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Ervaringen met Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen
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Samenvatting De relatie tussen ouders en kinderen met

communicatieve beperkingen verloopt minder vanzelf-

sprekend dan gewoonlijk. Vaak dreigt een neerwaartse

spiraal waarin de opvoedingscompetentie en de ouder-

lijke sensitiviteit worden aangetast en kinderen gedrags-

problemen laten zien. In dit artikel wordt de specifieke

problematiek van deze doelgroep beschreven, gevolgd

door een verslag van een onderzoek naar de waardering

van PPG door deze doelgroep. Besproken wordt of de

gevolgde methodiek voldoet aan de eisen die aan een

moderne behandeling mogen worden gesteld. Dit

gebeurt middels een theoretische analyse en de presenta-

tie van gegevens van een enquête onder ouders naar de

effecten van de geboden hulp.
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Inleiding

De auteurs werken of werkten beiden op een orthopeda-

gogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met

een communicatieve en/of auditieve beperking. Tot

die doelgroep behoren kinderen met ernstige spraak- en

taalstoornissen, slechthorende en dove kinderen en kin-

deren met een stoornis in het autistisch spectrum (bij de

laatste groep staat de communicatieve beperking op de

voorgrond of is deze de ingang voor begeleiding/behan-

deling). Vanwege de leesbaarheid spreken we in dit arti-

kel over kinderen met communicatieve beperkingen,

behalve als het specifiek om een van genoemde doelgroe-

pen gaat.

Ouders van kinderen met communicatieve beperkin-

gen ervaren hun kind als speciaal en stellen veel vragen

over de communicatie met hun kind en over de opvoe-

ding aan de hulpverleners. De afgelopen jaren is er bin-

nen onze behandelcentra ervaring opgedaan met

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) ter

ondersteuning van de opvoeding. In dit artikel wordt

kort geschetst hoe PPG er voor deze doelgroep uitziet

en worden de gegevens gepresenteerd van een enquête

onder ouders naar de effecten van de geboden hulp.

Opvoeding van kinderen met een communicatieve

beperking: de risico’s en het belang van ondersteuning

Vanuit de literatuur is bekend dat de relatie van ouders

met hun kinderen met communicatieve beperkingen het

risico loopt om in een neerwaartse spiraal terecht te

komen. Het onvermogen van kinderen met communica-

tieve beperkingen om zich goed uit te drukken kan leiden

tot een verstoorde ouder-kindinteractie, die op haar

beurt kan bijdragen aan het ontstaan van emotionele

problemen en gedragsproblemen bij het kind. In de inter-

acties met kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkhe-

den blijken ouders bijvoorbeeld minder responsief

(Hoffer & Bliss, 1990; Conti-Ramsden & Friel-Patti,

1983) en er komen ook relatief veel ‘communication

breakdowns’ voor. Communication breakdowns zijn mis-

verstanden in een gesprek, die leiden tot een breuk in de

geplande overdracht van informatie tussen de gespreks-

partners. In de communication breakdowns van de

ouders van spraak-taalgestoorde kinderen gaat het
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vooral om: meer verzoeken om verduidelijking, correc-

ties, foute responsen, foute initiatieven.

Niet begrijpen wat je kind bedoelt

Met betrekking tot de verschillende voorwaarden van

de sensitieve respons (signalen en behoeften van het

kind opmerken, juist interpreteren en daarop consistent

en adequaat reageren) zou men kunnen zeggen dat de

communication breakdowns die tussen de ouders en

kinderen met spraak- en taalstoornissen plaatsvinden

vooral liggen op het niveau van het onjuist interprete-

ren van de signalen van het kind. Dit betekent dat er

een extra groot beroep wordt gedaan op de sensitiviteit

van de ouder (Van Balkom, 1991). Ook Goorhuis,

Nakken en Van den Berg (1996) zien dat ten gevolge

van de spraak-taalmoeilijkheden ouders niet meer ade-

quaat communiceren. Ze geven hun kinderen meer

benoemopdrachten en laten het kind meer naspreken.

Juist deze laatst twee activiteiten werken averechts op

de spontane ouder-kindinteractie. De ouders zijn onvol-

doende sensitief en de kinderen trekken zich terug uit de

communicatie.

Gedragsproblemen

Verschillende studies geven het bestaan van gedragspro-

blemen van kinderen en jongeren met communicatieve

beperkingen aan. Gedragsproblemen zijn niet recht-

streeks het gevolg van de taalproblematiek. Waarschijn-

lijk spelen meerdere factoren daarin een rol. Zo kan een

taalstoornis de omgang tussen het kind en zijn omge-

ving beı̈nvloeden. Problemen in de omgang kunnen

gevolgen hebben voor het functioneren van het kind

zelf, maar kunnen ook vragen oproepen bij de opvoe-

ders. Een taalprobleem kan daarmee leiden tot intra- en

interpersoonlijke problemen. In de praktijk zien wij dat

kinderen met communicatieve beperkingen vaker gefru-

streerd zijn over het zich niet verstaanbaar kunnen

maken en niet begrijpen. Zij hebben vaker driftbuien,

er wordt vaker dan gemiddeld een laag zelfvertrouwen

en diffuus zelfbeeld gezien. De sociale vaardigheden zijn

beperkt en het kind verkeert vaak in een sociaal isole-

ment. In onderzoeksbevindingen zien we deze ervarin-

gen bevestigd. Eldik (2001) beschrijft in zijn onderzoek

dat 29% van de dove jongeren tussen elf en achttien jaar

behoorlijke problemen in eigen functioneren ervaart op

het gebied van externaliserend gedrag, angstig-depres-

sief zijn en denkproblemen en delinquent gedrag

vertonen.

Meerum-Terwogt e.a. (2002) beschrijven dat dove kin-

deren niet al te sterk zijn in het zich verplaatsen in de

positie van de ander. Deze kinderen hameren op hun

eigen wensen zonder de motieven van die wens duidelijk

te maken en worden daardoor vaak als koppig en onhan-

delbaar beschreven. Gezien deze kindfactoren is het

voorstelbaar dat ouders in hun opvoedingsproces tegen

problemen aanlopen en niet altijd voldoende draag-

kracht hebben om hun kind adequate ondersteuning te

bieden. Janssens en Van As (1994) zien meer externalise-

rend probleemgedrag in gezinnen waarin de communica-

tie tussen ouders en kind negatiever verloopt. De

gedragsproblemen lijken toe te nemen naarmate de kin-

deren ouder worden.

Opvoedingsproces onder druk

Uit onderzoek van Drenthen en Riksen-Walraven (1997)

naar de interactie tussen drie-vierjarige kinderen met

ernstige spraak-taalmoeilijkheden en hun ouders blijkt

een relatie tussen de kinderlijke gedragsproblemen en de

ouderlijke opvoedingsbeleving. De ouders in deze onder-

zoeksgroep voelen zich relatief zwaar belast door de

opvoeding. Ze voelen zich machteloos, verdrietig en

onzeker over de opvoeding en ervaren het gedrag van

hun kind als lastig. Het voorkomen van gedragsproble-

men was niet significant gerelateerd aan de kwaliteit van

de moeder-kindinteractie, maar wel aan de door haar

ervaren opvoedingsbelasting.

Verschillende factoren uit de opvoedingsbeleving van

de ouders en de gedragsproblemen van de kinderen

kunnen het opvoedingsproces dus onder druk zetten

en maken dat deze kinderen veel aandacht en zorg

vragen van hun ouders. De ouders hebben moeite met

de handicap van hun kind. Ze worstelen vaak met de

acceptatie en ook moeten ze regelmatig hun verwach-

tingen bijstellen. In de gesprekken met hulpverleners

melden ouders geregeld bezorgdheid, medelijden, erger-

nis en frustratie door de moeizame communicatie. Ze

voelen zich onvoldoende competent als ouder en ook

niet altijd voldoende vaardig in het omgaan met kinde-

ren met communicatieproblemen. Daarnaast geven

deze ouders vaak aan, vermoeid te zijn door het lange

hulpverleningsproces dat ze achter de rug hebben. Ze

worden door de omgeving vaak niet begrepen of

gesteund.

Ouders willen de negatieve spiraal doorbreken en

staan open voor hulp. Het is belangrijk deze hulpvraag

te beantwoorden, omdat uit onderzoek bekend is hoe

sterk een positieve communicatie in het gezin bijdraagt

aan de ontwikkeling van het kind. Responsieve ouders

vergroten het zelfvertrouwen van het kind, bevorderen

een goede hechting en bevorderen communicatieve vaar-

digheden (Riksen-Walraven, 1989).
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PPG bij kinderen met communicatieve beperkingen

Het belang van opvoedingsondersteuning moge uit

bovenstaande literatuurstudies duidelijk zijn. Om ouders

te ondersteunen bij de opvoeding hanteren we onder

andere Video-Home-Training, de Heijkoopmethodiek,

oudergesprekken, cursussen en PPG. Omdat we de

indruk hebben met PPG goede resultaten te behalen,

hebben we hier een oriënterend onderzoek naar gedaan.

We leggen eerst de PPG-methodiek en het theoretische

kader kort uit. Daarna worden de bevindingen van

ouders beschreven en doen wij verslag van ons onderzoek

in hoeverre PPG voldoet aan de volgende eisen: de hulp is

vraaggericht, methodisch en effectief, de behandelingen

zijn gericht op resultaat en kostenbesparend, en de auto-

nomie van ouder en kind wordt vergroot.

Wat is ppg?

PPG is een agogisch-pedagogische wijze van hulpverle-

nen bij opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek.

Ouders kunnen bij het opvoeden van een kind met een

communicatieprobleem voor allerlei vragen en proble-

men komen te staan. PPG biedt hun begeleiding bij

alledaagse situaties op een manier die aansluit bij de

opvoedingsstijl van ouders. Het gaat om de dagelijkse,

praktische problemen en vragen die zich kunnen voor-

doen in een gezin met een kind dat een communicatieve

beperking heeft: het inspelen op de ontwikkeling qua

mogelijkheden en beperkingen, het omgaan met moeilijk

gedrag en het omgaan met anderen in of nabij het gezin.

PPG ondersteunt het gezinssysteem bij veranderings-

processen en is erop gericht een evenwicht te vinden

tussen draagkracht en draaglast van de opvoeders. Dit

gebeurt middels een planmatige procesbegeleiding die op

systematische wijze vorm krijgt en plaatsvindt in de

thuissituatie. Het gaat om relatief kortdurende hulp. De

PPG’er komt gedurende een bepaalde periode, afhanke-

lijk van de vraag en opvoedingsstijl van de ouders, onge-

veer anderhalf à twee uur per week in het gezin. De aard

en inhoud van de begeleiding verschillen voor ieder gezin.

Naast het samen kijken en samen praten over de gebeur-

tenissen in het gezin, met als doel het inzicht in de inten-

ties en het gedrag van kind en ouders te vergroten, wordt

er samen gehandeld. De begeleiding richt zich primair op

het versterken van de metapositie van de ouders, waarbij

de ouder behalve boven zichzelf óók boven het kind leert

staan. Met ouders wordt zo veel mogelijk gewerkt aan

haalbare doelen op korte termijn, die flexibel ingezet

worden als stapjes op weg naar een einddoel. Dit doel

wordt samen met de ouders geformuleerd en sluit aan bij

hun aanvankelijke vraag. Als de PPG start in een gezin

wordt er altijd begonnen met een observatieperiode,

waarin de gezinsbegeleider samen met de ouders de ach-

tergrond van het opvoedingsprobleem en mogelijke

oplossingen onderzoekt.

Box 1: enkele voorbeelden van vragen van ouders,

waarbij PPG kan worden ingezet Hoe communiceer

ik met mijn kind?

Waarom luistert mijn kind niet naar mij?

Hoe kan ik thuis de ontwikkeling van mijn kind

stimuleren?

Hoe sluit ik goed aan op het taalniveau?

Hoe kan ik omgaan met driftbuien?

We krijgen ons kind nooit zonder problemen

naar bed.

Hoe kan mijn kind beter met zijn broer en zusjes

spelen?

Voorbeeld: Wesley

In het gezin van Wesley stelden de ouders bij aanvang de

volgende vragen: Waarom wordt Wesley zo snel driftig

thuis, en hoe voorkomen we dat hij zo zijn eigen gang

gaat? Hoe kunnen we onze kinderen voldoende aandacht

geven en zelf minder uitgeput zijn?

Het gezin bestaat uit een vader en een moeder, Wesley

van vier en Jeroen van zeven jaar. Wesley heeft een

spraak-taalontwikkelingsstoornis en bezoekt een school

voor kinderen met een communicatieve beperking. De

ouders zijn in een negatief opvoedingspatroon beland.

De gezinsbegeleider ziet dat er veel strijd is in dagelijkse

situaties als eten en naar bed brengen. Wesley speelt

nauwelijks zelf en wil steeds aandacht van zijn moeder

of zijn oudere broer. De ouders zijn moe en weten niet

meer hoe ze moeten reageren om het gedrag te verande-

ren. Enerzijds gaan ze op een te hoog verbaal niveau de

strijd aan, anderzijds geven ze veel toe om conflicten te

voorkomen. Wesley wordt driftig als dingen niet gaan

zoals hij verwacht had en wordt zelfbepalend genoemd.

Observatiefase

In deze observatiefase bezoekt de gezinsbegeleider weke-

lijks het gezin gedurende een periode van ongeveer zes

weken. Ze voegt zich in het gezin en is niet al te nadruk-

kelijk aanwezig om te kunnen zien wat er gebeurt. Ze

komt bijvoorbeeld als de kinderen uit school komen of

naar bed worden gebracht en maakt video-opnames. Op

andere momenten, wanneer de kinderen er niet bij zijn,

wordt met ouders gesproken aan de hand van videobeel-

den en verslaglegging. Het doel is met ouders inzichten

verwerven en oplossingen zoeken en in deze fase eventu-

eel voorzichtig uitproberen. De gezinsbegeleider pro-

beert ouders actief te betrekken in het kijken naar de
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mogelijkheden en beperkingen van hun kind én naar de

manier waarop hun kind communiceert en zich dingen

eigenmaakt, door veel open en kritische vragen te stellen.

De autonomie van ouders wordt gerespecteerd en de

deskundigheid van ouders wordt gezien. Er wordt reke-

ning gehouden met de belevingswereld, de wensen en

mogelijkheden van ouders.

Naar aanleiding van de videobeelden en gesprekken

met de gezinsbegeleider zien de ouders waar het gedrag

van Wesley mee te maken heeft. Ze zien het verschil

tussen wat Wesley met zijn gedrag aan gevoelens uitlokt

en wat voor opvoedingshouding hij eigenlijk van de vol-

wassene vraagt. Ze zien wat er goed loopt en beleven het

gedrag van Wesley anders dan voorheen. Het blijkt dat

Wesley driftig wordt als hij bang is, zijn zin niet krijgt,

zich niet goed kan uiten, of als hij niet goed begrijpt wat

er van hem wordt verwacht. Miscommunicatie speelt

vaak een rol en op sommige momenten vraagt hij om

duidelijke grenzen. De ouders willen leren consequent en

duidelijk te zijn, maar op een manier die Wesley begrijpt

(aansluitend bij taalniveau en ontwikkeling). Daarnaast

willen

ze hem meer begrijpen en beter met hem

communiceren.

Doelen stellen

In overleg worden vervolgens de doelen vastgesteld

waaraan gewerkt gaat worden, zodat een verandering

van de situatie kan plaatsvinden. Een belangrijk element

in de werkwijze van de gezinsbegeleider is kritisch vragen

stellen, om de ouders te helpen inzicht in eigen vaardig-

heden te verkrijgen. Vervolgens leren de ouders deze

vaardigheden gericht te gebruiken om probleemsituaties

beter te kunnen hanteren. Dit gebeurt in de veranderings-

fase. In het werkplan worden (ouder)doelen geformu-

leerd. Ouders veranderen waardoor het kind mee kan

veranderen.

Veranderingsfase

In het geval van Wesley zijn de werkdoelen ‘duidelijke

grenzen bieden’ en ‘de communicatie verbeteren’. Deze

worden concreter en specifiek uitgewerkt in subdoelen en

samen met de ouders worden prioriteiten gesteld.

De ouders gaanmeer leidinggeven en consequent vast-

houden aan wat was afgesproken. Ze begeleiden Wesley

van dichtbij en als hij even geen zin heeft, leiden ze hem

liefdevol doch duidelijk in de richting van het gewenste

gedrag. Ze straffen minder (achteraf), maar vertellen van

tevoren wat wel en niet mag. Als er toch gestraft moet

worden, wordt het gedrag afgekeurd, maar niet Wesley

zelf. Al snel worden de driftbuienminder. AlsWesley dan

toch een driftbui krijgt, worden ze niet meer zo boos dat

ze de grip op zichzelf kwijt zijn. Ze geven hem een duide-

lijk afkoelplekje of helpen hem zijn boosheid op een

andere manier af te reageren. Ook het weer goedmaken

blijkt belangrijk.

Regels vertellen, dingen uitleggen, verwoorden van

wat er gebeurt, afspraken maken gaat beter, omdat de

ouders inzicht krijgen in de communicatie met Wesley.

De ouders passen hun taalgebruik aan. Ze gaan in korte

zinnen spreken en geven Wesley de tijd om de taal te

verwerken. Ze ondersteunen hun zinnen met ondersteu-

nende gebaren, zodat hij de boodschap gemakkelijker

begrijpt. Ze gaan in op de initiatieven van Wesley en

verwoorden zijn handelingen en gevoelens. Daarna pas

voegen ze nieuwe informatie toe. Door de toegenomen

responsiviteit van ouders voelt Wesley zich meer gezien

en begrepen.

De ouders gaan hem ook meer begeleiden in wat hij

moeilijk vindt. In nieuwe situaties reageert hij uit angst

met boosheid. De ouders helpen hem door te vertellen

wat er gaat gebeuren en wat hij zelf kan doen of zeggen.

Hij heeft hun nabijheid en uitleg nodig.

In deze fase gaan de ouders van Wesley meer vanuit

een metapositie kijken: ze reageren minder impulsief en

reflecteren meer op hun handelen. Ze krijgen een geza-

menlijke taal en bespreken de opvoeding vaker met elk-

aar. Ze voelen de boosheid van Wesley niet meer als een

persoonlijke aanval. Het contact met Wesley wordt

beter. Omdat zijn ouders hem zo lastig vonden, was er

weinig spontaan contact tussendoor en moest Wesley er

om vragen. Nu geven oudersWesley ook aandacht als hij

lekker aan het spelen is of tijdens het eten. Op andere

momenten geven ze hem bewust geen aandacht.

De gezinsbegeleider neemt in deze fase nog steeds een

luisterende en onderzoekende houding aan, maar stimu-

leert nu ook om veranderingen uit te proberen en vol te

houden. Vaardigheden die ouders onvoldoende beheer-

sen, worden geoefend. De ouders van Wesley vinden het

een hele klus om de veranderingen in te voeren en vol te

houden. Als ze echter merken hoeveel de veranderingen

opleveren, groeit het zelfvertrouwen en de durf om te

veranderen. De lijn wordt vastgehouden door regelmatig

te evalueren en doelen bij te stellen. Principes uit onder

andere de sociaal-leertheoretische benadering worden

gehanteerd om gedrag te veranderen. Timing en doseren

is belangrijk. Oplossingen moeten passen bij ouders en

kinderen en in stapjes geoefend worden. Aandacht voor

leerstijlen van ouders en voor het denken, voelen en het

handelen is belangrijk, zodat een vaardigheid een geı̈nte-

greerde competentie wordt. En natuurlijk is het belang-

rijk samen te genieten van positieve veranderingen. De

gezinsbegeleider zorgt ervoor dat ze de aansluiting houdt

bij zowel vader als moeder.
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Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt aan de hand van tusseneva-

luaties en een nieuw werkplan gewerkt aan mogelijk

nieuwe doelen en aan het consolideren van de nieuwe

aanpak. De gezinsbegeleider is nu ook gericht op het

versterken van het eigen probleemoplossend vermogen

van de ouders. Ze trekt zich steeds meer terug en maakt

de ouders ervan bewust als ze zelf oplossingen gevonden

hebben.

De ouders gaan nu expliciet aan de slag met het werk-

doel aandacht verdelen tussen beide kinderen. Ook

komen er nieuwe werkdoelen bij. Binnen de nu geboden

structuur en grenzen is het belangrijk dat Wesley de

ruimte krijgt om zich als persoon te ontwikkelen. Ruimte

bieden voor wat hij wil zeggen en hem gaan begrijpen is

belangrijk.

Als derde nieuwe werkdoel willen ze zijn ontwikkeling

stimuleren, zowel op het gebied van de taal als het spel.

Allerlei spelvormen en taalactiveringsspelletjes worden

op speelse wijze en op Wesleys niveau aangeboden en

uitgewerkt. De ouders leren meer in te gaan op de inhoud

van zijn taal, die te vangen, te verwoorden en iets toe te

voegen. Ook gaan ze samen boekjes lezen en spelletjes

doen waarbij de taal op speelse manier gestimuleerd

wordt.

Wesley wordt rustiger, gezeglijker, vrolijker, gaat

meer praten en kan zelf spelen. Driftbuien zijn er nog

zelden. Zijn ouders gaan meer van hem genieten en krij-

gen een beter contact en de opvoeding gaat veel meer

vanzelfsprekend. Broer Jeroen krijgt meer ruimte in het

gezin en bloeit op. Na jaren erg lief en bedeesd te zijn

geweest laat hij nu meer van zich horen en oefent hij om

voor zichzelf op te komen. De ouders hebben leren kijken

naar gedrag, wat gedrag kan betekenen en hoe ze het

kunnen beı̈nvloeden. Ze zijn meer samen gaan opvoeden:

waarderen de sterke kanten bij de ander en ondersteunen

elkaar. Nieuwe vaardigheden zijn geı̈ntegreerd, zodat ze

er niet meer bij hoeven nadenken.

De hulpverlening wordt afgesloten wanneer het

gestelde doel is bereikt en antwoord is gegeven op de

hulpvraag van de ouders/verzorgers.

Voldoet PPG aan moderne behandeleisen?

Omdat het binnen deze doelgroep om een relatief nieuwe

hulpverleningsvorm gaat, hebben we bij ouders geı̈nven-

tariseerd hoe zij de PPG ervaren. De belangrijkste bevin-

dingen van deze inventarisatie willen we toetsen aan de

kwaliteitseisen die aan een moderne behandeling mogen

worden gesteld. Bijvoorbeeld, werkt de PPG-hulpverle-

ning vraaggericht? En is de PPG een hulpverleningsvorm

die methodisch, gestandaardiseerd en volgens protocol-

len werkt? Vergroot deze gezinsbegeleiding de eigen

autonomie van ouders en kind? En hoe resultaatgericht

en effectief is deze methodiek? Is er een systeem van

kwaliteitsbewaking? En ten slotte, is de PPGmethodiek

efficiënt en kostenbewust?

Enquête

Drieëndertig ouders hebben deelgenomen aan een schrif-

telijke enquête met voorgestructureerde antwoordmoge-

lijkheden. Hun reacties zijn in de tabellen 1 tot en met 4

weergegeven. Alle deelnemers zijn ouders van kinderen

met communicatieve beperkingen. Zeventien ouders

hadden kinderen met spraak-taalmoeilijkheden, drie

hadden slechthorende of dove kinderen, vier hadden

kinderen met autismespectrumstoornissen en drie ouders

hadden kinderen met meervoudige handicaps (binnen dit

cluster). Omdat de ouders bij de enquête uit meerdere

antwoordmogelijkheden konden kiezen komen totaal-

percentages soms boven de 100 uit. Alleen de percentages

boven de 30 zijn in de tabellen weergegeven. Tussen de

haakjes staan de aantallen.

De hulpverlening werkt vraaggericht

In de PPG-methodiek worden ouders ondersteund bij

vragen rond de opvoeding. De gezinsbegeleiding werkt

vraaggericht: de hulpvraag van de ouders is het uitgangs-

punt. De ouders ervaren dat ze in hun opvoedingsproces

zijn vastgelopen en willen graag tijdelijke hulp met als

doel het uiteindelijk weer zelf aan te kunnen. De PPG’er

is geschoold in het luisteren naar de vragen van de

ouders, het samenvatten en samen prioriteiten stellen.

PPG biedt ouders respect, zorgvuldigheid en begrip

voor hun kwetsbaarheid als ouders. Vertrouwen in de

hulpverlener is een essentiële voorwaarde. In de praktijk

blijkt het goed te werken als ouders de vraag kunnen

verwoorden zoals zij dat willen. Ouders worden binnen

de PPG uitgenodigd en gestimuleerd naar het kind te

kijken en ook naar zichzelf als opvoeder, zodat met een

gezamenlijk inzicht antwoord gegeven kan worden op de

gestelde hulpvraag.

Welke hulpvraag stellen de ouders bij de PPG-

aanvraag:

1. 67% van de ouders geeft aan dat hun kind moei-

lijk hanteerbaar gedrag vertoont (bijvoorbeeld:

luistert slecht, gaat zijn eigen gang, eet slecht,

gaat moeilijk slapen) en vraagt hulp bij de

begeleiding.

2. 64% van de ouders wil graag meer zicht krijgen

op hun kind: wat is gewoon en past bij de
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ontwikkeling, wat hoort bij de handicap en wat

bij zijn karakter?

3. 36% van de hulpvragen is gericht op het positief

beı̈nvloeden van de ontwikkelingsachterstand

van het kind.

4. 33% van de ouders geeft aan dat hun kind veel

aandacht vraagt binnen het gezin. Ze willen de

aandacht beter verdelen tussen de kinderen in

het gezin.

5. 30% van de ouders vraagt zich af hoe ze het beste

kunnen communiceren met hun kind.

Tabel 1. Enquête: de hulpvraag (N = 33)

De hulpverlening werkt methodisch, gestandaardiseerd en

volgens protocollen

PPG is een planmatige procesbegeleiding die op systema-

tische wijze vorm krijgt en plaatsvindt binnen het gezins-

systeem in de thuissituatie. Er wordt gebruikgemaakt

van de regulatieve cyclus van Van Strien (1986). Deze

cyclische aanpak (probleemstelling – diagnose – plan –

ingreep – evaluatie) is ‘universeel’, wat betekent dat deze

geschikt gemaakt kan worden voor allerlei typen gezin-

nen. Verschillen in mogelijkheden of culturele achter-

grond hoeven hierin geen rol te spelen. Verhoef en

Ehlers (2003) werken deze cyclus uit in de volgende

onderdelen: de aanmelding, de intake, het kennisma-

kingsbezoek en de observatieperiode, het werkplanmo-

ment, de veranderingsperiode, de tussenevaluatie, de

afrondingsperiode en het eindgesprek.

In de evaluatiegesprekken en bij de verslaglegging

wordt de hulpverlening steeds met de ouders geëvalueerd

en bijgesteld. Elk hulpverleningsproces heeft zijn eigen

doelen omdat ouders unieke en specifieke vragen hebben

en de situatie in ieder gezinssysteem anders is. Op basis

van een gezamenlijke analyse (door ouders en PPG’er)

worden doelen geformuleerd.

Op de opleiding voor PPG binnen de afdeling Transeo

van de Hogeschool in Utrecht zijn standaarden ontwik-

keld voor de inhoud van de verschillende fasen, voor het

gemiddeld aantal bezoeken per fase en voor de

verslaglegging.

De hulpverlening vergroot de eigen autonomie van ouders

en kind

Binnen de PPG wordt vanuit verschillende systeemtheore-

tische kaders gekeken naar het gezin, de ouders, de opvoe-

ding en het kind. Ouders zijn mensen die zich verbonden

voelen met hun kinderen en dit ook willen blijven. Loyali-

teit tegenover het kind leidt tot verantwoordelijkheid dra-

gen voor het kind (Van de Pas, 1996). In de PPG wordt

ervan uitgegaan dat ouders de verantwoordelijkheid willen

dragen. PPG ondersteunt ouders om dit in de opvoeding

van hun gehandicapte kind te realiseren en het kind te

helpen een eigen individu te worden.

Binnen de PPG wordt aangesloten bij de eigen auto-

nomie van de ouder door te werken binnen het samen-

werkingsmodel. Lang en Van der Molen (2000)

beschrijven concreet hoe we in dit model ouders verant-

woordelijk kunnen laten zijn/blijven voor de opvoeding

(inhoud) en hoe de hulpverlener verantwoordelijk is voor

het proces. Daarbij is het steeds van belang dat de hulp-

verlener gericht is op het verkrijgen van een beter inzicht

in de gevoels-, denk- en leefwereld van de cliënt. De

ouders zijn geen object van onderzoek, maar zijn partner

in het gesprek en hebben hun eigen deskundigheid. Ze

kennen het kind en zichzelf. Ouders zijn zich nog onvol-

doende bewust van wat ze al weten. Ze zien zelf niet meer

hoe ze het opvoedingsprobleem kunnen oplossen, maar

hebben daar tijdelijk iemand bij nodig.

Doordat de ouders zelf aan de oplossing van het pro-

bleem werken, versterkt dit het gevoel van eigenwaarde.

Ook ontdekken de ouders dat oplossingen voor een groot

deel binnen hun eigen gedragsrepertoire aanwezig zijn.

Alle oplossingen worden getoetst aan mogelijkheden van

de ouders. Hierdoor ontstaan in deze hulpverlenings-

vorm ‘oplossingen op maat’. Oplossingen die buiten het

gedragsrepertoire van ouders vallen worden geoefend,

waarbij de PPG’er eventueel model kan zijn. Ouders

oefenen vervolgens zelf de nieuwe vaardigheden totdat

die als ‘gewoon’ en ‘natuurlijk’ worden ervaren. Door het

inzichtelijk maken van de opvoeding en het hulpverle-

ningsproces leren ouders nieuwe denkstrategieën die ook

bij het oplossen van andere problemen tot hulp kunnen

zijn. Ze worden daardoor minder afhankelijk van de

hulpverlening.

De hulpverlening werkt resultaatgericht en effectief

De PPG is gericht op resultaat en maakt optimaal

gebruik van de eigen kracht van het (ouder)systeem om

zo het veranderingsproces op gang te brengen en te beı̈n-

vloeden. Het resultaatgericht denken zien we terug in het

opstellen van doelen, stellen van termijnen, maken van

afspraken en het evalueren en bijstellen van subdoelen.

De doelenworden als start van de veranderingsfase zo veel

mogelijk ‘smart’ geformuleerd (specifiek, meetbaar, aan-

trekkelijk, realistisch, tijdgebonden). Aspecten van het

procesgericht denken zijn dat de PPG’er vooral vanuit

de competentie van ouders probeert te formuleren en aan-

sluit bij de leerstijl, haalbaarheid en het tempo van ouders.

Erwordt niet te lang stilgestaan bij wat er niet goed gaat en

meteen vanaf de start gefocust op wat er goed gaat en wat

ouders willen realiseren.Uitgaan vanuit succeservaringen/

gevoelens en gevoelens van competentie biedt meer kans
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op succes. Er wordt gekeken wat de ouders en het gezin

nodig hebben om de doelen te bereiken.

Van de gezinsbegeleider wordt gevraagd dat hij/zij

doelen in het oog houdt, de lijn vasthoudt en tegelijker-

tijd kijkt naar wat nodig is in het proces van verandering.

Dit betekent ook dat een goede mix gevonden moet

worden binnen het samenwerkingsmodel tussen enerzijds

een coachende houding, waarin ouders dingen zelf ont-

dekken en anderzijds het toevoegen van informatie of

eigen waarnemingen.

Hebben ouders het gevoel dat PPG hulpvraaggericht

werkt?

1. 85% van de ouders geeft aan dat ze het gevoel

hebben dat er uitgegaan werd van hun vragen

over de opvoeding.

Wat vinden ouders effectief aan deze methode?

1. 85% geeft aan dat het werken in de thuissituatie

effectief is.

2. 45% van de geënquêteerden meldt dat het wer-

ken met het hele gezin effectief is.

Wat was belangrijk om dat resultaat te behalen?

1. 70% van de geënquêteerden vindt dat het praten

over hun kind en wat er gebeurde bijdraagt tot

een goed resultaat.

2. 58% vindt dat de videobesprekingen daartoe

bijdragen.

3. 48% ervaart dat het werken met concrete doelen

bijdraagt aan het gewenste resultaat.

4. 39% vindt dat de verslaglegging bijdraagt aan

het gewenste resultaat

5. 33% vindt dat de evaluaties bijdragen aan het

gewenste resultaat.

Hoe wordt in de ervaringen van de ouders hun auto-

nomie (maken van eigen keuzes vanuit eigen verant-

woordelijkheid) vergroot binnen het

samenwerkingsmodel?

1. Voor 76% door het luisterend oor van de

gezinsbegeleider.

2. Voor 55% door het benoemen van wat er goed

gaat.

3. Voor 48% door het ervaren respect voor hoe

ouders het doen.

4. Voor 45% door het vertrouwen dat in ouders

gesteld wordt.

5. Voor 36% door het gebruikmaken van de ouder-

lijke deskundigheid.

6. Voor 36% door het afstemmen van de gezins-

begeleider op het betreffende gezin.

Tabel 2. Enquête: resultaatgericht werken (N = 33)

De hulpverlening levert hoge kwaliteit en heeft een systeem

van kwaliteitsbewaking

Alle PPG’ers hebben een opleiding PPG gevolgd aan de

Hogeschool in Utrecht en zijn binnen de instellingen

voor communicatieve beperkingen ook deskundig met

betrekking tot de handicap en de voorkomende proble-

men. Bij de kinderen met auditieve en communicatieve

beperkingen is de communicatie altijd een centraal thema

waaraan gewerkt wordt en een belangrijk kader om naar

de interactie te kijken. Expertise op het gebied van kin-

deren met een communicatieve beperking is daarbij

noodzakelijk en binnen onze instellingen aanwezig.

Een aantal gezinsbegeleiders werkt met de videome-

thodiek volgens Heijkoop (1996), die aansluit bij de

uitgangspunten van de PPG-methodiek. Verslaglegging

vormt in de PPG een essentieel onderdeel om naast de

ouders te kunnen staan (ouders hebben dezelfde infor-

matie), is te gebruiken als basis voor gesprekken en helpt

de lijn vast te houden en te sturen op procesniveau. In de

verschillende fasen van de PPG-cyclus wordt eclectisch,

vanuit verschillende theoretische modellen, geı̈nterveni-

eerd passend bij het beoogde resultaat en het proces in

het gezin. Bovendien is er altijd sprake van werkbegelei-

ding voor de PPG’er als systeem van kwaliteitsbewaking.

De werkbegeleiding heeft als functie vanaf een metapo-

sitie te kijken naar het gezinssysteem, het hulpverlenings-

proces en het resultaat. Dit doet de werkbegeleider vanuit

zijn gedragswetenschappelijke achtergrond.

Wat vinden ouders bepalend voor de kwaliteit van de

hulpverlening? 70% vindt de kennis van de gezins-

begeleider over opvoeding bepalend.

52% vindt de kennis van de gezinsbegeleider

over de handicap bepalend.

45% vindt dat de aanwezigheid van de werkbe-

geleider bij de evaluatiemomenten bepalend is.

Tabel 3. Enquête: wat bepaalt de kwaliteit (N = 33)

Vinden ouders dat hun hulpvraag door de PPG is

beantwoord?

1. 82 % van de geënquêteerden geeft aan dat ze

helemaal of grotendeels geholpen zijn.

Wat is volgens de ouders het effect van de begeleiding

op henzelf en hun gezin?

1. 58% kent hun kind beter en begrijpt meer van

de handicap.

2. 52% vindt dat de opvoeding gemakkelijker

verloopt.

3. 48% ziet beter wat hun kind nodig heeft.

4. 45% heeft een beter contact met hun kind.

5. 42% heeft meer zelfvertrouwen gekregen als

opvoeder.
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6. 36% kan beter zelf oplossingen bedenken voor

problemen rond de opvoeding.

7. 30% ervaart meer balans in de opvoedingstaak

(draaglast) en de draagkracht.

Langetermijneffect van de PGG

Het PPG-traject was ten tijde van de enquête al

geruime tijd afgesloten (van enkele maanden tot

enkele jaren). Op de

vraag wat het langere termijneffect is van de

PPG, gaven de ouders als antwoord:

1. 55% begrijpt hun kind beter en kan beter ver-

woorden wat er aan de hand is.

2. 52% vindt dat de communicatie en het contact

zijn verbeterd.

3. 42% ervaart dat de hele gezinssituatie is

verbeterd.

4. 36% vindt de opvoeding blijvend verbeterd.

5. 33% voelt zich sterker en competenter als

opvoeder.

Tabel 4. Enquête: hoe effectief is PPG (N = 33)

De hulpverlening werkt effectief en kostenbewust

PPG is relatief kortdurende intensieve hulpverlening. De

gezinsbegeleider is gedurende anderhalf à twee uur per

week in het gezin aanwezig, met een gemiddelde begelei-

dingsduur van dertig bezoeken. De PPG beoogt het pro-

bleemoplossend vermogen van ouders te vergroten en

samen met ouders meer zicht te krijgen op hun kind en

de interactie met hun kind. Ook beoogt PPG het hande-

lingsarsenaal uit te breiden, aansluitend bij wat ouders en

kind nodig hebben, waarbij de ouders zich goed moeten

voelen. Hierdoor verloopt niet alleen de dagelijkse opvoe-

ding beter,maar het kind krijgtmeer ontwikkelingskansen

binnen het gezin en ouders worden en voelen zich compe-

tenter. De ouders veranderen op inzichtniveau, op

gedragsniveau en op emotioneel niveau. Doelstelling is

dat de invloed van PPG langdurig is, dat zo ook gedrags-

problemen bij het kind voorkomen of verminderd kunnen

worden en dat de interactie blijvend positief beı̈nvloed is.

Omdat er in de thuissituatie wordt gewerkt, is het niet

nodig te oefenen aan transfer van het geleerde van de ene

naar de andere situatie, wat in veel andere hulpverle-

ningsvormen een probleem is.

Conclusie

Onze enquête is natuurlijk een subjectief instrument,

maar de resultaten ervan stemmen positief. De veronder-

stelling dat PPG een vraaggericht, effectief en efficiënt

hulpaanbod is, wordt door de reacties uit de enquête aan

ouders bevestigd. Zowel op korte termijn als op lange

termijn zijn er effecten waarneembaar. De meeste ouders

stellen bij de intake vragen over het moeilijk hanteerbare

gedrag van hun kind en willen graag meer zicht krijgen

op de ontwikkeling en handicap van hun kind. Demeeste

ouders hebben het gevoel dat er in de hulpverlening

wordt uitgegaan van hun vragen rond de opvoeding en

vinden dat zij goed geholpen zijn. Een overgroot deel van

de ouders vindt het werken in de thuissituatie aan het

probleem efficiënt. De ouders geven aan dat vooral het

praten over hun kind bijdraagt aan een goed resultaat

van het hulpverleningsproces. Daarbij ervaren ze het

luisterend oor van de gezinsbegeleider en het benoemen

van wat er goed gaat als belangrijk voor hun eigen auto-

nomie. Bepalend voor de kwaliteit van de hulpverlening

vinden ouders de kennis van de gezinsbegeleider over

opvoeding en over de handicap. Ouders geven als effect

van de begeleiding aan dat ze hun kind en zijn handicap

beter begrijpen en ervaren dat de opvoeding gemakkelij-

ker verloopt. Ook op lange termijn begrijpen ze hun kind

beter en vinden ze de communicatie en het contact

verbeterd.

Door de interventies van de gezinsbegeleider vindt

uiteindelijk de verandering bij ouders op drie niveaus

plaats: op inzichtniveau (ze kennen en begrijpen hun

kind beter), op gedragsniveau (het werken aan gedrags-

verandering in de situatie thuis) en op emotioneel niveau

(ze hebben een beter contact met hun kind en voelen zich

zekerder in de opvoeding). Uiteraard is dit maar een

eerste grove inventarisatie. Verder onderzoek is nodig

om systematisch uit te zoeken hoe effectief deze metho-

diek is en welke factoren daarin bepalend zijn. Interes-

sant is ook, om te weten te komen in hoeverre de PPG-

methodiek of de specifieke kwaliteiten van de gezinsbege-

leider een doorslaggevende rol spelen. Ook is het nodig

om nauwkeuriger vast te stellen hoe het gedrag van het

kind veranderd is en wat er in de ouderbeleving en de

ervaren draaglast is gewijzigd na de hulpverlening.
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