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Voorwoord
Het laatste jaar van de Master Special Education Needs, leerroute autismespecialist, staat in
het teken van het master praktijkonderzoek en het schrijven van een onderzoeksrapport.
Ik werk sinds december 2008 binnen Orbis Geestelijke GezondheidsZorg, afdeling Kind en
Jeugd, binnen een nieuwe opgezette infantpsychiatriegroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Doordat ik van baan wisselde en de eerste weken nog geen cliëntcontacten had, duurde de
opstart van mijn onderzoek wat langer dan gepland.
In ons team bespraken we dat we nog te weinig kennis hadden van sensorische integratie bij
baby’s en peuters. Daarom wist ik al vrij snel dat dit mijn thema zou worden voor mijn
onderzoek.
Het maken van mijn onderzoeksrapport was voor mij een dynamisch proces met veel ups,
maar soms ook downs. Gelukkig wisten onderstaande personen mij altijd te motiveren en tot
nieuwe inzichten te brengen.
Ik wil een aantal personen bedanken voor het tot stand komen van dit onderzoeksrapport. Ten
eerste wil ik mijn onderzoeksbegeleidster Ineke Grooten en mijn onderzoeksgroep, te weten
Petra Goertz, Marjolein Giesberts, Marjolijn van der Burgt en Angie Knol bedanken. Ik wil
hen bedanken voor de tijd die ze namen om met een kritische blik naar mijn
onderzoeksrapport te kijken. Zij gaven me iedere keer weer inhoudelijke inzichten en goede
tips, waar ik weer mee aan de slag kon.
Ik wil ook Jan Schrurs bedanken voor zijn methodologielessen, waar ik voor mijn
praktijkonderzoek veel aan heb gehad.
Tevens wil ik mijn directe collega’s bedanken voor hun interesse in mijn onderzoeksrapport
en de tijd die zij mij in de groep gaven om mijn praktijkonderzoek uit te voeren.
Ik bedank tevens de ouders die uitvoerig de tijd namen om de vragenlijst samen met mij in te
vullen en hier met een kritische, open blik naar te kijken.
Verder bedank ik Maikel en mijn ouders voor hun hulp bij het doorlezen van mijn
onderzoeksrapport en voor hun steun het afgelopen jaar.
Sittard, juli 2009
Femke Nelissen
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Samenvatting
Ik werk binnen Orbis Geestelijke GezondheidsZorg, afdeling Kind & Jeugd, specifiek binnen
de infantpsychiatrie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen komen
tweemaal per week samen met één van hun ouders/verzorgers naar de groep, waar hen na een
observatie-/diagnostiekfase, behandeling wordt aangeboden. Er wordt binnen de behandeling
gewerkt aan ouder-, kind- en interactiefactoren.
Het onderwerp van mijn onderzoeksrapport is ‘vroegtijdige signalering van problemen in de
ontwikkeling van sensorische integratie bij hele jonge kinderen’. Mijn keuze is gevallen op dit
thema, omdat sensorische integratie een grote link heeft met autisme. Veel kinderen met een
autismespectrumstoornis hebben problemen op het gebied van sensorische integratie.
Hoe jonger problemen onderkend worden, des te sneller er ingegrepen en behandeld kan
worden. Vandaar dat ik mijn praktijkgerichte onderzoek heb gericht op het signaleren van
problemen op het gebied van sensorische integratie.
Binnen mijn werk spelen ouders/verzorgers een heel belangrijke rol. Daarom heb ik hen
intensief betrokken binnen mijn praktijkgerichte onderzoek.
Ik heb de vragenlijst ‘sensomotorische anamnese voor ouders van hele jonge kinderen’ van
Cermak geoptimaliseerd voor mijn doelgroep. Dit heb ik gedaan door te onderzoeken of deze
lijst geschikt is voor ouders/verzorgers die de infantpsychiatriegroep bezoeken, wat eventueel
aangepast moest worden om deze bruikbaar te maken en welke contra-indicaties er zijn.
Na praktijkgericht onderzoek bleek de lijst bruikbaar binnen mijn werkveld, mits er een aantal
aanpassingen gedaan werden (plaats voor schriftelijke toelichting, onduidelijke woorden
verklaren, antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ toevoegen).
Contra-indicaties voor het invullen van de vragenlijst zijn het zich bevinden in een
depressieve periode van ouders/verzorgers en een matig begrip van de Nederlandse taal bij
ouders/verzorgers.
Binnen de infantpsychiatriegroep zal deze vragenlijst zo’n vier weken na opname worden
ingevuld door ouders/verzorgers. Dit omdat dan de eerste gewenningsfase op de groep voorbij
is en de antwoorden meegenomen kunnen worden in het eerste grote behandelteamoverleg.
Daarnaast blijven observaties van groepsleiding en andere betrokkenen bij het kind van uiterst
belang. Door middel van literatuuronderzoek heb ik het belang van vroegtijdige onderkenning
van problemen op het gebied van sensorische integratie weergegeven. Bovendien geeft het
literatuuronderzoek bruikbare kennis voor collega’s binnen de infantpsychiatrie weer, die
achtergrondkennis nodig hebben om goed te kunnen observeren.
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Inleiding
‘Sensorische integratie’ klinkt voor veel lezers waarschijnlijk als een bekende term in de oren,
maar hoe het precies zit is voor velen nog onduidelijk. Dit gold ook deels voor mij voor ik dit
thema koos om onderzoek naar te doen. Ik kreeg via mijn werkgever bij de start van mijn
nieuwe werk binnen de infantpsychiatrie een nascholingscursus aangeboden, gericht op
infants (kinderen van 0 tot 4 jaar). Hier werd kort in gegaan op de sensorische integratie bij
infants. Tijdens deze nascholingscursus werd mij duidelijk hoe belangrijk het is om in de
eerste jaren van de ontwikkeling snel in te grijpen wanneer er problemen dreigen te ontstaan
in één tak van de ontwikkeling.
“Meer dan tachtig procent van het zenuwstelsel is betrokken bij het verwerken en organiseren
van sensorische informatie”.(Ayres)1
Bovenstaand citaat geeft weer welke belangrijke rol sensorische integratie in de gehele
ontwikkeling inneemt. Binnen mijn werk met infants en ouders/verzorgers is observatie een
belangrijke taak. Om goed te kunnen observeren is het belangrijk om te weten wat je moet
observeren. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om door middel van dit onderzoek mijn eigen
kennis met betrekking tot sensorische integratie te vergroten door het doen van
literatuuronderzoek. Met behulp van mijn praktijkonderzoek heb ik een instrument
geoptimaliseerd dat bruikbaar is voor het tijdig onderkennen van problemen in de sensorische
integratie bij infants.
In mijn onderzoek gebruik ik de DC0-3R, een classificatiemodel om kinderen van 0 tot 3 jaar
te diagnosticeren. In dit classificatiemodel wordt nog niet gesproken over
‘autismespectrumstoornis’. Dit omdat kinderen op die leeftijd nog zo jong zijn dat een
dergelijke diagnose, conform de DSM IV, moeilijk te stellen valt. Binnen de DC 0-3R kan
wel de diagnose ‘regulatiestoornis’ gediagnosticeerd worden. Een regulatiestoornis verwijst
naar de moeilijkheden van een kind in het reguleren van emoties en gedrag.
Vandaar dat ik in mijn onderzoeksrapport de term ‘regulatiestoornis’ gebruik en niet de term
‘autismespectrumstoornis’, gezien de jonge leeftijd van mijn doelgroep.
In het eerste hoofdstuk schets ik een beeld van mijn werksituatie en Orbis
GeestelijkeGezondsheidsZorg, waarvoor ik werk. In hoofdstuk twee bekijk ik hoe de
gebruikelijke ontwikkeling van sensorische integratie verloopt en wat überhaupt sensorische
integratie precies inhoudt. Tevens maak ik een stap naar sensorische integratiestoornis, die in
de DC 0-3R regulatiestoornis wordt genoemd. In het derde hoofdstuk bekijk ik de
verschillende regulatiestoornissen nader, waarna ik in het hoofdstuk erna bekijk hoe een
dergelijke stoornis te behandelen valt.
In het vijfde hoofdstuk werk ik mijn praktijkonderzoek uit. Tot slot zal ik in het laatste
hoofdstuk, hoofdstuk zes, mijn conclusies en aanbevelingen vermelden met betrekking tot het
thema ‘vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van sensorische integratie
bij hele jonge kinderen’.

1

Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 62
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Hoofdstuk 1
Beeld van mijn werksituatie
In het eerste hoofdstuk geef ik uitleg over mijn werk binnen de infantpsychiatrie. Ik vertel kort
over de visie en uitgangspunten binnen de infantpsychiatrie, waarna ik verder ga met de
aanleiding voor het gekozen thema van mijn onderzoeksrapport.

1.1. Infantpsychiatrie, Orbis Geestelijke GezondheidsZorg
Sinds december 2008 werk ik binnen Orbis Geestelijke GezondheidsZorg. Voor velen zal
deze naam nog vrij onbekend zijn, omdat het tot februari 2009 Prins Claus Centrum heette.
Omdat Orbis Medisch en Zorgconcern en Prins Claus Centrum samen gingen en vanaf 31
januari 2009 zelfs een gezamenlijk gebouw deelden, het Orbis Medical Park, is ook gekozen
voor een nieuwe naam.
Ik werk binnen Orbis Geestelijke GezondheidsZorg binnen het cluster Kind & Jeugd en
specifiek binnen de infantpsychiatriegroep.
De infantpsychiatriegroep is gericht op de relatie tussen ouders en kinderen tot en met 3 jaar.
Vaak is de relatie tussen (een) ouder(s) en kind verstoord doordat er (psychiatrische)
problemen voorkomen bij (een van) de ouder(s) of bij het kind.
Deze groep is sinds december 2008 opgestart. Ik heb mogen bijdragen aan de opstart van deze
nieuwe groep, onder andere door een stukje visiebepaling, het dag- weekprogramma te
concretiseren en het inrichten van de infantpsychiatriegroep.
De groep is gericht op dagbehandeling, waarbij de ouder tweemaal per week samen met het
kind naar de groep komt.
De taak van mij als groepsleidster is om te observeren en te (onder)steunen door naast de
ouder te gaan staan. Ik neem geen taken van de ouder over, maar coach de ouder om het zelf
te doen.
Verder wordt het team bijgestaan door een behandelcoördinator. Zij schrijft onder andere de
zorgplannen, is eenmaal per week aanwezig voor een gespreksgroep voor de aanwezige
ouders/verzorgers en geeft tevens, indien wenselijk, een stukje individuele ouderbegeleiding.
De kinderpsychiater ondersteunt het team door het testen van de (jonge) kinderen. Bovendien
komt eenmaal per week de psychomotorisch therapeute groepstherapie geven aan ouder en
kind aan de hand van de Sherborne methodiek.
Er wordt nauw samengewerkt met de behandelcoördinatoren van de volwassenzorg, omdat in
de praktijk blijkt dat een ouder vaak ook individuele behandeling nodig heeft.

1.2. Visie en uitgangspunten infantpsychiatrie
Binnen de infantpsychiatriegroep wordt ervan uitgegaan dat het functioneren van kinderen
een product is van een dynamische wederzijdse beïnvloeding van afzonderlijke kind- en
omgevingsfactoren binnen de ouder-kind relatie, welke in de diagnostiek en behandeling van
(ontwikkelings)problematiek van baby’s en peuters centraal staat, conform de Infant Mental
Health Visie.2
Het transactioneel ontwikkelingsmodel van Sameroff & Chandler is het uitgangspunt voor de
diagnostiek en behandeling: kindfactoren, ouderfactoren, omgevingsfactoren en de onderlinge
beïnvloeding van deze dragen bij aan het ontstaan en in stand blijven van het probleem.
2

Zeanah C.H., Jr (ed), Handbook of Infant Mental Health, Guilford Publications, 2005, pag. 225-235
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De wederzijdse beïnvloeding tussen ouder en kind is een langdurig proces en staat centraal,
zowel in de diagnostiek en als in de behandeling.

1.3 Aanleiding tot het gekozen thema
Zoals uit de vorige paragrafen blijkt, werk ik binnen een geheel nieuw team dat zich nog
volop aan het ontwikkelen is en voorlopig ook nog zal blijven ontwikkelen. Tijdens een van
de eerste teambesprekingen heb ik aangekaart dat ik op zoek was naar een thema dat een
toevoeging kan zijn in ons dagelijkse handelen. Omdat we op dat moment nog bezig waren
met de opstart van de groep en we nog geen cliëntcontacten hadden, kon er nog niet
gesproken worden over een handelingsverlegenheid.
We hadden echter net een nascholingscursus gericht op infants achter de rug. Deze cursus had
als doel het vergroten van de kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van Infant
Mental Health. Tijdens het evalueren van deze cursus kwamen we tot de conclusie dat wij als
groepsleiding graag nog meer zouden willen weten over sensorische integratie bij infants.
Binnen deze cursus kwam kort aan bod dat alle factoren tijdens een observatie mee genomen
moeten worden, dus ook het stuk sensorische integratie.
Zelf vind ik dit een interessant onderwerp, waarvan mijn kennis nog niet heel uitgebreid is.
Bovendien lijkt het me een nuttig thema om naderhand in de groep concreet mee aan de slag
te gaan.
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Hoofdstuk 2
Sensorische integratie bij infants
Het tweede hoofdstuk vertelt wat sensorische integratie is, hoe de gebruikelijke ontwikkeling
van sensorische integratie verloopt en gaat in de derde paragraaf in op wanneer er sprake is
van een sensorische integratiestoornis.

2.1 Wat is sensorische integratie?
Stock-Kranowitz omschrijft in haar boek de definitie van sensorische integratie als volgt:
“Sensorische integratie is de neurologische procedure om de informatie te organiseren die we
van ons lichaam en de wereld om ons heen binnen krijgen zodat we die in ons dagelijks leven
kunnen gebruiken. Sensorische integratie is dynamisch, onophoudelijk en cyclisch.”3
Williamson en Anzalone vullen in hun boek4 hierbij aan dat er verschillende aspecten zijn die
van invloed zijn op sensorische integratie. Zien, horen, voelen, proeven en ruiken zijn vijf
aspecten die wij mensen ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog drie belangrijke aspecten die
(onbewust) vanuit ons eigen lichaam van invloed zijn op de sensorische integratie: het tactiele
systeem dat receptoren in de huid heeft, het proprioceptief systeem dat het gevoel van spieren
en gewrichten aanstuurt, zodat we kunnen bewegen en het vestibulaire systeem, dat in het
lichaam de bewegingen naar de hersenen stuurt of andersom.
Wanneer een kind de leeftijd heeft om de crèche te bezoeken, moeten er een aantal
bouwstenen voor de ontwikkeling van complexe vaardigheden op hun plaats staan. Deze
bouwstenen zijn volgens Ayres:
- “ Het vermogen om aanrakingsprikkels via de huid te moduleren - vooral onverwachte,
lichte aanrakingen - en om door middel van aanraking (tastzintuig) onderscheid te maken
tussen de fysieke eigenschappen van voorwerpen.
- Het vermogen om je lichaam aan te passen aan veranderingen in de zwaartekracht en om
je prettig te voelen terwijl je door de ruimte beweegt (vestibulair zintuig).
- Het vermogen om je bewust te zijn van je lichaamsdelen (proprioceptief zintuig).
- Het vermogen om de twee zijden van je lichaam te laten samenwerken (bilaterale
coördinatie).
- Het vermogen tot succesvolle interacties met je fysieke omgeving; het plannen,
organiseren en uitvoeren van een opeenvolging van niet vertrouwde handelingen; om te
doen wat je moet en wilt doen (praxie).”5
De ontwikkeling van sensorische integratie begint al tijdens de zwangerschap in de
baarmoeder. De baby in de baarmoeder voelt het vruchtwater om zich heen, voelt de moeder
bewegen, hoort een geluid of ziet dat het lichter wordt, voelt dat de moeder een hand op haar
buik legt en kan hier een reactie op geven door te draaien naar waar het warm voelt door
aanraking of door te trappen.

3

Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 62-63
4
Williamson, G.G. en Anzalone M.E., Sensory Integration and Self-Regulation in Infants and Toddlers; helping
very young children interact with their environment, Washington: Zero to three, 2001, pag. 5-11
5
Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 74
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Na de geboorte wordt de baby direct blootgesteld aan allerlei nieuwe prikkels uit de ‘nieuwe
omgeving’; aanraking, licht en geluid. Heel jonge baby’s reageren nog overwegend projectief
op prikkeling, maar door voortdurende streling van de moeder zal de babyhuid steeds minder
gevoelig worden en leert het kind aanraking te koppelen aan de ervaring gevoed, verzorgd,
beschermd te worden.
Bij de geboorte zijn alle zintuigen aanwezig. Een baby kan horen, ruiken, zien, voelen, het
evenwichtsorgaan werkt en de sensoren in de spieren en gewrichten om houding en beweging
te kunnen voelen zijn aanwezig. Het zenuwstelsel is echter nog volop in ontwikkeling en de
baby moet nog leren de zintuigen te gebruiken. In het begin slaapt de baby nog veel (lage
alertheid), maar gaandeweg is de baby meer wakker (alerter) en worden de zintuigen meer
geprikkeld. Door het verwerken van informatie vanuit het eigen lichaam en van buitenaf leert
de baby zijn zintuigen meer te gebruiken, leert hij zijn lijf kennen en wordt hij geprikkeld tot
bewegen.6

2.2 De gebruikelijke ontwikkeling van sensorische integratie

Vier sensorische integratieniveaus van Ayres; ontwikkeling van de sensorische integratie.7

Ayres beschreef in haar boek Sensory Integration and the Child de ontwikkeling van
functionele vaardigheden als ‘de vier integratieniveaus’.
Ik zal deze vier niveaus toelichten en vooral stil blijven staan bij de eerste twee niveaus,
omdat deze betrekking hebben op de doelgroep van mijn onderzoeksrapport. Bovenstaande
afbeelding visualiseert en verduidelijkt de ontwikkeling van sensorische integratie.

6

Op den Kamp, L. en Vranken, N., Introductiecursus sensorische integratie; “ Help! Prikkels worden mij
teveel”
7
Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 73
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2.2.1 Eerste niveau (primaire sensorische systemen)
Een zuigeling neemt veel sensorische informatie tot zich en het fundament voor alle
toekomstige leerprocessen worden gelegd. Wanneer de visuele, auditieve en de andere
zintuigen, zoals die voor proeven, ruiken en voelen, in actie zijn, is er aandacht voor het
tastzintuig (de huid), het vestibulaire zintuig (zwaartekracht en beweging) en proprioceptieve
zintuig (de spieren en gewrichten).
De baby ervaart dat aanrakingsprikkels prettig aanvoelen op zijn huid en rondom zijn mond.
De infant geniet ervan wanneer hij wordt vastgehouden of wanneer hij wordt gewiegd. Ook
zuigt hij met genoegen aan bijvoorbeeld de borst van moeder. Door deze sensorische
connectie ontstaat er een krachtig gevoel van verbondenheid tussen moeder en kind. Door
middel van ervaring leert de baby dat eten, knuffelen en vriendelijk zijn positieve reacties
kunnen losmaken.
De baby ontvangt informatie over zijn bewegingen via zijn vestibulaire en proprioceptieve
zintuigen. Op dat moment begint hij ook zijn oogbewegingen te reguleren. Hij leert
bewegingsloze voorwerpen die op hem afkomen te onderscheiden en daarna ook mensen en
dingen die om hem heen bewegen te onderscheiden. Verder anticipeert hij op
gezichtsuitdrukkingen van zijn moeder en leert hij deze te imiteren.
De baby probeert nieuwe bewegingen uit en krijgt die na enige inspanning ook voor elkaar.
Hij tilt tegen de zwaartekracht zijn hoofd op, daarna zijn schouders, dan kromt hij zich
omhoog met zijn gewicht op zijn handen en zijn buik, waarna hij op zijn buik rond draait
zodat hij om zich heen kan kijken.
Hij hoort het wanneer een van zijn ouders zijn naam noemt en kan zich naar hen omdraaien
om hen te begroeten. Hoe meer de baby beweegt, hoe zelfverzekerder hij wordt. Zo leert de
baby zich veilig te voelen met zijn omgeving.

2.2.2 Tweede niveau (perceptief-motorische grondslagen)
Voordat een kindje, inmiddels peuter, bij het tweede niveau komt, moet hij eerst de
basiszintuigen van het eerste niveau onder de knie hebben. Dan begint hij pas met het
ontwikkelen van zijn lichaamsbewustzijn. Dit houdt in dat hij een mentaal beeld begint te
vormen van waar zijn lichaamsdelen zich bevinden, hoe ze met elkaar in verband staan en hoe
ze bewegen.
Tegelijkertijd ontstaat bilaterale ofwel tweezijdige integratie. Dit proces stelt het kind in staat
om beide zijden van het lichaam symmetrisch, tegelijkertijd en op een soepele,
gecoördineerde manier te gebruiken.
Bilaterale integratie zorgt voor bilaterale coördinatie. Dit houdt in dat een peuter leert om een
speeltje van zijn ene hand over te nemen naar zijn andere hand.
Verder wordt er in deze fase het proces gestart waarbij de voorkeur voor een bepaalde kant
van de hersenen wordt vastgelegd voor het aansturen van efficiënte bewegingen aan de
tegenoverliggende zijde van het lichaam. Dit wordt lateralisatie genoemd. Het kind ontwikkelt
een steeds duidelijkere handvoorkeur en begint zijn handen afzonderlijk te gebruiken.
Het kind kan ook verschillende houdingen aannemen en deze in stand houden. Bovendien kan
hij zijn hals stabiel houden en zijn hoofd en romp optillen om rond te kijken. Door deze
stabiele hals kan het kind zijn ogen op één punt vestigen en naar iets blijven kijken dat hem
boeit.
De rijpende tast-, vestibulaire en proprioceptieve zintuigen bevorderen de motorische
planning (praxie). De peuter kan bedenken hoe hij iets moet doen dat hij nog nooit eerder
heeft gedaan en die handeling dan herhalen.
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Verder zien we dat het concentratieniveau van het kind in deze fase toeneemt, evenals de
emotionele zekerheid. Het activiteitsniveau van het kind raakt steeds beter gereguleerd. Dit
alles heeft er mee te maken dat de zintuigen steeds beter georganiseerd worden.

2.2.3 Derde niveau (perceptief-motorische vaardigheden)
Naarmate het kind zich ontwikkelt, neemt ook het cognitieve begrip toe van de informatie die
zijn/haar zintuigen opnemen. Naarmate de sensorische discriminatie (het vermogen om
onderscheid te maken tussen sensorische prikkels) verbetert, neemt het vermogen van het kind
toe om met de buitenwereld te communiceren.
Bovendien wordt op dit niveau het gezichtszintuig preciezer; het kind kan visuele gegevens
beter interpreteren, hij/zij begrijpt ruimtelijke relaties en kan bepalen waar mensen en
voorwerpen zich bevinden en waar hij/zij zich ten opzichte van deze mensen en voorwerpen
bevindt.
De oog-handcoördinatie ontwikkelt, waardoor het kind bijvoorbeeld een krijtje kan
vasthouden, een eenvoudige tekening kan maken, een bal kan vangen en een glas drinken kan
inschenken. Deze oog-handcoördinatie draagt bij aan de visueel-motorische integratie die
nodig is voor taken als kralen rijgen of puzzelstukjes op hun plaats leggen.

2.2.4 Vierde niveau (klaar voor school en de grote wereld)
Het eindproduct van de sensorische integratie zijn leervaardigheden (waaronder abstract
denken en logisch denken), complexe motorische vaardigheden, de regulatie van de aandacht,
het organiseren van het gedrag, de specialisatie van beide zijden van het lichaam en de
hersenen, visualisatie, zelfrespect en zelfbeheersing. Deze vermogens worden steeds
geavanceerder..
Het kind kan reflexreacties op onverwachte aanrakingsprikkels onderdrukken en zijn tactiele
discriminatie wordt beter. Zo kan hij op een winterdag een kriebelende muts negeren en zich
richten op het maken van een sneeuwbal. Ook leert hij onderscheid te maken tussen een
vriendelijk klopje en een agressieve duw.
Zijn grof- en fijnmotorische vaardigheden zijn in orde, waardoor hij kan springen, rennen en
zijn knopen en ritssluiting dichtdoen.
Op dit niveau geeft hij ook de voorkeur aan één hand boven de andere, kan hij gebeurtenissen
uit het verleden of de toekomst visualiseren, is flexibel wanneer dingen anders lopen dan hij
wil en kan zijn ideeën over brengen op andere mensen.
Het kind zal zijn hele leven prikkels blijven verwerken. Hij komt verschillende situaties en
nieuwe uitdagingen tegen en leert zich op een zinvolle manier aan te passen.
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2.3 Sensorische integratie stoornis
Als de integratie niet of niet optimaal verloopt, kunnen er motorische-, gedragsmatige- en/of
schoolleerproblemen ontstaan. Deze problemen kunnen divers zijn en zijn vaak verwarrend.
Kinderen met sensorische integratieproblemen kunnen sommige activiteiten net zo goed doen
als leeftijdsgenootjes of zelfs beter, terwijl ze in andere dingen achter blijven. Ondanks dat ze
goede oren, ogen en andere zintuigen hebben, nemen ze prikkels anders/verkeerd waar
waardoor ze niet adequaat kunnen reageren.
Oudere kinderen krijgen hierdoor vaak problemen op school, doordat ze onrustig zijn en niet
goed zelfstandig kunnen werken.
Jongere kinderen kunnen erg onhandig zijn; ze vallen bijvoorbeeld vaker. Bovendien kunnen
ze moeite hebben met het evenwicht. Sommige kinderen zijn bang voor kleine hoogtes die
ons ongevaarlijk lijken, terwijl anderen zonder gevaar te zien naar hoge hoogtes klimmen.
Sommige kinderen hebben een hekel aan bepaalde kleding of merkjes in de nek. Anderen
raken in paniek wanneer ze vies worden of schrikken van een vriendelijk bedoelde aanraking,
die voor hen aanvoelt als kriebel of pijn. Sommigen beleven geen plezier aan vingerverven,
worden plotseling boos als ze in een rij moeten staan of moeten samenwerken. Ook kan het
tegenovergestelde voorkomen en kunnen kinderen juist erg afwezig, stil en teruggetrokken
zijn.
De oorzaak voor het ontstaan van deze problemen is een stoornis in de hersenen. Ayres heeft
het ‘verteringsproblemen in de hersenen’ of een ‘verkeersopstopping in de hersenen’
genoemd. Er is bij een sensorische integratie stoornis geen sprake van een hersenbeschadiging
of een ziekte.
Er kunnen verschillende dingen gebeuren:
- Het centrale zenuwstelsel van het kind ontvangt wellicht geen sensorische informatie of
het neemt die informatie niet waar.
- De hersenen zijn wellicht niet in staat om sensorische boodschappen op een effectieve
manier te integreren, moduleren, organiseren en discrimineren.
- De georganiseerde hersenen zenden wellicht verkeerde boodschappen uit om de
handelingen van het kind te sturen. Zonder de terugkoppeling die hij nodig heeft om zich
op een doelgerichte manier te gedragen, kan hij problemen krijgen met kijken, luisteren,
opletten, het omgaan met mensen en voorwerpen, het verwerken van nieuwe informatie,
dingen onthouden en dingen leren.
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Hoofdstuk 3
Regulatiestoornissen
In dit hoofdstuk ga ik verder in op regulatiestoornissen. Ik geef aan hoe de DC 0-3R
regulatiestoornissen omschrijft en welke kenmerken een kind vertoont wanneer er sprake is
van een regulatiestoornis. Daarnaast geef ik aan waarom ik binnen mijn onderzoeksrapport
de term regulatiestoornis gebruik in plaats van autismespectrumstoornis.

3.1 Wat is een regulatiestoornis?
Binnen de DC 0-3R8, diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen
bij baby’s en peuters, worden regulatiestoornissen onder gebracht in specifieke categorieën.
Deze zijn onderverdeeld in onderstaande items:
•

•
•

Hypersensitief, onderverdeeld in:
o
Type A: angstig / voorzichtig
o
Type B: negatief / afwijkend
Hyposensitief / ‘onder’ responsief
Sensorische stimulatie zoeker / impulsief

3.1.1 Hypersensitief
Baby’s en peuters die hypersensitief zijn tot sensorische prikkels, gaan ermee om alsof ze er
een afkeer van hebben. Prikkels die vaak afkerende gedragingen uitlokken, zijn onder andere
lichte aanrakingen, harde geluiden, helder licht, ongewone geuren en smaken en ruwe
structuren.
Hypersensitieve kinderen hebben moeite met het moduleren van hun reacties wat betreft de
sensorische input. Ze zijn makkelijk overdonderd door sensorische prikkels die bij het
dagelijkse leven horen.
De reactie op een bepaalde prikkel kan variëren. Dit heeft te maken met het volgende:
•
De intensiteit, duur of locatie van de prikkel (b.v.: een kind zal een enkele prikkel
tolereren, maar reageert afwerend op elkaar volgende prikkels).
•
De irritatie level (b.v.: een kind is kalm en kwiek in de ochtend, maar wordt sneller
overprikkeld wanneer het moe is aan het einde van de dag).
•
De bron van de prikkel (b.v.: een kind zal een zelfgeïnitieerde aanraking anders
beantwoorden dan een aanraking geïnitieerd vanuit iemand anders).
Een baby of peuter met een regulatiestoornis voortkomend uit hypersensitiviteit met
betrekking tot verschillende prikkels, zal één of twee karakteristieke patronen van
gedragingen laten zien:
Type A: angstig / voorzichtig
Type B: negatief / afwijkend

8

Egger, H.L. e.a., DC 0-3R; Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood: revised edition, Washington: Zero to Three, 2005, pag. 28-34
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Deze kinderen uiten zich op verschillende manieren, echter onderliggend zijn ze beiden
overgevoelig voor prikkels.

3.1.1.1 Type A: angstig / voorzichtig
Reacties ten opzichte van sensorische stimuli zijn:
•
Angst.
•
Huilen.
•
‘Bevriezen’
•
Poging tot ontsnappen aan de prikkel.
•
Snel afgeleid.
•
Agressie.
•
Woede-uitbarstingen.
•
Stotteren.
•
Motorisch geagiteerd.
•
Gelimiteerde tolerantie ten opzichte van voedingstexturen, aanrakingen en geuren.
Motorische kenmerken van dit type zijn:
•
•
•

Problemen met het onder controle houden van het lichaam.
Problemen met motorische coördinatie.
Minder ontdekkingsgericht dan leeftijdsgenootjes.

Gedragsmatige kenmerken van dit type zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperkte assertiviteit.
Problemen met routineveranderingen.
Angstig en aanhankelijk in nieuwe situaties.
Grote angsten en/of zorgen.
Verlegen ten opzichte van nieuwe mensen, plaatsen en objecten in de omgeving.
Impulsief wanneer ze overladen worden door sensorische prikkels.
Beperkt in staat om zichzelf te kalmeren.
Moeite om frustratie en teleurstelling te verwerken.
Probeert nieuwe ervaringen te ontwijken.

3.1.1.2 Type B: negatief / afwijkend
De reacties ten opzichte van sensorische stimuli en de motorische kenmerken van type B zijn
identiek aan die van type A. De gedragsmatige kenmerken van type B wijken af ten opzichte
van type A.
Deze gedragsmatige kenmerken zijn:
•
Negatief gedrag.
•
Doen vaak het tegenovergestelde van wat van hen gevraagd wordt.
•
Voorkeur voor herhaling, afwezigheid van verandering en indien verandering nodig is,
op een laag tempo.
•
Impulsief en perfectionistisch.
•
Vermijden van nieuwe ervaringen en sensaties.
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3.1.2 Hyposensitief / ‘onder’ responsief
Baby’s en peuters die hyposensitief zijn, vragen hoge intense sensorische input voordat ze
kunnen reageren. Deze kinderen zijn vaak erg stil en waakzaam.
In de begeleiding van een hyposensitief kind is het nodig om significante inzet en volharding
te hebben. Hyposensitieve kinderen kunnen verdrietig of ongeïnteresseerd lijken ten opzichte
van hun omgeving, echter heeft deze uitstraling puur te maken met hun gebrek aan het hebben
van de prikkels die hen motiveren om te interacteren met anderen.
Kenmerken zijn:
•
Reageren minder op geluid, beweging, reuk, smaak en aanraking.
•
Infants hebben een gebrek aan responsiviteit wat betreft sensaties en sociale
toenadering.
•
Exploreren de omgeving minder dan leeftijdsgenootjes.
•
Een beperkt repertoire qua spel.
•
Zoeken naar specifieke sensorische input; vaak in repetitieve sensorische activiteiten,
zoals dansen of springen op en naast het bed.
•
Loomheid.
•
Onhandigheid.
•
Gebrek aan interesse wat betreft het exploreren van mogelijkheden van voorwerpen,
uitdagende spelletjes spelen of deelnemen aan sociale interacties.
•
Maakt een lusteloze indruk.
•
Lijkt vermoeid.
•
Trekt zich terug bij prikkels uit de omgeving.
•
Onoplettendheid.

3.1.3 Sensorische stimulatie zoeker / impulsief
Baby’s en peuters die op zoek zijn naar sensorische stimulatie vragen om een hoge intensiteit,
frequente en/of langdurende sensorische input voordat ze in staat zijn deze te beantwoorden.
Ze lijken dus op hyposensitieve kinderen.
In tegenstelling tot hyposensitieve kinderen, zoeken deze baby’s en peuters actief naar
prikkels. Deze kinderen worden vaak op latere leeftijd conform de DSM IV gediagnosticeerd
als ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder).
Kenmerken zijn:
•
In hoge mate op zoek naar sensorische stimuli, dat vaak tot destructieve en risicovolle
gedragingen leidt.
•
Grote behoefte aan motorische ontlading.
•
Straalt impulsiviteit uit.
•
Op zoek naar actieve uitdagingen.
•
Zoekt constant contact met mensen en voorwerpen.
•
Zoekt stimulatie uit diepe druk.
•
Roekeloosheid.
•
Ongeorganiseerd gedrag als gevolg van sensorische stimulatie.
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3.2 Regulatiestoornis versus autismespectrumstoornis
Binnen de infantpsychiatrie werken de psychiater en de behandelcoördinator voornamelijk
met de DC 0-3R. Dit classificatiesysteem richt zich op infants en peuters; de doelgroep van de
ouder-kindgroep. In de DC 0-3R wordt nog niet gesproken over autismespectrumstoornissen.
Dit omdat op deze jonge leeftijd nog vaak moeilijk te bepalen is of het gaat om een
autismespectrumstoornis. Wel is vaak duidelijk dat het kind moeite heeft met het reguleren
van fysiologische, sensorische, motorische en/of affectieve processen en van het gedrag. Dit
kan bij sommige kinderen behandeld worden, verminderen of overgaan. Bij andere kinderen
wordt op latere leeftijd inderdaad een diagnose gesteld, zoals bijvoorbeeld ADHD of een
autismespectrumstoornis.
Greenspan beschrijft in zijn boek9 dat hij voorstander is van een vroege diagnose. Hij geeft
aan dat op twee- en driejarige leeftijd problemen in het sociale contact in samenhang met
problemen met de verwerking van prikkels, al duidelijk naar voren komen. “Met een vroege
diagnose, een geïntegreerde en ontwikkelings- en relationeelgerichte benadering, leren veel
kinderen die eerst de diagnose PDD kregen, toch warme, empathische en emotioneel-flexibele
contacten met anderen te leggen.”, aldus Greenspan.
Greenspan heeft een studie gedaan waarin hij, in tegenstelling tot andere studies, bevonden
heeft dat de meeste kinderen in het tweede en derde levensjaar voor het eerst duidelijke
symptomen ontwikkelen die te maken hebben met een probleem met het sociale contact.
Ik spreek in mijn onderzoeksrapport over ‘regulatiestoornissen’, omdat we binnen de
infantpsychiatrie vaak hele jonge kinderen zien waarbij duidelijk is dat deze kinderen moeite
hebben met het reguleren van hun gedrag en hun fysiologische, sensorische, motorische of
affectieve processen. Of deze kinderen uiteindelijk gediagnosticeerd worden met een stoornis
binnen het autismespectrum, is op deze jonge leeftijd nog vaak moeilijk te zeggen. Dit ligt
ook in de lijn van het classificatiesysteem DC 0-3R, waarin de stoornissen binnen het
autismespectrum nog niet beschreven worden.
Ik ben het dan ook eens met professor dr. Greenspan, die in zijn boek benoemt dat er een
verschil is tussen kinderen met regulatiestoornissen en kinderen met een stoornis binnen het
autismespectrum. Greenspan benoemt in zijn boek dat hij ook overeenkomsten ziet tussen
kinderen met een regulatiestoornis en kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook
verschillen. “Regulatiestoornissen hebben te maken met het achterblijven van het vermogen
om in alle opzichten met anderen samen te leven en met de manier van informatieverwerking
en leren en niet met het basisvermogen tot het aangaan van contacten, tot communiceren of
denken.”

9

Greenspan, S.I., Als uw kind speciale aandacht nodig heeft; intellectuele en emotionele groei stimuleren,
Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 2003, pag. 16
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Hoofdstuk 4
Behandeling van sensorische integratiestoornis
Dit hoofdstuk gaat verder in op de mogelijkheden van behandeling indien blijkt dat een kind
een sensorische integratiestoornis heeft. Ook wordt er ingegaan op het sensorisch dieet, dat
ouders/verzorgers thuis kunnen gebruiken.

4.1 Sensorische integratietherapie
Ouders of hulpverleners zijn vaak degenen die signaleren dat een kind problemen heeft in zijn
(senso)motorische ontwikkeling. Kinderen waarbij deze problemen gesignaleerd worden,
kunnen worden verwezen voor onderzoek bij een sensorische integratietherapeut door een
huisarts of een specialist.
Vaak zal een sensorisch integratietherapeut eerst wat situaties willen observeren in de
omgeving van het kind. Het is tijdens het observeren belangrijk dat er op verschillende
momenten op een dag geobserveerd wordt, net zoals gekeken moet worden naar
gestructureerde en ongestructureerde momenten. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te
krijgen.10
Bogdashina vertelt in haar boek11 dat het doel van sensorische integratietherapie het
bevorderen van een normalere wijze van verwerking van zintuiglijke informatie door het
zenuwstelsel is.
Delecato en Ayres, die de grondbeginselen van de sensorische integratietherapie voor het
eerst aan elkaar vast legden, veronderstelden dat kinderen met een regulatiestoornis geholpen
konden worden door ze behoedzaam bloot te stellen aan zintuiglijke prikkeling via de vijf
zintuigen of via tactiele, proprioceptieve en vestibulaire prikkels.
Bij sensorische integratie zijn verschillende benaderingen mogelijk:
-

Multi-sensorische integratie
Het gebruik van de zintuigen op geïntegreerde wijze, namelijk in plaats van verwerking
via één enkel kanaal (mono-verwerking) verscheidene systemen tegelijkertijd gebruiken.
Een voorbeeld hiervan is kijken en luisteren tegelijkertijd.
Mono-verwerking is een strategie om overbelasting te voorkomen door maar één kanaal
tegelijk te gebruiken. De oorzaak hiervan ligt in het onvermogen om achtergrond en
voorgrondinformatie uit te filteren. Mono-verwerking is in dit geval een symptoom van de
overbelasting en niet de oorzaak. Daarom is het nodig dat we de aandacht richten op de
diepere oorzaken van sensorische overbelasting, die voor iedere individu verschillend
kunnen zijn.

10

Williamson, G.G. en Anzalone M.E., Sensory Integration and Self-Regulation in Infants and Toddlers;
helping very young children interact with their environment, Washington: Zero to three, 2001, pag. 52
11
Bogdashina, O., Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en het Aspergersyndroom;
verschillende ervaringen, verschillende werelden, Antwerpen-Apeldoorn: uitgeverij Garant, 2004, pag 149 e.v.
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-

Desensitisatie
Hierbij wordt geprobeerd om de gevoeligheid voor bepaalde prikkels te verminderen. Dit
is geen genezing, maar zorgt bij sommige kinderen wel voor een verhoogde tolerantie,
verbetering van spraak en oogcontact en een vermindering van stereotiep en agressief
gedrag of zelfverwonding.

Sensorische integratietherapie is erop gericht om bij het kind de drempel voor prikkeling te
verhogen. Deze therapie is altijd in de vorm van spelletjes en leuke oefeningen, zodat het niet
gedwongen is, maar behoedzaam wordt aangeboden.
Een behandelruimte voor sensorische integratie is een vrolijke (grote) ruimte. Het is een
veilige, uitdagende speelomgeving met veel sensorisch- en sensomotorisch materiaal dat het
zenuwstelsel prikkelt. Het spelen met en/of ontdekken van deze materialen vormt de
uitgangsbasis van de therapie. Er zijn muziekinstrumentjes, blaasspeelgoed, rietjes, drinken en
zuurtjes om de kinderen in het juiste alertheidniveau te krijgen en voor de mondbewegingen.
Er zijn onder andere hangmatten, touwladders, schommels, tunnels, grote ballen, trampolines,
kleine ballen, draaitollen, evenwichtsbalken, rolkarretjes en een klimwand voor beweging en
houding. Er zijn verschillende tastmaterialen zoals voelbakken, kneedklei, knijpballetjes,
trillend speelgoed, scheerschuim, krijt en verschillende knutselspullen. Er zijn verschillende
spelletjes om de fijne motoriek te verbeteren.
Al het aanwezig materiaal staat netjes en overzichtelijk opgesteld, zodat het kind niet
overprikkeld raakt bij binnenkomst. Het kind wordt spelenderwijs uitgelokt en gestimuleerd
materiaal te kiezen en te gebruiken.

4.2 Sensorisch dieet
Een uitgebalanceerd sensorisch dieet bestaat uit een activiteitenprogramma dat een therapeut
ontwikkelt om aan de behoeften van het zenuwstelsel van een specifiek kind tegemoet te
komen. Het doel hiervan is om het kind te helpen beter gereguleerd, gefocust, adaptief en
vaardig te worden.
“Net zoals de vijf belangrijkste voedselgroepen voorzien in de dagelijkse eetbehoefte,
voorziet een dagelijks zintuiglijk dieet in lichamelijke en emotionele behoeften.”12
Een sensorisch dieet omvat een combinatie van activiteiten die het kind alert, georganiseerd
en kalm maken.

12

Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 227
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Hyposensitieve kinderen die gestimuleerd moeten worden, hebben baat bij alert makende
activiteiten. Bijvoorbeeld:
•
Op droge muesli, popcorn, chips, crackers, noten, wortels, selderiestengels, appels of
ijsblokjes kauwen.
•
Onder de douche staan.
•
Op een therapeutische bal op en neer springen.
•
Op een matras op een trampoline springen.
Activiteiten die kinderen helpen hun responsen te reguleren/organiseren zijn:
Op mueslirepen, fruitrepen, drop, gedroogde abrikozen, kaas, kauwgum of broodkorsten
kauwen.
•
Aan een rekstok hangen.
•
Zware dingen duwen of trekken.
•
Ondersteboven gaan hangen.
•

De volgende kalmerende activiteiten zijn geschikt voor hypersensitieve kinderen, die hen
helpen de overprikkeldheid te verminderen:
•
Op een speen, een zuurtje, een ijslolly of een lepel pindakaas zuigen.
•
Tegen een muur duwen met de handen, schouders, rug, het achterwerk of het hoofd.
•
Langzaam heen en weer schommelen of zwaaien.
•
Knuffelen of over de rug wrijven.
•
In bad gaan.
Bogdashina13 voegt hieraan toe dat hypergevoeligheid voor aanraking benaderd kan worden
door met verschillende soorten weefsels over de huid van een kind te strijken. Omdat zelfs
een lichte aanraking een te sterke prikkeling en overstimulatie van het zenuwstelsel kan
veroorzaken, is het noodzakelijk dat dit in eerste instantie door een ervaren therapeut wordt
gedaan. Het moet een stevige, maar aangename druk zijn. Van prikkeling door diepe druk is
namelijk bekend dat het een kalmerende werking heeft. Bij de ‘Deep Pressure Proprioceptive
Touch Technique’ wordt met een speciale borstel het lichaam, met name armen, handen en
voeten, op een stevige, kordate wijze behandeld. Na deze borstelbehandeling wordt het
lichaam gemasseerd, waarbij diepe druk op de gewrichten wordt gegeven. Wanneer bij het
kind deze diepe drukaanraking wordt toegepast, worden de receptoren die hypergevoelig zijn
voor lichte aanraking onderdrukt. Het resultaat is dat op termijn de tolerantie voor tactiele
prikkeling toeneemt.
Een sensorisch integratietherapeut is een ergotherapeut die een post-HBO opleiding heeft
gevolgd gericht op sensorische integratie. Deze therapeut kan ouders/verzorgers leren om
thuis deze techniek met een kind te gebruiken. In het begin zal dit zes tot acht keer per dag
zijn, zo’n drie tot vijf minuten. Naarmate het kind op een ‘normalere’ manier op aanraking
reageert, kunnen deze sessies steeds korter worden. Hierbij is het wel belangrijk dat er naar de
therapeut teruggekoppeld wordt hoe het kind reageert. Mochten er ongewenste reacties
komen, dan moet de activiteit gestopt worden en de behandeling door de therapeut worden
bijgesteld.
Ook voor de andere technieken en/of praktische tips is het verstandig om een sensorisch
integratietherapeut in te schakelen. Deze kan het gehele proces volgen en eventuele nuances
aanbrengen in het sensorisch integratieprogramma.
13

Bogdashina, O., Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en het Aspergersyndroom;
verschillende ervaringen, verschillende werelden, Antwerpen-Apeldoorn: uitgeverij Garant, 2004, pag 151
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Hoofdstuk 5
Onderzoek
In dit hoofdstuk komt het praktijkgerichte ontwikkelingsonderzoek aan bod dat ik heb
uitgevoerd binnen mijn afstudeerproject. De doelstelling, vraagstelling en deelvragen zullen
hier worden beschreven. Ik heb de vragenlijst van S. Cermak bij vijf ouders/verzorgers van
mijn doelgroep afgenomen. Dit om te bekijken of deze vragenlijst geschikt is binnen de
observatiefase van onze infantpsychiatriegroep. De resultaten hiervan heb ik tevens in dit
hoofdstuk beschreven.

5.1 Aanleiding tot het onderzoek
De eerste zes tot acht weken staan binnen onze infantpsychiatriegroep in het teken van
observatie en diagnostiek. Kenmerkend voor de leeftijd van de doelgroep is dat, meer dan op
latere leeftijd, verschillende ontwikkelingslijnen met elkaar verweven zijn. Verstoringen
binnen het ene ontwikkelingsgebied hebben directe consequenties voor de andere
ontwikkelingsgebieden.14 Daarom is vroegtijdig signaleren en observeren van alle
ontwikkelingsgebieden van uiterst belang.
Aan het infantteam is in eerste instantie geen ergotherapeut verbonden. Deze kan wel worden
benaderd wanneer er vragen of verwijzingen zijn vanuit het infantteam.
Om sensorische integratieproblemen (en een eventuele regulatiestoornis) te onderkennen, is er
een instrument nodig. Dit instrument moet mijns inziens aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het moet zowel voor groepsleiding als voor ouders/verzorgers te gebruiken zijn. Het kind
komt tenslotte samen met een ouder/verzorger naar de dagbehandeling. Bovendien zien
ouders/verzorgers hun kind zeven dagen per week in verschillende situaties. Daarom wil ik de
ouders/verzorgers als belangrijke observatoren meenemen in het observeren van de
sensorische integratie.
Bovendien moet het instrument geen moeilijke (vak)taal bevatten, omdat dit
ouders/verzorgers zou kunnen afschrikken. Binnen de infantpsychiatrie komen
ouders/verzorgers met verschillende achtergronden en het moet mijns inziens voor ieder te
begrijpen en naar de praktijk te vertalen zijn.
Er wordt steeds meer geschreven over (jonge) kinderen met sensorische integratiestoornissen,
vaak voortkomend uit een regulatiestoornis. Daarom ben ik van plan om aan de slag te gaan
met één instrument, een vragenlijst opgesteld door S. Cermak (zie bijlage 1). Ik heb gekozen
voor deze vragenlijst, omdat mijns inziens deze goed lijkt aan te sluiten op de doelgroep en
deze vragenlijst uit concrete vragen bestaat die te beantwoorden zijn uit dagelijks
terugkomende activiteiten. In mijn onderzoek ga ik er vanuit dat deze vragenlijst valide is. Ik
wil hierbij als autismespecialist kritisch kijken naar deze vragenlijst en deze bruikbaar maken
voor de doelgroep waar ik binnen de infantpsychiatrie (tijdens de observatiefase) mee te
maken heb.
Hierbij merk ik op dat ik van tevoren één item aan de vragenlijst van S. Cermak toe voeg,
namelijk het kopje ‘niet van toepassing’. Dit omdat er bepaalde items in de vragenlijst staan
die voor ouders/verzorgers van hele jonge kinderen, nog niet te beantwoorden zijn. De
aangepaste vragenlijst is te bekijken in bijlage 2.

14

Projectplan infantpsychiatrie, december 2008
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5.2 Doelstelling, vraagstelling en deelvragen
Doelstelling:
Door middel van mijn onderzoek wil ik als autismespecialist bijdragen aan het optimaliseren
van een instrument met betrekking tot het signaleren van problemen in de sensorische
integratie ontwikkeling in de observatiefase van de infantpsychiatrie voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Vraagstelling:
Is de vragenlijst ‘sensomotorische anamnese voor ouders van jonge kinderen’, opgesteld door
Sharon Cermak15 geschikt voor ouders/verzorgers in de observatiefase van de
infantpsychiatriegroep of kunnen er aanpassingen gedaan worden zodat deze bruikbaar is in
deze groep?
Deelvragen:
-

Wat is een regulatiestoornis?
Waarom noem ik het regulatiestoornis en geen autismespectrumstoornis?
Wat is sensorische integratie?
Hoe verloopt de gebruikelijke ontwikkeling van sensorische integratie?
Hoe kan een sensorische integratie-/regulatiestoornis behandeld worden?
Welk instrument is geschikt in de observatiefase van de infantpsychiatriegroep om
samen met ouders/verzorgers naar de sensorische integratie van hun kind te kijken en
hier eventueel conclusies aan te verbinden?

5.3 Aanpak en verwerking van mijn onderzoek
De eerste vijf deelvragen worden beantwoord door literatuuronderzoek en gesprekken met
groepsleiding, behandelcoördinator en kinderpsychiater. Deze zijn te vinden in de eerdere
hoofdstukken.
Om de laatste deelvraag te beantwoorden, zal ik een praktijkgericht onderzoek doen.
Doelgroep:
Ik zal voor mijn onderzoek vijf ouders/verzorgers nemen die in behandeling zijn binnen de
infantpsychiatriegroep. Binnen de infantpsychiatrie wordt voornamelijk gewerkt aan de
ouder-kind relatie en er kunnen zowel ouder- als kindfactoren de ouder-kind relatie
belemmeren. Ik wil echter ook ouders/verzorgers van de infantgroep de vragenlijst laten
invullen waar voornamelijk ouderfactoren, volgens de gegevens van de verwijzer, de ouderkind relatie belemmeren. Dit omdat, zoals al eerder aangegeven, de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar snel verloopt en het van uiterst belang is om vroegtijdig
te signaleren en te handelen.
Ik neem twee ouders/verzorgers waarbij voornamelijk ouderfactoren de ouder-kind relatie
belemmeren. Bij de andere drie ouders/verzorgers belemmeren, volgens de gegevens van de
verwijzer, voornamelijk de kindfactoren.
15

Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 49-53
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Bovendien kies ik ervoor om ouders/verzorgers te kiezen die kinderen in verschillende
leeftijden hebben. Zo is het jongste kind 11 maanden oud en bereikt het oudste kind bijna de
leeftijd van 4 jaar. Dit omdat ik zo kan bekijken of bij het invullen van de vragenlijst de
leeftijd van het kind verschil maakt voor het invullen van de vragenlijst.
Verder houd ik bij de keuze van mijn doelgroep rekening met de achtergronden van
ouders/verzorgers. Zo zitten er bijvoorbeeld autochtone en allochtone ouders/verzorgers bij
die qua vooropleiding verschillen.
Ik kies dus een zo heterogeen mogelijke doelgroep uit, omdat ik van mening ben dat deze mij
de meeste informatie kan verschaffen om mijn vraagstelling te beantwoorden.
Onderzoekslocatie:
Het onderzoek vindt plaats binnen de infantpsychiatriegroep van de stichting Orbis
Geestelijke GezondheidsZorg die gevestigd in binnen het Medisch Kleuter Dagverblijf in
Limbricht (zie hoofdstuk 1).
Ik laat ouders/verzorgers de vragenlijst invullen tijdens groepsuren, zodat het voor hen geen
extra (tijds)belasting is.
Onderzoeksmethode:
De ouders van de doelgroep zullen samen met mij de vragenlijst invullen. Dit omdat ik
eventuele vragen en onduidelijkheden van de ouders/verzorgers meteen kan beantwoorden en
verduidelijken en ik deze opmerkingen kan meenemen om de vragenlijst voor de
infantpsychiatrie te optimaliseren.
Ik verzamel mijn gegevens door middel van vrije observatie. Ik kijk hoe de ouder/verzorger
de vragenlijst invult en welke vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, enzovoort de ouder
heeft.
Verder zal ik door middel van een informeel gesprek na het invullen van de vragenlijst zelf
informeren hoe de ervaring is wat betreft het invullen van deze lijst.
Verwerking van de gegevens:
Ik zal per ouder/verzorger mijn observatiegegevens schriftelijk op papier zetten. Dit omdat ik
hier naderhand, tijdens het schrijven van mijn conclusies, profijt van kan hebben. Zo kan ik
bijvoorbeeld bekijken of er binnen mijn doelgroep contra-indicaties zijn voor het invullen van
deze vragenlijst.
Deze observatiegegevens zal ik in paragraaf 5.4 objectief beschrijven, zonder conclusies te
trekken. Deze conclusies zullen in hoofdstuk 6 worden meegenomen.
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5.4 Resultaten
5.4.1 Observatie 1
24 april 2009
Observatie afname vragenlijst 28 jarige autochtone moeder met psychiatrische
problematieken, gemiddeld performaal IQ van 80 en een gemiddeld verbaal IQ van 100.
Zoontje van 20½ maand, psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek geven gemiddelde
ontwikkeling aan.
Deze moeder schommelt erg met haar stemmingen. Wanneer ze in een depressieve periode
zit, vindt ze het moeilijk om objectief naar het gedrag van haar zoontje te kijken. Daarom heb
ik er voor gekozen om met moeder deze vragenlijst in te vullen op een dag dat ze zich redelijk
tot goed voelt. Dit is een randvoorwaarde om met haar aan de slag te kunnen.
Van de 77 vragen beantwoordde deze moeder er 6 met ‘vaak’, 16 met ‘soms’, 52 met ‘zelden’
en 3 met ‘niet van toepassing’. Bij drie vragen die ze beantwoordde met ‘vaak’ wilde moeder
graag een toelichting schrijven, namelijk dat dit gedrag bij zijn leeftijd hoort. Dit waren de
eerste drie vragen over het eten (hulp nodig bij het eten, slordig eten, morsen met
vloeistoffen). Moeder miste in de vragenlijst een gedeelte waar ze deze toelichting bij haar
vragen kon schrijven.
In de observatie viel me op dat moeder een aantal woorden niet duidelijk waren; aanhalingen
(I;vraag 11) en coöperatief (V; vraag 6). Ik heb haar deze vragen duidelijk uitgelegd, waarna
moeder haar antwoord kon invullen.
Bovendien twijfelde moeder bij de antwoorden tussen ‘vaak’ en ‘soms’. Ze vond het moeilijk
om hier een duidelijk onderscheid in te maken.
Verder kon moeder de vragenlijst goed invullen in ongeveer 20 minuten.
Bij het informele gesprek na het invullen van de vragenlijst gaf ze aan dat ze het een vrij
duidelijke lijst vond om in te vullen. Ze vond zulke concrete vragen fijn. Moeder vertelde me
dat ze het als moeder zijnde fijn zou vinden wanneer ze een dergelijke vragenlijst tijdens de
observatiefase zou moeten invullen. Dit omdat er dan in een vroeg stadium eventuele
bijzonderheden geconstateerd kunnen worden.

5.4.2. Observatie 2
27 april 2009
Observatie afname vragenlijst 30 jarige autochtone moeder, gediagnosticeerd met ADHD.
Heeft last van lange depressieve periodes.
Dochtertje van 3½ jaar dat agressief, druk en stereotype gedrag laat zien, waar tot op heden
nog geen diagnose aan gekoppeld is.
Van de 77 vragen beantwoordde moeder er 34 met ‘vaak’, 21 met ‘soms’, 20 met ‘zelden’ en
2 met ‘niet van toepassing’. Moeder kon de vragenlijst moeiteloos invullen en had niet veel
tijd nodig om na te denken. Ze vond de vragen, vertelde ze bij de evaluatie, duidelijk en
helder. Moeder wilde een aantal keren een toelichting bij de vragen zetten, om haar antwoord
extra te verduidelijken. Dit moest ze er nu tussen ‘kriebelen’, omdat hier geen ruimte voor is
bij deze vragenlijst. Dit gaf moeder bij de evaluatie ook aan. Bovendien zitten er één vraag in
de vragenlijst die niet te beantwoorden is; “verdwaalt hij gemakkelijk?” (III; vraag 2)
Ook staat in de vragenlijst tweemaal het woord ‘huiswerk’. Dit is ook niet van toepassing op
de doelgroep.
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Moeder vertelde verder dat ze het een fijne vragenlijst vond om in te vullen en het haar ook
zeer zinvol leek om dit in de toekomst bij iedere nieuwe opname af te nemen.
Omdat moeder 34 keer ‘vaak’ en 21 keer ‘soms’ omcirkeld had, heb ik moeder gevraagd of ze
het goed vond dat ik deze vragenlijst in het team zou bespreken. Dit vond moeder prima. Ik
heb daarom de vragenlijst met de mentor van dit ouder-kind koppel besproken, zodat zij
tijdens het behandelteamoverleg dit kan meenemen.

5.4.3. Observatie 3
28 mei 2009
Observatie afname vragenlijst 37 jarige autochtone moeder. Heeft een zoontje van 3½ jaar
die sinds februari gediagnosticeerd is met ADHD.
Van de 77 vragen beantwoordde moeder er 18 met ‘ vaak’, 28 met ‘soms’, 31 met ‘zelden’ en
0 met ‘niet van toepassing’.
Deze moeder had geen moeite met het begrijpen en invullen van de vragen. Achteraf vertelde
ze me dat ze de vragen duidelijk en concreet vond. Moeder vulde de vragen snel in. Af en toe
twijfelde ze tussen de antwoorden ‘vaak’ en ‘soms’. Daarom gaf ze ook bij twee vragen aan
dat ze ‘soms’ in vulde, met de neiging naar ‘vaak’.
De vragen die moeder met ‘vaak’ en ‘soms’ beantwoordde, passen duidelijk bij de diagnose
die haar kind heeft. Ook voor moeder is dit duidelijk. Ik heb haar gevraagd of ik de vragenlijst
in het team mocht inbrengen; dit was geen enkel probleem.
Bovendien gaf moeder mij bij een heel aantal vragen mondeling een toelichting. Ze zou hier
graag ruimte binnen de vragenlijst voor hebben gehad, zodat ze dit schriftelijk kon meedelen.
Moeder vertelde me dat ze deze vragenlijst graag tijdens de eerste (diagnostische) fase had
willen invullen, omdat hier waarschijnlijk waardevolle informatie uit zou zijn gekomen.
Daarom vond ze het een goed plan dat ik deze vragenlijst zou optimaliseren, zodat deze
tijdens de eerste fase van het behandeltraject van de infantpsychiatrie, afgenomen kan
worden.

5.4.4 Observatie 4
11 juni 2009
Observatie afname vragenlijst 29 jarige Roemeense moeder. Heeft een dochtertje van 3 jaar
dat gedrag laat zien dat niet leeftijdsadequaat lijkt. Moeder spreekt wel Nederlands, maar
beperkt.
Van de 77 vragen beantwoordde moeder er 5 met ‘vaak’, 9 met ‘soms’, 60 met ‘zelden’ en 3
met ‘niet van toepassing’.
Vantevoren moest ik moeder duidelijk uitleggen dat ze deze vragen moest invullen over haar
dochtertje. Ik merkte dat ik veel vragen voor moeder moest lezen en daarna moest uitleggen.
Door er nog een voorbeeld bij te geven, lukte het moeder om haar antwoord te kiezen.
In deze observatie merkte ik dat ik een heel groot aandeel had bij het invullen van de
vragenlijst. Wanneer ik deze aan moeder mee had gegeven en alleen had laten invullen, dan
had moeder het grootste gedeelte van de vragen niet begrepen.
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Tijdens het evalueren vertelde moeder me ook dat ze het moeilijk vond om deze vragen in te
vullen. Dat ze door mijn hulp nu wel wist dat ze goede antwoorden had ingevuld. Moeder zou
het liefste een vragenlijst in het Roemeens vertaald hebben gezien, zodat het voor haar een
stuk makkelijker zou zijn deze in te vullen.

5.4.5 Observatie 5
18 juni 2009
Observatie afname vragenlijst autochtone 26 jarige moeder. Heeft een dochtertje van 11
maanden dat op deze leeftijd al erg bepalend gedrag laat zien. Bovendien houdt dit meisje
wanneer ze boos is, haar adem in. Moeder heeft behoefte aan heel concrete (pedagogische)
tips.
Van de 77 vragen beantwoordde moeder er 9 met ‘vaak’, 10 met ‘soms’, 54 met ‘zelden’ en 4
met ‘niet van toepassing’.
Moeder kon de vragen vrij snel invullen. Ze had weinig bedenktijd nodig. Zij gaf aan dat ze
bij een aantal vragen graag een toelichting zou willen geven, maar hier in de vragenlijst geen
ruimte voor was. Bovendien vertelde ze me na navraag dat ze het fijn vond om deze
vragenlijst in de derde week dat ze de infantgroep bezocht, in te vullen. Dit omdat ze nu al
enigszins gewend was binnen de groep. De weken ervoor had ze nog te vroeg gevonden,
omdat ze in die weken voornamelijk nog bezig was met kennis maken, vertrouwen winnen,
enzovoort. Ik gaf haar aan dat de antwoorden die ze gegeven had, meegenomen konden
worden in de eerstvolgende kindbespreking. Hier gaf moeder me toestemming voor.
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5.4.6 Resultaten afname vragenlijst onderverdeeld in een overzichtelijke tabel

Nummer Mogelijke contraobservatie indicaties
1
•
Depressieve periodes
 moeilijk om
objectief naar gedrag
kind te kijken.

+ opmerkingen
•
•

Duidelijke lijst.
Concrete vragen
fijn.

- opmerkingen
•
•

•
•

2

•
•
•

3

•

Moeiteloos in te
vullen.
Duidelijke, heldere
vragen.
Zeer zinvol om bij
iedere nieuwe
opname deze
vragenlijst af te
nemen.
Duidelijke,
concrete vragen.

•
•

•

•
•
•

4
5

•

Beperkte kennis
Nederlandse taal.

•
•

Fijn om tijdens de
derde week na de
start in te vullen.

•

Mist plaats voor
toelichting.
Woorden
‘aanhalingen’ en
‘coöperatief’ niet
duidelijk in
vragenlijst.
Twijfel tussen ‘vaak’
en ‘soms’.
Liever tijdens
observatiefase
ingevuld.
Mist plaats voor
toelichting.
Vraag over
‘verdwalen’ niet te
beantwoorden op deze
leeftijd.
‘Huiswerk’ niet van
toepassing op deze
doelgroep.
Twijfel tussen ‘vaak’
en ‘soms’.
Mist plaats voor
toelichting.
Liever tijdens
observatiefase
ingevuld.
Vragenlijst in eigen
taal vertaald.
Mist plaats voor
toelichting.

27

Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal ik de conclusies van mijn onderzoek beschrijven. Dit zal ik systematisch
per deelvraag doen. Ook zal ik terugkomen op mijn doelstelling en mijn vraagstelling. Verder
komen in dit hoofdstuk aanbevelingen aan bod waar we binnen de infantpsychiatrie van Orbis
Geestelijke GezondheidsZorg mee aan de slag kunnen. Met deze conclusies en aanbevelingen
help ik de infantpsychiatrie van Orbis Geestelijke GezondheidsZorg met het vergroten van
hun expertise op het gebied van sensorische integratie(stoornissen).

6.1 Conclusies per deelvraag
Ik zal in deze paragraaf iedere deelvraag apart beantwoorden. Deze deelvragen zal ik vrij kort
beantwoorden. Voor meer informatie zal ik bij iedere deelvraag verwijzen naar het
paginanummer waarin ik dit onderwerp uitgebreid beschreven heb.

6.1.1 Wat is sensorische integratie?
Sensorische integratie is het neurologische proces om de informatie te organiseren die we van
ons lichaam en de wereld om ons heen binnen krijgen, zodat we die in ons dagelijks leven
kunnen gebruiken. Sensorische integratie is dynamisch, onophoudelijk en cyclisch.
Bij de sensorische integratie spelen acht items een rol, namelijk:
- de tast
- het gehoor
- de reuk
- de smaak
- het zicht
- tastzintuig
- proprioceptief zintuig (stuurt het gevoel van de spieren en de gewrichten aan)
- vestibulair zintuig (stuurt in het lichaam de bewegingen naar de hersenen of andersom)
In hoofdstuk 2, pagina 9 staat verdere uitleg wat betreft sensorische integratie.

6.1.2 Hoe verloopt de gebruikelijke ontwikkeling van sensorische integratie?
Er zijn vier niveaus te onderscheiden in de (gebruikelijke) ontwikkeling van de sensorische
integratie:
•
Eerste niveau (primaire sensorische systemen)
•
Tweede niveau (perceptief-motorische grondslagen)
•
Derde niveau (perceptief-motorische vaardigheden)
•
Vierde niveau (klaar voor school)
Er moet eerst een goede basis gelegd zijn in het ene niveau, voordat overgegaan kan worden
naar het andere niveau.
De basis voor het eerste niveau wordt al meteen gelegd na de geboorte.
In hoofdstuk 2, pagina 11 en verder leg ik de verschillende niveaus nader uit.

28

6.1.3 Wat is een regulatiestoornis?
De DC 0-3R, classificatiesysteem voor kinderen van 0 tot 4 jaar, geeft de volgende
regulatiestoornissen weer:
Hypersensitief, onderverdeeld in:
o
Type A: angstig / voorzichtig
o
Type B: negatief / afwijkend
•
Hyposensitief / ‘onder’ responsief
•
Sensorische stimulatie zoeker / impulsief
In hoofdstuk 3, pagina 14 en verder leg ik uit welke kenmerken bij welk type regulatiestoornis
horen.
•

6.1.4 Waarom noem ik het regulatiestoornis en geen autismespectrumstoornis?
Binnen de infantpsychiatrie wordt gewerkt met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar.
Vaak is het op deze jonge leeftijd nog moeilijk te bepalen of bepaalde gedragingen te
herleiden zijn uit een autismespectrumstoornis. Wel is het duidelijk wanneer een jong kind
moeite heeft met het reguleren van zijn/haar emoties. Vandaar dat een kind dan de diagnose
‘regulatiestoornis’ krijgt. Op latere leeftijd blijkt soms dat dergelijke gedragingen inderdaad
wezen op een autismespectrumstoornis. Echter ook andere diagnoses worden op latere leeftijd
gediagnosticeerd bij kinderen die voorheen als ‘regulatiestoornis’ gediagnosticeerd werden,
zoals bijvoorbeeld ADHD. Bij sommige kinderen blijkt dat er na behandeling een verbetering
te zien is, waardoor een kind helemaal geen diagnose meer heeft.

6.1.5 Hoe kan een sensorische integratie-/regulatiestoornis behandeld worden?
Het is goed om een kind met problemen in de sensorische integratie te laten onderzoeken door
een sensorisch integratietherapeut. Dit is een ergotherapeut die uit post-HBO opleiding heeft
gehad gericht op sensorische integratie. Deze sensorische integratietherapeut kan onderzoek
doen naar de oorzaak van de problemen en een passend dagprogramma (sensorisch dieet)
voor het kind uitstippelen. Eventueel wordt er individuele therapie geïndiceerd. Dit houdt in
dat een kind individuele therapie krijgt van de sensorisch integratietherapeut. Deze therapie
kan op termijn eventueel overgenomen worden in de thuissituatie door ouders/verzorgers.
Omdat therapieën erg specifiek en nauwkeurig uitgevoerd moeten worden, is het van belang
om intensief contact te behouden met de sensorisch integratietherapeut en bij veranderingen
in gedrag van het kind meteen contact op te nemen met de sensorisch integratie therapeut.
In hoofdstuk 4, pagina 18 en verder, ga in nader in op de behandeling bij een
regulatiestoornis.
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6.1.6 Welk instrument is geschikt in de observatiefase van de infantpsychiatriegroep om
samen met ouders/verzorgers naar de sensorische integratie van hun kind te kijken
en hier eventueel conclusies aan te verbinden?
De vragenlijst voor ouders/verzorgers van Cermak blijkt een geschikt instrument om te
gebruiken in de observatiefase van de infantpsychiatriegroep. Deze vragenlijst bevat heel
concrete, duidelijke vragen die betrekking hebben op de sensorische integratie ontwikkeling.
Tijdens het uitvoeren van mijn praktijkonderzoek bleek dat ouders het fijn vonden om deze
vragenlijst in te vullen. Ouders/verzorgers gaven aan dat ze deze lijst geschikt vinden om
tijdens de observatiefase, de eerste zes weken van de behandeling, in te vullen. Deze
antwoorden kunnen dan worden meegenomen tijdens het eerste behandelteamoverleg, waar
verschillende disciplines (kinderpsychiater, behandelcoördinator (GZ-psycholoog),
mentorleidster, psychomotore therapeute, eventuele verwijzers, eventuele externe therapeuten
en ouders) bij elkaar zitten. Omdat er niet direct een ergotherapeut met sensorische integratie
kennis aan het team gekoppeld is, is deze vragenlijst en natuurlijk de observaties in de groep
een belangrijke indicator. Aan de hand van de antwoorden van de vragenlijst en observaties
van ouders/verzorgers en groepsleiding, kan gekeken worden of de ergotherapeut met
sensorische integratie opleiding ingeschakeld moet worden om verder onderzoek te doen bij
een kind.
Ik heb naar aanleiding van mijn praktijkgerichte onderzoek de vragenlijst van S. Cermak
geoptimaliseerd, zodat deze bruikbaar is voor de doelgroep. Voordat ik begon met mijn
praktijkonderzoek, heb ik bij de antwoorden nog een keuzemogelijkheid toegevoegd: ‘niet
van toepassing’. Dit omdat sommige vragen wel te beantwoorden zijn door ouders/verzorgers
over kinderen van bijvoorbeeld 3 jaar, maar niet voor kinderen die hun eerste levensjaar nog
niet bereikt hebben.
Na het doen van mijn praktijkonderzoek heb ik, naar aanleiding van mijn observaties en
evaluaties na het invullen van de vragenlijst nog het een en ander veranderd. Zo heb ik na
ieder vragenonderdeel ruimte gelaten voor eventuele toelichting. Uit mijn praktijkgerichte
onderzoek bleek dat 80% van de respondenten hier behoefte aan had, omdat ze graag een
korte toelichting zouden willen schrijven bij enkele vragen. Bovendien stond er twee maal het
woord ‘huiswerk’ in de vragenlijst. Dit woord heb ik eruit gehaald, omdat dit nog niet van
toepassing is bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Het woord ‘coöperatief’ heb ik toegelicht binnen de vragenlijst, omdat dit niet helemaal
duidelijk leek voor de respondenten.
Daarnaast heb ik voor de vragenlijst een stukje aan ouders/verzorgers geschreven. Hierin heb
ik kort een stukje (eenvoudige) uitleg gegeven over sensorische integratie, aangegeven wat we
met de antwoorden willen doen en kort ingegaan op de antwoorden ‘vaak’ en ‘soms’. Een
paar respondenten hadden soms moeite met kiezen tussen deze twee antwoordmogelijkheden,
vandaar dat ik hier wat verder op in ben gegaan.
Mijn praktijkonderzoek heeft twee ouder/verzorger- gerelateerde contra-indicaties opgeleverd
voor het invullen van de vragenlijst. Ten eerste heb ik gemerkt dat ouders/verzorgers de
Nederlandse taal redelijk tot goed moeten beheersen om de vragenlijst zelfstandig in te
kunnen vullen. Een beperkte kennis van de Nederlandse taal is dus een contra-indicatie voor
het invullen van de vragenlijst. Oplossing hiervoor is om samen met de ouder/verzorger de
vragen één voor één door te nemen en deze op een eenvoudige manier, met eventuele hele
concrete voorbeelden toe te lichten.
Een andere contra-indicatie is een depressieve periode waarin een ouder/verzorger zich op dat
moment bevindt. Tijdens een depressieve periode kunnen ouders/verzorgers vaak niet meer
objectief naar hun kind kijken, waardoor de antwoorden dus niet overeen zullen komen met
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de realiteit. Daarom is het een pre om deze vragenlijst in te vullen wanneer ouders/verzorgers
zich redelijk tot goed voelen.
Bij deze vragenlijst is geen lijst met scores toegevoegd. In de toekomst zal iedere ingevulde
vragenlijst binnen de kindbespreking, waar kinderpsychiater, behandelcoördinator en
groepsleiding bij aanwezig zijn, worden besproken. Op dat moment zal door de verschillende
disciplines worden beoordeeld of dit kind moet worden doorverwezen voor een sensorisch
integratie onderzoek.
Mijn ervaring naar aanleiding van het praktijkonderzoek is dat het vrijwel meteen duidelijk is
wanneer er problemen zijn op het gebied van sensorische integratie. Ouders/verzorgers geven
dan extreem vaak de antwoorden ‘vaak’ en ‘soms’. Bovendien observeren wij als
groepsleiding ook in de groep; deze observaties worden ook meegenomen, net als de verhalen
die ouders/verzorgers ons vertellen over situaties die thuis voorvallen.

6.2 Conclusie vraagstelling en doelstelling
Mijn vraagstelling voor dit onderzoek is: “Is de vragenlijst ‘sensomotorische anamnese voor
ouders van jonge kinderen’, opgesteld door Sharon Cermak16 geschikt voor ouders/verzorgers
in de observatiefase van de infantpsychiatriegroep of kunnen er aanpassingen gedaan worden
zodat deze bruikbaar is in deze groep?”
Uit mijn onderzoek is gebleken dat de vragenlijst ‘sensomotorische anamnese voor ouders
van jonge kinderen’, opgesteld door Cermak, geschikt is voor ouders/verzorgers in de
observatiefase van de infantpsychiatriegroep, mits rekening wordt gehouden met mijn
aanpassingen en met de contra-indicaties die ik ben tegen gekomen tijdens mijn onderzoek.
De aanpassingen die ik heb gedaan staan uitgebreid beschreven in paragraaf 6.1.6. Contraindicaties zijn een zwakke kennis van de Nederlandse taal plus het zich bevinden in een
depressieve periode. Met deze contra-indicaties zal dan ook rekening gehouden moeten
worden.
Naast het invullen van de vragenlijst, zijn observaties van ouders/verzorgers en hulpverleners
zeer zinvol. Er moet dus niet alleen uitgegaan worden van de antwoorden van de vragenlijst,
maar ook het kind observeren in zijn/haar omgeving. Tijdens dit observeren moet rekening
gehouden worden dat gestructureerde momenten en ongestructureerde momenten
geobserveerd worden op verschillende momenten op een dag. Dit om een zo volledig
mogelijk beeld te hebben van deze hele jonge kinderen.
Mijn doelstelling voor dit onderzoek is: “Door middel van mijn onderzoek wil ik als
autismespecialist bijdragen aan het optimaliseren van een instrument met betrekking tot het
signaleren van problemen in de sensorische integratie ontwikkeling in de observatiefase van
de infantpsychiatrie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.”
Ik heb met mijn onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van een
instrument met betrekking tot het signaleren van problemen in de ontwikkeling van de
sensorische integratie in de observatiefase van de infantpsychiatrie voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.

16

Stock-Kranowitz, C., Uit de pas; omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, Amsterdam:
uitgeverij Nieuwezijds, 2005, pag. 49-53
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Mede door het literatuuronderzoek heb ik een bijdrage geleverd aan de doelstelling. Ik heb
hiermee namelijk laten zien hoe belangrijk de ontwikkeling van de sensorische integratie is in
de gehele ontwikkeling van een jong kind. Hiermee heb ik het belang laten zien van
vroegtijdige signalering. In mijn literatuuronderzoek heb ik onderzocht hoe sensorische
integratie verloopt, wanneer gesproken kan worden over een stoornis en welke behandeling
van toepassing zou kunnen zijn. Door deze informatie mee te nemen in mijn
praktijkonderzoek, heb ik een vragenlijst voor ouders/verzorgers uitgekozen en deze
onderzocht. Dit instrument heb ik na het uitvoeren van het praktijkonderzoek geoptimaliseerd,
zodat het bruikbaar is in de infantpsychiatrie.

6.3 Aanbevelingen
Naar aanleiding van mijn literatuuronderzoek en mijn praktijkonderzoek, kom ik tot de
volgende aanbevelingen.
Uit mijn praktijkonderzoek kwam naar voren dat de vragenlijst ‘sensomotorische anamnese
voor ouders van jonge kinderen’ na een aantal aanpassingen, geschikt is voor de
infantpsychiatriegroep. Het lijkt mij zinvol om deze vragenlijst bij iedere nieuwe opname te
laten invullen. Na zo’n zes to acht weken is een eerste behandelteamoverleg, waarin het fijn is
om eventuele bijzonderheden uit de antwoorden van de vragenlijst mee te nemen in het
vervolgtraject. Vandaar dat mijns inziens zo’n vier weken na de opnamedatum een geschikt
moment is om deze vragenlijst door ouders/verzorgers te laten invullen. Ouders/verzorgers
hebben dan een gewenningsperiode achter de rug, waarna het een ideaal moment is om deze
vragenlijst af te nemen. Omdat de vragenlijst mijns inziens nu helder is voor
ouders/verzorgers, lijkt het me zinvol dat ouders/verzorgers de vragenlijst mee naar huis
nemen en deze hier op een rustig moment invullen. Bovendien kan dan ook een eventuele
partner van de ouder/verzorger, de vragenlijst mee invullen.
Ik heb in mijn onderzoek niet onderzocht of het zinvol is om beide ouders/verzorgers de
vragenlijst apart van elkaar te laten invullen. Niet omdat dit geen interessant item is, maar dit
had meer te maken met de afbakening van mijn onderzoek. Wellicht kan hier in de toekomst
nader onderzoek naar gedaan worden. Zeker kijkend naar de uitgangspunten van de
infantpsychiatrie, die beide ouders zoveel mogelijk in de behandeling wil betrekken.
Verder blijkt uit mijn praktijkgerichte onderzoek dat het zinvol is om de vragenlijst af te
nemen, omdat uit twee van de vijf vragenlijsten bleek dat er problemen waren op het gebied
van sensorische integratie. Bij een jongetje van 3½ jaar bleek dat hij tot de categorie
‘sensorische stimulatie zoeker / impulsief’ (zie paragraaf 3.1.3) gerekend kon worden. Hij
heeft de diagnose ADHD, die passend is bij dit profiel.
Een ander kindje, een meisje van 3½ jaar, bleek ook problemen te hebben op het gebied van
sensorische integratie. Dit meisje is doorverwezen naar een sensorisch integratietherapeut, bij
wie het meisje nader onderzocht zal worden.
Verder is het mijns inziens belangrijk dat groepsleiding geschoold wordt rondom het thema
‘sensorische integratie’ om de expertise op dit gebied te bevorderen. Dit kan in de vorm van
een (nascholings)cursus zijn, maar bijvoorbeeld ook door een aantal afspraken te hebben met
een sensorisch integratietherapeut.
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In mijn onderzoek heb ik al genoemd dat er niet direct een ergotherapeut met sensorische
integratie of een sensorisch integratietherapeut gekoppeld is aan de infantpsychiatriegroep.
Deze kan wel geïndiceerd worden wanneer er vragen zijn met betrekking tot de sensorische
integratie. Budgettair is het niet mogelijk om standaard een onderzoek in te plannen in de
observatiefase. Daarom is het belangrijk dat alle andere hulpverleners die met het jonge kind
werken, bedacht zijn op eventuele signalen die duiden op een probleem in de sensorische
integratie ontwikkeling. Belangrijk is om bij twijfel een sensorisch integratie onderzoek te
indiceren, zodat er indien nodig op zo vroeg mogelijke leeftijd ingegrepen kan worden.
Last but not least: in de nieuwbouw die over een aantal jaren gerealiseerd zal worden voor de
gehele deeltijd Kind & Jeugd van Orbis Geestelijke GezondsheidsZorg, is het wenselijk om
een ergotherapeut (met sensorische integratie kennis) een aantal dag(del)en in het nieuwe
gebouw te laten werken. Dit zodat er bij vragen sneller contact gezocht kan worden met deze
therapeut.
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Nawoord
Ik hoop dat ik met dit onderzoeksrapport een bijdrage heb kunnen leveren aan het thema
‘vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van sensorische integratie bij hele
jonge kinderen’.
Zelf heb ik me het afgelopen jaar verdiept in dit thema en heb ik veel geleerd en gelezen waar
ik zelf in de toekomst wat aan zal hebben.
Ik vind het erg belangrijk dat het welzijn van deze hele jonge kinderen voorop staat. Het
praktijkgerichte onderzoek heeft dan ook opgeleverd dat er bij één meisje nader onderzoek
gedaan wordt door een sensorisch integratietherapeut, omdat er veel signalen duidelijk wijzen
op problemen in de sensorische integratie. Bij een ander jongetje, waar de antwoorden duiden
op problemen in de sensorische integratie, was duidelijk dat deze signalen horen bij zijn
diagnose; ADHD. Dit behoeft geen nader onderzoek.
Ik ben voorstander van vroegtijdige signalering van problemen met de sensorische integratie,
zodat er zo snel mogelijk onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaak van de problemen en
daarna ook zo snel mogelijk behandeling kan worden aangeboden. Hiermee kunnen deze
(jonge) kinderen hopelijk zo veel mogelijk problemen bespaard blijven!

Reflectie en evaluatie
Dit onderzoeksrapport heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht voor mijn
opleiding Special Education Needs, leerroute autismespecialist. Vandaar dat ik dit hoofdstuk
zal besteden aan de betekenis die het werken aan mijn masteronderzoek voor mij heeft gehad.
Verder evalueer in dit hoofdstuk hoe dit masteronderzoek van invloed is op mij als persoon,
beroepsbeoefenaar en autismespecialist.
Ten eerste kan ik zeggen dat ik door het werken aan mijn masteronderzoek een hoop nieuwe
kennis heb verworven waar ik in de praktijk, als beroepsbeoefenaar en in het bijzonder als
autismespecialist, mee aan de slag kan.
Zoals ik in de inleiding beschreef, wist ik totdat ik intensief aan de slag ging met mijn
masteronderzoek, nog vrij weinig af van sensorische integratie, helemaal niet bij hele jonge
kinderen, infants. Ook bij mijn collega’s merkte ik dat er nog vrij weinig kennis was op het
gebied van sensorische integratie. Dit terwijl het mijns inziens een heel belangrijk onderwerp
is, omdat problemen op het gebied van de sensorische integratie (grote) moeilijkheden in het
dagelijkse functioneren met zich mee kunnen brengen.
Binnen de infantpsychiatrie kunnen we aan de slag met dit onderwerp. Ook wil ik bij
komende werkbezoeken die volgen bij soortgelijke infantpsychiatriegroepen vragen hoe zij de
sensorische integratie ontwikkeling van het jonge kind onderzoeken. Ik kan, mits hier
behoefte aan is, verwijzen naar dit onderzoeksrapport.
Het werken aan het masteronderzoek heeft voor mij als persoon eraan bijgedragen dat ik weet
hoe een onderzoeksrapport gemaakt moet worden en hoe ik methodisch moet werken bij
soortgelijke onderzoeken in de toekomst.
Voor mij heeft dit masteronderzoek ook bijgedragen aan het feit dat ik zeker weet dat ik in de
goede richting zit wat betreft mijn keuze van werk.
Ik ben iemand die graag inhoudelijk bezig is, maar dan wel met cliënten zelf. Vandaar dat ik
het werken aan het praktijkonderzoek ook fijn vond; samen met de ouders/verzorgers kijken
naar hun kind en eventuele problemen vroegtijdig onderkennen.
Het maken van het literatuuronderzoek heeft mij meer moeite gekost. Enerzijds wist ik dat het
me uiteindelijk veel (kennis) zou opleveren, anderzijds vind ik het lastig om literatuur op een
goede manier te omschrijven.
Daarom zou een baan als bijvoorbeeld beleidsmedewerker op dit moment niks voor mij zijn.
Ik wil graag inhoudelijk aan de slag gaan met cliënten en hun omgeving.
Ik kan terugkijken op een periode waarin ik intensief aan de slag ben geweest om mijn
opleiding tot autismespecialist af te ronden. Zelf ben ik tevreden over het eindresultaat en
denk ik dat ik in de afgelopen twee jaren genoeg kennis heb opgedaan om als
autismespecialist in de praktijk aan de slag te gaan!
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Bijlage 1
Vragenlijst
Vragenlijst sensomotorische anamnese voor ouders van jonge kinderen1
Opgesteld door dr. Sharon Cermak, et al.
ZINTUIGEN
I. Aanraking: Geldt het onderstaande?
1. Vermijdt je kind dat zijn handen vies worden?
Vaak Soms Zelden
2. Raakt je kind overstuur als zijn gezicht gewassen wordt?
Vaak Soms Zelden
3. Raakt hij overstuur als zijn haar wordt gekamd of zijn nagels worden geknipt?
Vaak Soms Zelden
4. Heeft hij voorkeur voor lange mouwen of jassen, ook al is het warm?
Vaak Soms Zelden
5. Vermijdt hij het dragen van kleren van bepaalde stoffen?
Vaak Soms Zelden
6. Heeft hij er moeite mee om andere kleren te gaan dragen bij seizoenswisselingen?
Vaak Soms Zelden
7. Vermijdt hij lopen op blote voeten, vooral in het gras of op zand?
Vaak Soms Zelden
8. Heeft hij last van merkjes in kleding?
Vaak Soms Zelden
9. Klaagt hij als zijn sokken niet goed zitten?
Vaak Soms Zelden

1
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10. Klaagt je kind over oneffenheden in zijn bed?
Vaak Soms Zelden
11. Wekt hij de indruk naar aanhalingen te snakken?
Vaak Soms Zelden
12. Krimpt hij ineen als hij op een vriendelijke manier wordt aangeraakt?
Vaak Soms Zelden
13. Raakt het kind liever anderen aan dan dat hij aangeraakt wordt?
Vaak Soms Zelden
14. Heeft hij de neiging tegen anderen aan te lopen of ze weg te duwen?
Vaak Soms Zelden
15. Kan je kind heel slecht tegen kietelen?
Vaak Soms Zelden
16. Is hij overgevoelig voor pijn en bij kleine sneetjes al hevig ontdaan?
Vaak Soms Zelden
17. Heeft hij grote behoefte om bepaalde texturen, oppervlakken of speeltjes aan te raken?
Vaak Soms Zelden
18. Stopt hij vaak voorwerpen of kleding in zijn mond?
Vaak Soms Zelden
19. Heeft hij moeite met bepalen hoeveel kracht hij moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het
aanhalen van dieren?
Vaak Soms Zelden

II. Beweging: Geldt het onderstaande?
1. Wordt je kind angstig als zijn voeten de grond niet meer raken?
Vaak Soms Zelden

2. Klimt of springt je kind liever niet?
Vaak Soms Zelden
3. Lijkt hij sport en bewegingsspelletjes te vermijden?
Vaak Soms Zelden
4. Wekt hij de indruk bang te zijn om een bal te vangen?
Vaak Soms Zelden
5. Lijkt hij bang voor hoogtes om te vallen?
Vaak Soms Zelden
6. Heeft hij een hekel aan liften of roltrappen?
Vaak Soms Zelden
7. Heeft hij een hekel aan autorijden?
Vaak Soms Zelden
8. Heeft hij een hekel aan activiteiten waarbij zijn hoofd ondersteboven is, zoals haren
wassen of een radslag maken?
Vaak Soms Zelden
9. Vindt je kind het fijn om ondersteboven gehouden of hoog opgetild te worden?
Vaak Soms Zelden
10. Doet hij graag allerlei dingen waarbij beweging komt kijken?
Vaak Soms Zelden
11. Geniet hij van de draaimolen en snel rijden?
Vaak Soms Zelden
12. Springt hij vaak en lang op bedden of andere verende oppervlakten?
Vaak Soms Zelden
13. Draait het kind graag in de rondte?
Vaak Soms Zelden

14. Schommelt hij met zijn lichaam of hoofd?
Vaak Soms Zelden
15. Slaat hij opzettelijk zijn hoofd ergens tegenaan?
Vaak Soms Zelden
16. Gooit hij zichzelf voor de grap op de grond, tegen de muur of tegen anderen aan?
Vaak Soms Zelden
17. Neemt hij bij spelletjes ongewoon grote risico’s?
Vaak Soms Zelden

III. Beelden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind gauw afgeleid bij visuele prikkels?
Vaak Soms Zelden
2. Heeft hij bezwaar tegen fel licht?
Vaak Soms Zelden
3. Heeft hij moeite met rechtstreeks oogcontact?
Vaak Soms Zelden
4. Vindt je kind het moeilijk om een bepaald voorwerp uit een grote hoeveelheid te
kiezen?
Vaak Soms Zelden

IV. Geluiden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind makkelijk afgeleid of voelt hij zich ongemakkelijk als er veel lawaai is?
Vaak Soms Zelden
2. Reageert hij negatief op onverwachte of harde geluiden?
Vaak Soms Zelden
3. Maakt hij graag harde geluiden?
Vaak Soms Zelden

V. Smaak en geur: Geldt het onderstaande?
1. Onderzoekt je kind vaak voorwerpen door eraan te ruiken?
Vaak Soms Zelden
2. Heeft hij last van geuren die anderen niet eens opmerken?
Vaak Soms Zelden
3. Kauwt hij op of likt hij aan niet eetbare voorwerpen?
Vaak Soms Zelden

SENSORISCH GERELATEERDE VAARDIGHEDEN
I. Activiteitsniveau: Geldt het onderstaande?
1. Is je kind vaak erg actief en bezig?
Vaak Soms Zelden
2. Zit je kind vaak op zijn stoel te draaien als hij eet of zijn huiswerk maakt?
Vaak Soms Zelden
3. Is je kind vaak onzorgvuldig en impulsief?
Vaak Soms Zelden
4. Gedraagt hij zich agressief tijdens spelletjes?
Vaak Soms Zelden

II. Eten: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind hulp nodig bij het eten?
Vaak Soms Zelden
2. Eet hij slordig?
Vaak Soms Zelden
3. Morst hij vaak met vloeistoffen?
Vaak Soms Zelden

4. Kwijlt hij?
Vaak Soms Zelden
5. Heeft hij moeite met kauwen?
Vaak Soms Zelden
6. Heeft hij moeite met slikken?
Vaak Soms Zelden
7. Heeft hij moeite met of een hekel aan gerechten met grote stukken, zoals
maaltijdsoepen?
Vaak Soms Zelden
8. Stopt hij te veel eten tegelijk in zijn mond?
Vaak Soms Zelden

III. Organisatie en aandacht: Geldt het onderstaande?
1. Verliest je kind vaak dingen, zoals zijn huiswerk of jas?
Vaak Soms Zelden
2. Verdwaalt hij gemakkelijk?
Vaak Soms Zelden
3. Heeft hij moeite met veranderingen in plannen of verwachtingen?
Vaak Soms Zelden
4. Heeft hij moeite met van de ene op de andere activiteit overschakelen?
Vaak Soms Zelden
5. Moet hij geholpen worden om aan een taak of bezigheid te beginnen?
Vaak Soms Zelden
6. Raakt hij bij het werken of spelen snel afgeleid?
Vaak Soms Zelden

7. Kan hij zich maar kort concentreren?
Vaak Soms Zelden

IV. Slapen: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind een onregelmatig slaappatroon?
Vaak Soms Zelden
2. Wordt hij ’s nachts regelmatig wakker?
Vaak Soms Zelden
3. Heeft hij moeite met in slaap vallen?
Vaak Soms Zelden
4. Heeft hij minder behoefte aan slaap dan andere kinderen?
Vaak Soms Zelden

V. Sociaal-emotioneel: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind moeite met de omgang met kinderen van zijn leeftijd?
Vaak Soms Zelden
2. Lijkt hij overgevoelig voor kritiek?
Vaak Soms Zelden
3. Lijkt hij overmatig angstig?
Vaak Soms Zelden
4. Is hij vaak erg rustig of teruggetrokken?
Vaak Soms Zelden
5. Raakt hij snel gefrustreerd?
Vaak Soms Zelden
6. Is hij vaak weinig coöperatief of erg dwars?
Vaak Soms Zelden

7. Heeft hij last van driftbuien of woedeaanvallen?
Vaak Soms Zelden
8. Lijkt hij vaker in bescherming te moeten worden genomen dan andere kinderen?
Vaak Soms Zelden

Bijlage 2
Vragenlijst die doelgroep van het onderzoek invult
Vragenlijst sensomotorische anamnese voor ouders van jonge kinderen
Opgesteld door dr. Sharon Cermak, et al. (bewerkt door Femke Nelissen)
ZINTUIGEN
I. Aanraking: Geldt het onderstaande?
1. Vermijdt je kind dat zijn handen vies worden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Raakt je kind overstuur als zijn gezicht gewassen wordt?
Vaak

Soms

3. Raakt hij overstuur als zijn haar wordt gekamd of zijn nagels worden geknipt?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

4. Heeft hij voorkeur voor lange mouwen of jassen, ook al is het warm?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

5. Vermijdt hij het dragen van kleren van bepaalde stoffen?
Vaak

Soms

6. Heeft hij er moeite mee om andere kleren te gaan dragen bij seizoenswisselingen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

7. Vermijdt hij lopen op blote voeten, vooral in het gras of op zand?
Vaak
8. Heeft hij last van merkjes in kleding?
Vaak
9. Klaagt hij als zijn sokken niet goed zitten?
Vaak

10. Klaagt je kind over oneffenheden in zijn bed?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

11. Wekt hij de indruk naar aanhalingen te snakken?
Vaak

12. Krimpt hij ineen als hij op een vriendelijke manier wordt aangeraakt?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

13. Raakt het kind liever anderen aan dan dat hij aangeraakt wordt?
Vaak

Soms

14. Heeft hij de neiging tegen anderen aan te lopen of ze weg te duwen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

15. Kan je kind heel slecht tegen kietelen?
Vaak

16. Is hij overgevoelig voor pijn en bij kleine sneetjes al hevig ontdaan?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

17. Heeft hij grote behoefte om bepaalde texturen, oppervlakken of speeltjes aan te raken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

18. Stopt hij vaak voorwerpen of kleding in zijn mond?
Vaak

Soms

19. Heeft hij moeite met bepalen hoeveel kracht hij moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het
aanhalen van dieren?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

II. Beweging: Geldt het onderstaande?
1. Wordt je kind angstig als zijn voeten de grond niet meer raken?
Vaak

Soms

2. Klimt of springt je kind liever niet?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

3. Lijkt hij sport en bewegingsspelletjes te vermijden?
Vaak

Soms

4. Wekt hij de indruk bang te zijn om een bal te vangen?
Vaak
5. Lijkt hij bang voor hoogtes om te vallen?
Vaak
6. Heeft hij een hekel aan liften of roltrappen?

7. Heeft hij een hekel aan autorijden?

8. Heeft hij een hekel aan activiteiten waarbij zijn hoofd ondersteboven is, zoals haren
wassen of een radslag maken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

9. Vindt je kind het fijn om ondersteboven gehouden of hoog opgetild te worden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

10. Doet hij graag allerlei dingen waarbij beweging komt kijken?
Vaak
11. Geniet hij van de draaimolen en snel rijden?
Vaak

12. Springt hij vaak en lang op bedden of andere verende oppervlakten?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

13. Draait het kind graag in de rondte?

14. Schommelt hij met zijn lichaam of hoofd?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

15. Slaat hij opzettelijk zijn hoofd ergens tegenaan?
Vaak

16. Gooit hij zichzelf voor de grap op de grond, tegen de muur of tegen anderen aan?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

17. Neemt hij bij spelletjes ongewoon grote risico’s?
Vaak

III. Beelden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind gauw afgeleid bij visuele prikkels?

2. Heeft hij bezwaar tegen fel licht?

3. Heeft hij moeite met rechtstreeks oogcontact?
Vaak

4. Vindt je kind het moeilijk om een bepaald voorwerp uit een grote hoeveelheid te
kiezen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

IV. Geluiden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind makkelijk afgeleid of voelt hij zich ongemakkelijk als er veel lawaai is?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Reageert hij negatief op onverwachte of harde geluiden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

3. Maakt hij graag harde geluiden?

V. Smaak en geur: Geldt het onderstaande?
1. Onderzoekt je kind vaak voorwerpen door eraan te ruiken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Heeft hij last van geuren die anderen niet eens opmerken?
Vaak

Soms

3. Kauwt hij op of likt hij aan niet eetbare voorwerpen?
Vaak

SENSORISCH GERELATEERDE VAARDIGHEDEN
I. Activiteitsniveau: Geldt het onderstaande?
1. Is je kind vaak erg actief en bezig?
Vaak

2. Zit je kind vaak op zijn stoel te draaien als hij eet of zijn huiswerk maakt?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

3. Is je kind vaak onzorgvuldig en impulsief?
Vaak
4. Gedraagt hij zich agressief tijdens spelletjes?
Vaak

II. Eten: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind hulp nodig bij het eten?

2. Eet hij slordig?

3. Morst hij vaak met vloeistoffen?

4. Kwijlt hij?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

5. Heeft hij moeite met kauwen?

6. Heeft hij moeite met slikken?

7. Heeft hij moeite met of een hekel aan gerechten met grote stukken, zoals
maaltijdsoepen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

8. Stopt hij te veel eten tegelijk in zijn mond?
Vaak

III. Organisatie en aandacht: Geldt het onderstaande?
1. Verliest je kind vaak dingen, zoals zijn huiswerk of jas?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Verdwaalt hij gemakkelijk?

3. Heeft hij moeite met veranderingen in plannen of verwachtingen?
Vaak

Soms

4. Heeft hij moeite met van de ene op de andere activiteit overschakelen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

5. Moet hij geholpen worden om aan een taak of bezigheid te beginnen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

6. Raakt hij bij het werken of spelen snel afgeleid?
Vaak

7. Kan hij zich maar kort concentreren?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

IV. Slapen: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind een onregelmatig slaappatroon?
Vaak
2. Wordt hij ’s nachts regelmatig wakker?
Vaak
3. Heeft hij moeite met in slaap vallen?
Vaak

4. Heeft hij minder behoefte aan slaap dan andere kinderen?
Vaak

Soms

V. Sociaal-emotioneel: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind moeite met de omgang met kinderen van zijn leeftijd?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Lijkt hij overgevoelig voor kritiek?

3. Lijkt hij overmatig angstig?

4. Is hij vaak erg rustig of teruggetrokken?

5. Raakt hij snel gefrustreerd?

6. Is hij vaak weinig coöperatief of erg dwars?
Vaak

7. Heeft hij last van driftbuien of woedeaanvallen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

8. Lijkt hij vaker in bescherming te moeten worden genomen dan andere kinderen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Bijlage 3
Vragenlijst na praktijkonderzoek
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt een vragenlijst die betrekking heeft op de ontwikkeling van de sensorische
integratie van uw kind. Sensorische integratie heeft betrekking op de manier waarop prikkels
bij uw kind binnen komen en hoe uw kind deze prikkels verwerkt.
Wanneer er problemen voorkomen in de ontwikkeling van de sensorische integratie, dan kan
dit zich op verschillende manieren uiten. Vandaar dat wij u deze vragenlijst zouden willen
voorleggen.
Deze vragenlijst bestaat uit 77 vragen die onderverdeeld zijn in verschillende kopjes. Uw
antwoord op de vraag kunt u omcirkelen. Dit zijn de volgende antwoordmogelijkheden voor
u:
•
Vaak. Dit antwoord kunt u omcirkelen wanneer het dagelijks voorkomt of in ieder geval
(bijna) iedere keer wanneer dit van toepassing is.
•
Soms. Dit antwoord kunt u omcirkelen wanneer het meerdere keren per week voor komt,
maar niet iedere dag.
•
Zelden. Dit antwoord kunt u omcirkelen wanneer het gedrag niet tot nauwelijks voorkomt.
•
N.v.t = niet van toepassing. Dit antwoord kunt u omcirkelen wanneer deze vraag niet van
toepassing is, omdat uw kind hiervoor bijvoorbeeld nog te jong is.
In deze vragenlijst mag u ‘zij’ lezen, waar ‘hij’ omschreven staat.
Het invullen van deze vragenlijst neemt zo’n 20 minuten tijd in beslag.
Aan het einde van ieder rijtje vragen is de mogelijkheid om een eventuele toelichting bij uw
antwoorden te schrijven. Dit is niet verplicht. Wanneer u een toelichting wilt opschrijven, wilt
u dan het vraagnummer noteren, zodat we weten op welke vraag uw toelichting betrekking
heeft.
De ingevulde vragenlijst willen wij graag binnen ons teamoverleg bespreken. Mochten wij
concluderen dat verder onderzoek wat ons betreft nodig is, dan zullen wij dit altijd met u
bespreken.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan beantwoorden wij deze graag voor u.
Met vriendelijke groet,
Team Welpennest
(infantpsychiatrie Orbis Geestelijke GezondheidsZorg)

Vragenlijst sensomotorische anamnese voor ouders van jonge kinderen
Opgesteld door dr. Sharon Cermak, et al. (bewerkt door Femke Nelissen)
ZINTUIGEN
I. Aanraking: Geldt het onderstaande?
1. Vermijdt je kind dat zijn handen vies worden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Raakt je kind overstuur als zijn gezicht gewassen wordt?
Vaak

Soms

3. Raakt hij overstuur als zijn haar wordt gekamd of zijn nagels worden geknipt?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

4. Heeft hij voorkeur voor lange mouwen of jassen, ook al is het warm?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

5. Vermijdt hij het dragen van kleren van bepaalde stoffen?
Vaak

Soms

6. Heeft hij er moeite mee om andere kleren te gaan dragen bij seizoenswisselingen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

7. Vermijdt hij lopen op blote voeten, vooral in het gras of op zand?
Vaak
8. Heeft hij last van merkjes in kleding?
Vaak
9. Klaagt hij als zijn sokken niet goed zitten?
Vaak

10. Klaagt je kind over oneffenheden in zijn bed?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

11. Wekt hij de indruk naar aanhalingen te snakken?
Vaak

12. Krimpt hij ineen als hij op een vriendelijke manier wordt aangeraakt?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

13. Raakt het kind liever anderen aan dan dat hij aangeraakt wordt?
Vaak

Soms

14. Heeft hij de neiging tegen anderen aan te lopen of ze weg te duwen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

15. Kan je kind heel slecht tegen kietelen?
Vaak

16. Is hij overgevoelig voor pijn en bij kleine sneetjes al hevig ontdaan?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

17. Heeft hij grote behoefte om bepaalde texturen, oppervlakken of speeltjes aan te raken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

18. Stopt hij vaak voorwerpen of kleding in zijn mond?
Vaak

Soms

19. Heeft hij moeite met bepalen hoeveel kracht hij moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het
aanhalen van dieren?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Beweging: Geldt het onderstaande?
1. Wordt je kind angstig als zijn voeten de grond niet meer raken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Klimt of springt je kind liever niet?

3. Lijkt hij sport en bewegingsspelletjes te vermijden?
Vaak

Soms

4. Wekt hij de indruk bang te zijn om een bal te vangen?
Vaak
5. Lijkt hij bang voor hoogtes om te vallen?
Vaak
6. Heeft hij een hekel aan liften of roltrappen?

7. Heeft hij een hekel aan autorijden?

8. Heeft hij een hekel aan activiteiten waarbij zijn hoofd ondersteboven is, zoals haren
wassen of een radslag maken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

9. Vindt je kind het fijn om ondersteboven gehouden of hoog opgetild te worden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

10. Doet hij graag allerlei dingen waarbij beweging komt kijken?
Vaak
11. Geniet hij van de draaimolen en snel rijden?
Vaak

12. Springt hij vaak en lang op bedden of andere verende oppervlakten?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

13. Draait het kind graag in de rondte?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

14. Schommelt hij met zijn lichaam of hoofd?
Vaak
15. Slaat hij opzettelijk zijn hoofd ergens tegenaan?
Vaak

16. Gooit hij zichzelf voor de grap op de grond, tegen de muur of tegen anderen aan?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

17. Neemt hij bij spelletjes ongewoon grote risico’s?
Vaak

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Beelden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind gauw afgeleid bij visuele prikkels?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Heeft hij bezwaar tegen fel licht?

3. Heeft hij moeite met rechtstreeks oogcontact?
Vaak

4. Vindt je kind het moeilijk om een bepaald voorwerp uit een grote hoeveelheid te
kiezen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Geluiden: Geldt het onderstaande?
1. Raakt je kind makkelijk afgeleid of voelt hij zich ongemakkelijk als er veel lawaai is?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Reageert hij negatief op onverwachte of harde geluiden?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

3. Maakt hij graag harde geluiden?

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V. Smaak en geur: Geldt het onderstaande?
1. Onderzoekt je kind vaak voorwerpen door eraan te ruiken?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Heeft hij last van geuren die anderen niet eens opmerken?
Vaak

Soms

3. Kauwt hij op of likt hij aan niet eetbare voorwerpen?
Vaak

Soms

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SENSORISCH GERELATEERDE VAARDIGHEDEN
I. Activiteitsniveau: Geldt het onderstaande?
1. Is je kind vaak erg actief en bezig?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Zit je kind vaak op zijn stoel te draaien als bijvoorbeeld aan het eten is?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

3. Is je kind vaak onzorgvuldig en impulsief?
Vaak
4. Gedraagt hij zich agressief tijdens spelletjes?
Vaak

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Eten: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind hulp nodig bij het eten?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Eet hij slordig?

3. Morst hij vaak met vloeistoffen?

4. Kwijlt hij?

5. Heeft hij moeite met kauwen?

6. Heeft hij moeite met slikken?

7. Heeft hij moeite met of een hekel aan gerechten met grote stukken, zoals
maaltijdsoepen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

8. Stopt hij te veel eten tegelijk in zijn mond?
Vaak

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Organisatie en aandacht: Geldt het onderstaande?
1. Verliest je kind vaak dingen, zoals zijn jas?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Verdwaalt hij gemakkelijk?

3. Heeft hij moeite met veranderingen in plannen of verwachtingen?
Vaak

Soms

4. Heeft hij moeite met van de ene op de andere activiteit overschakelen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

5. Moet hij geholpen worden om aan een taak of bezigheid te beginnen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

6. Raakt hij bij het werken of spelen snel afgeleid?
Vaak
7. Kan hij zich maar kort concentreren?
Vaak

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Slapen: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind een onregelmatig slaappatroon?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

Zelden

N.v.t.

2. Wordt hij ’s nachts regelmatig wakker?
Vaak
3. Heeft hij moeite met in slaap vallen?
Vaak

4. Heeft hij minder behoefte aan slaap dan andere kinderen?
Vaak

Soms

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V. Sociaal-emotioneel: Geldt het onderstaande?
1. Heeft je kind moeite met de omgang met kinderen van zijn leeftijd?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

2. Lijkt hij overgevoelig voor kritiek?

3. Lijkt hij overmatig angstig?

4. Is hij vaak erg rustig of teruggetrokken?

5. Raakt hij snel gefrustreerd?

6. Is hij vaak weinig coöperatief (= samenwerkinggezind) of erg dwars?
Vaak
7. Heeft hij last van driftbuien of woedeaanvallen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Soms

Zelden

N.v.t.

8. Lijkt hij vaker in bescherming te moeten worden genomen dan andere kinderen?
Vaak

Soms

Zelden

N.v.t.

Eventuele toelichting bij bovenstaande vragen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

