder 
taalproblemen, vaker depressies, komen 
vaker in aanraking met justitie, heb
ben een grotere kans om drugs te gaan 
gebruiken. Op de reguliere middelbare 
school worden de problemen met het 
volgen van de lesstof vaak groter zonder 
dat er voldoende hulp/ondersteuning is. 
Ook wordt er een groter beroep gedaan 
op zelfstandig werken en planning.Vaak 
zijn jeugdigen met ESM daar niet sterk 
in. Al deze zaken kunnen een toename 
van psychische problematiek met zich 
meebrengen. Resultaten van longitudi
nale studies laten zien dat kinderen met 
taalproblemen meer moeite hebben met 
het afronden van het voortgezet onder
wijs, vaak een lager niveau behalen dan 
hun IQ doet vermoeden en vaak moeite 
hebben met het vinden van een baan. 
Een recente studie bij volwassenen met 
ESM laat zien dat zij meer dan gemid
deld moeite hebben met het gezinsleven, 
hun vrijetijdsbesteding en ook een gerin
gere arbeidssatisfactie. Ze zijn vaak voor 
langere tijd werkeloos, hebben minder 
vrienden. In deze studie ontwikkelde 
25% van de onderzochte mannen ernstige 
psychische problemen. Ook bleek meer 
dan de helft van de onderzoeksgroep niet 
geheel zelfstandig te wonen. Minder dan 
20% had een duurzame partnerrelatie. 
Ruim een kwart van de onderzoeksgroep 
gaf aan nog steeds gepest te worden. 
Ernstige gedragsproblemen en psychiatri
sche problematiek vraagt om specifieke 
kennis en vaardigheden ten aanzien van 
diagnostiek en behandeling. Bij de ver
dere inrichting van een professionele 
keten van diagnostiek en behandeling 
binnen de sector auditief-communicatief 
beperkten, zowel binnen onderwijs en 
als binnen AWBZ-zorg, dient binnen die 
keten dus voldoende aanbod van GZ-
psychologen aanwezig te zijn.Ten tweede 

GEPLEIT WORDT VOOR STANDAARD 
SCREENING/TRACERING VAN 

GEDRAGSPROBLEMEN BIJ 
KINDEREN MET TAALPROBLEMEN 



is samenwerking met centra voor kin
der- en jeugdpsychiatrie van belang. Dit 
enerzijds om consultatie van een kinder
en jeugdpsychiater in te kunnen roepen, 
anderzijds voor verdere deskundigheids
bevordering en intervisie/supervisie. 

CENTRALE ROL 
GEDRAGSWETENSCHAPPERS 

Voor ieder individueel kind zal het risico 
op gedragsproblemen en psychiatrische 
problematiek anders zijn. Dit is niet alleen 
afhankelijk van individuele kindfactoren, 
maar ook van omgevingsfactoren en 
levensloop. Er is sprake van een complex 
van interactieve factoren. Bij kinderen 
met ESM zal aanvankelijk behandeling 
van de taalproblemen centraal staan moe
ten. Bij het ouder worden dient optimali
sering van het gedrag centraal te staan en 
zullen scholingsvorderingen, arbeidssuc-
ces en sociale competentie nadrukkelijk 
gevolgd en indien nodig begeleid moeten 
worden. 

Het logische gevolg van deze consta
tering is dat, wanneer er bij een kind 
eenmaal een taalprobleem is vastgesteld, 
er een keten van vragen en hulpverle
ningsacties op gang kan komen welke 
afhankelijk is van het individuele beeld 
en het ontwikkelingsverloop. De huidige 
praktijk bij kinderen met ESM laat talloze 
voorbeelden van dergelijke ketens zien. 
Deze keten kan binnen de sector auditief 
& communicatief beperkten plaats vinden 
(bijvoorbeeld tussen zorg en onderwijs 
en tussen verschillende zorgproducten). 
Maar vaak ook zijn er instanties buiten 
de sector in de keten betrokken, zoals 
bijvoorbeeld consultatie van medisch 
specialisten zoals kinder- en jcugdpsy-
chiaters. Er is echter veel meer sprake 
van doorverwijzen naar elkaar dan van 
keten-hulpverlening. Daardoor richten 
verschillende instanties en hulpverleners 
zich soms tegelijkertijd op verschillende, 
of misschien soms ook wel dezelfde, 
hulpvragen. 

In het belang van preventie, diagnostiek 
en behandeling van gedragsproblemen en 
psychiatrische problematiek bij kinderen 
met ESM is het daarom van groot belang 
dat gedragswetenschappers die werk
zaam zijn in de verschillende zorg- en/of 
onderwijsinstellingen die met kinderen 
met ernstige taalproblemen werken zich 
bewust zijn van de noodzaak voor keten-
zorg en hierin ook hun verantwoorde
lijkheid kunnen nemen. Naast tracering 
van gedragsproblemen zou integratie van 
verschillende behandelingen en volgen 
van de totale ontwikkeling tot de verant

woordelijkheid en het takenpakket van 
de GZ-psycholoog in de sector auditief-
communicatief beperkten (ACB) moeten 
behoren. Afstemming en overdracht kan 
ervoor zorgen dat risicokinderen niet 
ESM en kinderen met gedragsproblemen 
en ESM niet tussen de mazen van het net 
doorglippen en dat behandeling efficiënt 
en goed getimed wordt aangeboden.Via 
de gedragswetenschappers kan psychia
trische consultatie worden ingeroepen, 
bijvoorbeeld wanneer medicamenteuze 
ondersteuning van de behandeling van de 
gedragsproblemen wenselijk lijkt. 

Één kind één plan 
Wanneer een cliënt meerdere hulpvra
gen heeft en zich richt op verschillende 
instanties en hulpverleners, is het belang
rijk dat deze hulpverlening wordt geïnte
greerd. Dergelijke integratie wordt soms 
ook wel één kind één plan genoemd. Alle 
vormen van interventie die aan een kind 
worden aangeboden staan in dienst van 
die integrale ontwikkeling. Eén kind één 
plan vraagt een centrale en verantwoor
delijke rol van gedragswetenschappers. Zij 
moeten overzicht 

hebben en houden 
van de risicofac
toren, ingezette 
behandelingsvor
men, verloop van de 
behandeling en het 

perspectief van het kind, de jeugdige, de 
volwassene met ESM. Wanneer meerdere 
instanties tegelijkertijd bij de hulpverle
ning rondom een cliënt betrokken zijn, 
zal integratie van de parallel lopende 
begeleiding en behandeling nodig zijn. 

Tevens dient men het erover eens te zijn 
dat de focus van gezamenlijke hulp
verlening niet gericht moet zijn op het 
oplossen van incidentele problemen van 
een cliënt, maar op het vergroten van zijn 
competenties, passend bij de levensfases 
van de cliënt. Niet de organisaties, maar 
de (ontwikkeling van de) cliënt dient 
centraal te staan bij dergelijke integratie. 
Eén kind één plan mag niet vrijblijvend 
zijn, maar zou door gedragswetenschap
pers georganiseerd kunnen worden. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan een gezamenlijk behandelplan, digi
taal dossier en/of behandelingsbespreking. 

Follow-up: Behandelaanbod voor 
adolescenten en volwassenen 
Wanneer begeleiding/behandeling afge
sloten wordt zal het voor de cliënt en zijn 
context duidelijk moeten zijn bij welke 
gedragswetenschapper aangeklopt kan 
worden wanneer er nieuwe hulpvragen 
zijn. Bij bepaalde cliënten kunnen en zul
len gedragswetenschappers zelf het initi
atief nemen voor een follow-up afspraak. 
Specifieke interventies voor adolescenten 

en volwassenen zijn 

EEN KIND ÉÉN PLAN 
VRAAGT EEN CENTRALE EN 

VERANTWOORDELIJKE ROLVAN 
GEDRAGSWETENSCHAPPERS 

nodig zoals: psycho-
educatie voor kind 
en alle betrokkenen, 
verdere behandeling 
van taal/leesvaar
digheden en com

municatiecursussen, begeleiding van leer
ontwikkeling en studiekeuze (studiebege
leiding), beroepskeuzeadvies. Ten aanzien 
van de sociaal-emotionele en psychische 
problematiek zijn nodig: consultatie/ 
advies gedragskundige, verschillende 



vormen van therapie (gedragstherapie, 
medicatie, systeemtherapie, kunstzinnige 
therapie, individuele- en/of groepspsy-
chotherapie, relatietherapie). De vormen 
van therapie dienen te zijn aangepast aan 
de taalproblemen van de adolescenten/ 
volwassenen. 

VOORLICHTING 
Cliënten, cliëntsystemen en direct betrok
kenen zoals huisartsen en leerkrachten 
dienen voldoende kennis te hebben 
omtrent de risico's die taalproblemen ten 
aanzien van het psychisch welbevinden 
van kinderen met ESM met zich mee
brengen. Er wordt op deze plaats gepleit 
voor een centrale plaats, waar genoemde 
betrokkenen deze informatie gemakkelijk 
kunnen verkrijgen. Dit kan een belang
rijke functie zijn voor het kenniscentrum 
taalspraak (in oprichting). Aan de andere 
kant is het belangrijk dat professionals en 
instanties, welke met vragen van 

cliënten met ESM geconfronteerd wor
den, voldoende in de gelegenheid zijn om 
cliënten en cliëntsystemen de benodigde 
voorlichting te geven ten aanzien van de 
mogelijke bedreigingen in het levens
loopproces en welke instanties het beno
digde behandelaanbod kunnen bieden. 
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Combinatie onderwijs en AWBZ-zorg mogelijk gemakkelijker 
Als het aan Staatssecretaris Jet 
Bussemaker van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport ligt, komt er op 
korte termijn 'meer inzet van inte
grale indicatiestelling AWBZ, WMO, 
jeugdzorg en onderwijs'. 

I Dit schrijft zij op 29 mei 
•w I 2007 in een brief aan de 

I Tweede Kamer, na haar 100-
I dagen reis door de zorgver

lening. Zij constateert dat 
| de indicatiestelling als een 

bureaucratische rompslomp 
ervaren wordt en is van plan 
dit proces eenduidig in te 
richten en vergaand te ver
eenvoudigen. In gesprek met 
het Centraal Indicatieorgaan 
Zorg (CIZ) staan haar een 
aantal maatregelen voor 
ogen waaronder 'minder 
belasting rondom ver-

volgindicaties, bijvoorbeeld ten aanzien 
van gelijkblijvende zorg'. Wat het gevolg 
van het streven naar ontbureaucratiseren 
op de regelgeving zal zijn wordt naar 
verwachting voor het eind van het jaar 
duidelijk. 

Tot die tijd hebben ouders van geïn
diceerde kinderen die aanvullende 
hulp nodig hebben, te maken met de 
huidige richtlijn 'Afbakening en reik
wijdte AWBZ en onderwijs' (1-8-2004). 

Overigens toonde het evaluatieonderzoek 
dat in opdracht van de ministeries van 
VWS en O C W werd uitgevoerd (Baarda 
en Smets- Den Haagjuni 2005) al aan, 
dat hantering van deze richtlijn complex 
is en een relatief hoge administratieve 
last en grote onderlinge verschillen in de 
toewijzingspraktijk tot gevolg heeft. Een 
van de aanbevelingen is dan ook dat een 
geïndiceerd kind meteen bij indicatie de 
extra zorgmiddelen krijgt toegewezen die 
op school nodig zijn om onderwijs en 
zorg mogelijk te maken. 

Op dit moment is AWBZ-zorg -
Persoonsgebonden Budget óf zorg in 
natura - in de (speciaal) onderwijssituatie 
mogelijk na een aanvraag bij het CIZ. De 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
is opgedeeld in zes functies. AWBZ-zorg 
op school kan alleen worden aangevraagd 
voor drie van deze functies: verpleging, 
persoonlijke verzorging en ondersteu
nende begeleiding. In cluster 2 zal laatst
genoemde functie het meest aan de orde 
zijn. Het gaat daarbij om begeleiding die 
is gericht op het bevorderen of behoud 
van de zelfredzaamheid en het bevorde
ren van de integratie in de samenleving. 
Concreet: ondersteunende activiteiten 
in geval van zeer beperkte concentratie. 
bij praktijklessen, sport, spel. pauzes en 
bij alle andere situaties waarin een leer
ling afhankelijk is van begeleiding om 
optimaal van onderwijs te kunnen profi

teren. Bij de aanvraag hangt veel af van de 
omschrijving: behandeling of onderwijs
kundige begeleiding maken geen kans, 
ondersteuning wel. 

Afhankelijk van de situatie kan de zorg 
zowel individueel als in groepsverband 
worden aangeboden. 
In alle gevallen is het maken van heldere, 
praktische afspraken tussen zorgverlener, 
ouders, leerling en school noodzakelijk. 

CORA BLAD 

M e e r i n f o r m a t i e : 

• AWBZ-zorg op school- Ouden 
en Rugzak; Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad Nederland, april 
20(17 (zie www.oudersenrugzak.nl) 

• Ik heb wat, krijg ik ook wat? 
Wegwijzer bij kosten vin handicap 
en ziekte 20(17- ministeries van SZW, 
VWS en Financiën (te bestellen via 
Postbus 51) 

• Zelf aan zet in de AWBZ- Per Saldo 
(zie www.pgb.nl) 

• www.pgb.nl 

• www.oudersenrugzak.nl 
• www.pgb-vg.nl 

• pgb.startpagina.nl 
• www.ciz.nl 

• www.pgbplcin.nl 

http://www.oudersenrugzak.nl
http://www.pgb.nl
http://www.pgb.nl
http://www.oudersenrugzak.nl
http://www.pgb-vg.nl
http://pgb.startpagina.nl
http://www.ciz.nl
http://www.pgbplcin.nl


Deelbehandeling voor kinderen 
met taalmoeilijkheden 

Veel interventies voor kinderen 
die slechthorend of doof zijn 
of voor kinderen die ernstige 

spraak- en taalmoeilijkheden hebben, 
richten zich op de bevordering van hun 
communicatieve vaardigheden en op de 
stimulering van de spraak- en taalontwik
keling. De problemen van slechthorende 
en dove kinderen en van kinderen met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden 
beperken zich echter zelden tot commu
nicatie en taal. üij veel van deze kinderen 
kunnen als gevolg van de taalproblemen 
ook moeilijkheden met het schoolse 
leren en gedragsproblemen optreden. 
Uit wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland (Coster,Van Eldik) is gebleken 
dat van kinderen met ernstige spraak- en 
taalstoornissen in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar de helft gedragsproblemen ontwik
kelt. Bovendien ervaart bijna 30% van alle 
dove jongeren tussen 1 1 en 18 jaar pro
blemen met eigen functioneren. Het gaat 
daarbij om psychische problemen die zich 
zowel kunnen uiten in angstig zijn als in 
depressiviteit, maar ook in opstandig en 
agressief gedrag. Buitenlands onderzoek 
bevestigt deze resultaten. 

( 'm het risico op gedragsproblemen bij 
kinderen met taalmoeilijkheden te beper

ken, om de omvang van eventueel ontstane 
gedragsproblematiek zo gering mogelijk 
te maken, en om kinderen met gehoor- of 
taalproblemen een zo gewoon mogelijk 
leven te laten leiden, hebben instellingen 
voor kinderen met auditieve en communi
catieve beperkingen verschillende vormen 
van deeltijdbehandeling ontwikkeld. Deze 
deeltijdbehandelingen moeten beschouwd 
worden als vormen van ambulante zorg. 
De meeste kinderen die voor korte of 
langere tijd m aanmerking komen voor 
deeltijdbehandelingen volgen onderwijs op 
speciale scholen in cluster 2 dan wel met 
behulp van de rugzak in reguliere scholen. 
Deeltijdbehandeling is overwegend mul
tidisciplinair van aard, kent een beperkt 
aantal in samenhang voorkomende com
ponenten en is, gegeven de persistentie van 
gedragsproblemen bij kinderen met achter
blijvende taalontwikkeling vaak langdurig 
geïndiceerd. 

Deeltijdbehandeling bestaat typisch 
uit verklarende en handelingsgerichte 
diagnostiek, gevolgd door individuele of 
soms groepstherapeutische behandeling, 
meestal gecombineerd met specifieke 
vaardigheidstrainingen en gerichte ouder
begeleiding. De diagnostiek heeft in eerste 
instantie tot doel goed zicht te krijgen 

op de bron van de optredende gedrags
problemen en op de mogelijkheden om 
deze problemen zo beperkt mogelijk te 
houden en om het kind zo goed mogelijk 
te leren omgaan met zijn beperkingen. 
In tweede instantie is de diagnostiek er 
ook op gericht om de voortgang van de 
behandeling in kaart te brengen.Therapie 
wordt meestal individueel gegeven, 
maar soms gaat men ook over op groeps
therapie. 

Therapie 

Omdat de kinderen communicatieve 
beperkingen hebben worden veelal 
non-verbale therapieën voorgeschreven. 
Kinderen krijgen hierin de gelegenheid 
om hun gevoelens te uiten via bijvoor
beeld muziek, lichamelijke beweging. 
tekenen of in spel en drama. 

Non-verbale therapieën staan echter 
niet op zichzelf. Het is de bedoeling dat 
door deze therapieën aanknopingspun
ten gevonden worden om met het kind 
in gesprek te gaan en om gevoelens te 
verbaliseren. In dit verband wordt veelal 
overgeschakeld op cognitieve gedrags
therapieën, omdat deze een referentie
kader bieden bij het bewerkstelligen van 
gedragsveranderingen door je expliciet te 



richten op de relatie tussen taal en den
ken, op het gebruik van interne taal om 
gedrag te reguleren en op de vergroting 
van zelfcontrole.Vaak is het ook nodig 
om kinderen gerichte vaardigheden aan te 
leren om hun gedrag te controleren en op 
acceptabele wijze te uiten. Veelal gaat het 
om sociale vaardigheidstrainingen die zich 
richten op vergroting van de weerbaar
heid, reductie van faalangst en vergroting 
van het repertoire aan sociale vaardighe
den. Deze trainingen worden methodisch 
gegeven en zijn onder meer wat betreft 
instructie aangepast aan de communica
tieve beperkingen van de doelgroep. 

Omdat eventuele gedragsproblemen van 
kinderen zich ook uiten in het gezin en 
omdat ze soms in een opvoedingssituatie 
met de ouders versterkt kunnen worden, 
worden therapieën en trainingen altijd 
gegeven in nauwe samenwerking met 
de ouders. Tevens is er meestal een vorm 
van ouderbegeleiding geïndiceerd. Deze 
begeleiding heeft primair als doel om de 
positie van de ouders ten opzichte van het 
kind te versterken en om ouders te leren 
reflecteren op hun eigen opvoedingshan-
delen en op de reacties van hun kind. 

Ouderbegeleiding kan verschillende 
vormen aannemen, afhankelijk van de 
hulpvraag. Soms is psycho-educatie meer 
geïndiceerd. In andere gevallen wordt 
overgegaan op counseling en soms is 
mcdiatietherapie aan de orde. 

De samenhangende componenten bin
nen deeltijdbehandelingen worden ver
zorgd door verschillende disciplines, zoals 
psychologen, therapeuten, trainers, gezins
begeleiders en maatschappelijk werkers. 
Zij werken samen in een multidisciplinair 
team dat onder leiding van een GZ-
psycholoog verantwoordelijk is voor de 
totstandkoming, uitvoering en evaluatie 
van het behandelplan. Omdat het bij kin
deren in deeltijdbehandeling vrijwel zon
der uitzondering gaat om kinderen die 
onderwijs volgen, werken behandelteams 
nauw samen met scholen voor speciaal 
en regulier onderwijs. Immers, het in 
therapieën en trainingen geleerde dient 
te worden toegepast in de thuissituatie en 
in schoolse situaties. Het kind moet zowel 
door zijn ouders als door de leerkracht bij 
deze toepassing ondersteund worden. De 
nauwe samenwerking die hiertoe moet 
leiden krijgt gestalte in het principe één 

kind één plan. Omdat veel van de voor 
deeltijdbehandeling geïndiceerde kinde
ren ver van huis naar school gaan is het 
vanwege de reisafstand vaak niet moge
lijk om deze kinderen en jongeren na 
schooltijd te behandelen. Ze zouden dan 
erg laat thuis zijn, er treden vervoerspro
blemen op en ze missen de noodzakelijke 
sociale contacten in de buurt of hebben 
geen gelegenheid om in hun eigen situ
atie deel te nemen aan vrijetijdsbesteding. 
Vandaar dat het gewenst is dat deze 
kinderen de mogelijkheid hebben en 
behouden om onder schooltijd behandeld 
te worden, uiteraard met zo min mogelijk 
verstoring van het onderwijsleerproces. 

HARRY K N O O R S 

Dit korte artikel is in belangrijke mate 
gebaseerd op de nota "Ambulante zorg 
van Viataal. De deel(tijd)behandeling 
voor kinderen en adolescenten. 
Uitgangspunten en werkwijzen". 
Marianne Drenthen, maart 2007. 

Samenwerking Auditief-Communicatief en Psychiatrie 
Op verzoek van de bestuurders van de 
instellingen voor auditief en/of com
municatief beperkten (ACB-sector) heeft 
zich in 2006 een werkgroep gebogen 
over de huidige en gewenste samenwer
king tussen de ACB-sector en de sector 
psychiatrie. Het doel van deze werkgroep 
was te komen tot aanbevelingen die kun
nen leiden tot een betere kwaliteit en 
toegankelijkheid van psychiatrische zorg 
voor doven, slechthorenden en spraaktaal 
beperkten. De aanbevelingen van deze-
werkgroep werden vastgelegd in de noti
tie 'verbreding en verdieping' en werd 
aan de bestuurders aangeboden op 1 mei 
2006. Op basis hiervan is een inhoude
lijke werkgroep samengesteld die een 
drietal opdrachten heeft gekregen: 
1 Onderzoeken welk screeningsinstru-

ment ter signalering van mogelijke 
psychiatrische problematiek binnen 
de ACB-sector gebruikt zou kunnen 
worden, 

2 Een pilot voor samenwerking tussen de 
ACB-sector en de sector psychiatrie op 
te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van 
een gezamenlijk consulententeam, 

3 Het organiseren van een studiedag voor 
medewerkers uit beide sectoren met als 
doel kennisuitwisseling en de verbete

ring van de onderlinge samenwerking. 
Leden van deze inhoudelijke werkgroep 
zijn John van Daal (Sint Marie), Frans 
Verberk (GGZ Europoort). Charlie 
Erkens (Gelderse Roos), Cinta de Bats 
(Curium), Hans Kaffener (Viataal) en 
Mark Vervuurt (KEGG). Laatstgenoemde 
is voorzitter van de werkgroep. De werk-
goep is op 13 februari voor de eerste keer 
bij elkaar geweest. Zij bestuderen onder 

andere de inventarisatie die binnen de 
ACB/instellingen heeft plaats gevonden 
met betrekking tot de huidige samenwer
king tussen ACB en GGZ/instellingen. 
Verwacht wordt dat deze commissie 
binnen 1 jaar zijn werkzaamheden aan 
genoemde opdrachten zal hebben afge
rond. 

JOHN VAN DAAL 



Tiejo van Gent is kinder- en jeugdpsychiater bij De Vlier, landelijke 
voorziening voor doven en slechthorenden, afdeling van Academisch 
Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium. Tiejo van Gent spreekt zich in 
dit interview uit over de noodzaak tot samenwerken van zorg en onderwijs. 

r 

"Wij hebben elkaar nodig 
om problemen op te sporen )) 

B evindingen uit recent weten
schappelijk onderzoek tonen 
aan dat samenwerking zinvol is. 

Onder ernstig auditief beperkte kinderen 
en jongeren komen veel psychische pro
blemen voor, veel meer dan onder horen
de leeftijdgenoten. Zowel ouders, leraren 
als jongeren zelf rapporteren dit. 

Tegelijkertijd bestaan er grote verschil
len tussen wat ouders, leraren en jongeren 
als psychisch probleem zien. Wij vonden 
dat een diagnostische beoordeling op 
basis van een psychiatrisch interview met 
de jongere aangevuld met informatie 
van ouders, school en 
anderen een betrouw
baarder antwoord 
geeft op de vraag of 
er sprake is van een psychisch probleem 
waarvoor verdere hulp in de GGZ 
(Geestelijke Gezondheids Zorg) nodig is, 
dan het oordeel van ouders, leraar of het 
dove kind afzonderlijk." 

"Maar ook vonden we dat allen op hun 
eigen wijze bijdragen aan het opsporen 
van problemen van kinderen. Zo signa
leerden leraren gedragsproblemen "beter", 
terwijl een interview met de jongeren zelt 
(met informatie van de ouders als goede 
tweede) betrouwbaarder informeerde of er 
sprake was van een belangrijk emotioneel 
probleem. We hebben elkaar dus nodig 
hebben om problemen bij kinderen zo 
vroeg mogelijk te signaleren." 

"Wij ontdekten in ons onderzoek bij 
95 dove leerlingen dat er meer ernstige 
emotionele problemen voorkwamen dan 
gedragsproblemen. Het aantal dove kin
deren met emotionele problemen bleek 
ongeveer gelijk verdeeld over het speciale 
onderwijs en het reguliere onderwijs, 
terwijl alle kinderen met gedragsproble
men onderwijs volgden in het speciale 
onderwijs." 

"Waarschijnlijk is de laatste groep kin
deren eerder verwezen naar het speciale 

LERAREN SIGNALEREN 
GEDRAGSPROBLEMEN BETER 

onderwijs vanwege de aldaar verwachte 
betere opvangmogelijkheden. Dat mecha
nisme gold niet voor de mogelijk rustiger, 
stillere kinderen met emotionele proble
men.Verder bleek het percentage kinde
ren met psychische problemen waarvoor 
al GGZ-hulp was gezocht minstens 3 
keer zo laag is als je zou verwachten op 
grond van onderzoek onder horende 
kinderen." 

"Ook vanuit de ervaring van alledag 
komt het er kortweg op neer dat ernstige 
psychische problemen bij dove en slecht

horende kinderen 
vaker voorkomen, 
(door een combinatie 
van factoren) min

der makkelijker worden herkend en ook 
minder makkelijk worden verwezen naar 
gespecialiseerde (en andere) hulpvoorzie
ningen. In tegenstelling tot in de reguliere 
GGZ voor horenden zijn scholen de 
belangrijkste verwijzers in de gespeci
aliseerde hulpverlening voor auditief 
beperkte kinderen en jongeren. GGZ en 
onderwijs staan dan ook voor een belang
rijke gezamenlijke taak: Hoe herkennen, 
helpen, en/of verwijzen we ernstig audi
tief beperkte kinderen en jongeren?" 

andere aspecten onze aandacht en zorg: 
Laagdrempelige verwijsmogelijkheden 
naar zorgprofessionals binnen scholen, én 
naar de (gespecialiseerde) GGZ voorzie
ningen; Overleg tussen zorgprofessionals 
in de school en GGZ over indicatie
stelling voor onderzoek en behandeling, 
over wie wat onderzoekt en behandelt 
of begeleidt, desgewenst in de vorm van 
consultatie van zorgprofessionals in scho
len vanuit de GGZ; Organisatorisch over
leg op bestuurlijk niveau tussen scholen 
en GGZ, over ervaringen opgedaan in de 
samenwerking, over zorgafstemming, -
ontwikkeling en -innovatie, en bundeling 
van expertise waar mogelijk." 

"Maatschappelijke (normalisering, inte
gratie), economische (DBC's, marktwer
king) en andere ontwikkelingen (orga
nisatorische decentralisatie, cochleaire 
implantatie) brengen naast mogelijkheden 
ook risico's met zich mee voor de kwali
teit van de zorg voor mensen met com
plexe psychische problematiek en voor de 
specifieke communicatieve behoeften van 
dove en ernstige slechthorende mensen." 

"Om al deze redenen is het meer 
dan zinvol èn broodnodig dat GGZ en 
onderwijs vanuit Quality of Life-per-
spectief gezamenlijk 
onderzoeken hoe 

de kwaliteit van zij 
de psychische zorg 
voor doven en slechthorenden aanpakken 
verbeteren en borgen, en wel op verschil
lende niveaus." 

"Er moet aandacht zijn voor de zorg 
voor leraren die met kinderen met 
problemen werken. Bijvoorbeeld door 
intervisie en coaching, maar ook door 
te zorgen voor betere afstemming tus
sen leraren en zorgprofessionals binnen 
de scholen. Tegelijkertijd verdienen 

"In zijn algemeenheid denk ik dat het 

voor een goede samenwerking van belang 

is elkaar duidelijk te maken wat wij met 
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complementariteit 
en meerwaarde ver

wachten, en wat we wel en niet kunnen 
bieden. Dat gaat niet vanzelf en dat komt 
onder andere vanwege de verschillen 
in perspectief van waaruit onderwijs en 
zorg de ontwikkeling en problemen van 
kinderen bezien. Dat overwinnen is de 
uitdaging voor beide. Dat te doen door 
samen goed te luisteren naar ouders en 
kinderen is een tweede." 

-ONDER REDACTIE VAN WlLLEM GEURTS-



AWBZ-zorg op school 

Veel kinderen met een beperking 
doen het prima in het regulier of 
speciaal onderwijs, met of zonder 
Rugzakje. Er is echter ook een groep 
leerlingen voor wie dat niet opgaat. 
Deze groep heeft aanvullende voor
zieningen nodig. Een voorbeeld 
hiervan is de AWBZ-zorg. 
In deze brochure van de CG-Raad 
staat uitvoering én overzichtelijk 
beschreven welke AWBZ-middelen 
in het onderwijs kunnen worden 
ingezet en volgens welke procedures 
deze middelen beschikbaar kunnen 
komen. 

AWBZ-zorg 
op school? 

Ook staan 
er handige 
adressen en 
telefoon
nummers 
van orga
nisaties in 
die onder
steuning 
kunnen bieden bij het aanvragen van 
deze voorzieningen. 
De brochure is rechtstreeks te down
loaden van de website www.ouder-
senrugzak.nl 

Op de website www.onderwijsen-
handicap.nl staat veel informatie over 
naar school gaan en studeren mét 
een zichtbare of onzichtbare (dus 
ook dyslexie) beperking, handicap of 
chronische ziekte: van basisonderwijs 
tot en met universiteit. 

Op het Schoolplein 

In 'Op het schoolplein' staan de recente ontwikkelingen in 
de relatie tussen onderwijs en Altra Jeugdzorg in Amsterdam 
centraal. Een zestal uiteenlopende vormen van samenwer
king tussen jeugdzorg en primair en voortgezet onderwijs 
worden nader belicht. Dertig medewerkers uit jeugdzorg en 
onderwijs komen aan het woord. Hoe is deze samenwerking 
ontstaan? Wat is de meerwaarde, het succes van de samen
werking? Wat zijn hierbij de kritische succesfactoren? 

Op het schoolplein maakt vanuit een praktische invalshoek inzichtelijk onder 
welke voorwaarden onderwijs en jeugdzorg gezamenlijk passende onderwijs- en 
zorgarrangementen kunnen realiseren. Hierbij worden de ontwikkehngen gespie
geld aan het Amsterdamse en het landelijke beleid op dit gebied. 

Convenant indicatiestelling zintuiglijk gehandicapten 

Op dinsdag 17 april onderteken
den mevrouw Jopie Nooren, direc
teur VGN, en Arjan Vermeulen, 
voorzitter Raad van Bestuur CIZ, 

een convenant over de indicatiestelling voor zintuiglijk gehan
dicapten. Hierin is vastgelegd dat de VGN en het CIZ uiterlijk 
1 oktober 2007 komen tot heldere en op maat gemaakte afspraken voor de indica-
tiepraktijk voor deze cliënten. 

De praktijk heeft uitgewezen dat cliënten met een visuele dan wel auditieve/com
municatieve beperking voor indicatiestelling een aanvulling nodig hebben op de 
standaard die het CIZ gebruikt. 

Voor een goede indicatiepraktijk voor cliënten met een visuele dan wel com
municatieve/auditieve beperking spelen zowel het CIZ als de zorgaanbieders 
een belangrijke rol. De opstelling van het convenant is een initiatief van het CIZ, 
VIVIS en SIAC en is het resultaat van een gezamenlijke inzet. SIAC en VI VIS 
opereren binnen de brancheorganisatie VGN. 

Het CIZ en VGN willen dat de indicatiestelling voor zorg voor mensen met een 
visuele dan wel auditief en/of communicatieve beperking in alle levensfasen op 
een adequate en geïntegreerde manier geregeld is. Dat onderstreept het belang van 
samenwerking en samenhang m de AWBZ indicatiestelling aan mensen met een 
zintuiglijke beperking. 
Het convenant is te vinden op de website van de VGN. 

Integrale indicatiestelling 

"Kinderen die naast AWBZ-zorg of jeugdzorg ook steun nodig hebben bij het 
onderwijs, moeten voortaan met één toegang worden geholpen.De wachttijden 
kunnen daardoor omlaag en duizenden kinderen kunnen jaarlijks sneller zorg 
krijgen." Deze verwachting sprak ("lenience Ross,staatssecretaris van het vorige 
kabinet, eind 2006 uit bij het in ontvangst nemen van het 'kader 
integraal indiceren'uit handen van Steven van Eijck, commissaris 
jeugd- en jongerenbeleid van Operatie Jong. 

Kindereu en jongeren niet handicaps of stoornissen hebben vaak 

een combinatie nodig van AWBZ-zorg of jeugdzorg en onderwijs

ondersteuning. Om 

deze verschillende 
soorten ondersteuning te krijgen, 
moeten jongeren en ouders nu 

doorlopen. Dit leidt lot lange door
looptijden, tot dubbel onderzoek 
en tot veel administratieve lasten 
voor ile jeugdigen die nu in meer
dere sectoren hulp zoeken. Het 
'kader integraal indiceren' is ont
staan uit experimenten in Drenthe. 
Brabant. Rotterdam, Overijssel en 
Amersfoort/Utrecht waar samen
werking en afstemming plaats vindt 
op de indicaties voor jeugdzorg, 
AWBZ-zorg en speciaal onderwijs. 

Hermien Buyse en Hans Kruijssen (red.): Op het schoolplein 

Onderwijs en jeugdzorg: van flirt tot vaste verkering. ISBN: 9789066658509. 
136 pagina's. Bestellen bij www.swpbook.com/970. Prijs: € 21.90 

Het complete kaderdocument is 
te downloaden van de website van 
de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland. 
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