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Voorwoord

Mensen met handicaps hebben, net als ieder ander mens, recht op een zo  
volwaardig mogelijk bestaan en een goede kwaliteit van leven. Daar zetten  
de 135.000 medewerkers die werkzaam zijn in Nederlandse gehandicapten-
zorginstellingen zich iedere dag opnieuw voor in. Ze doen dat met veel 
vakmanschap en grote betrokkenheid. Kwaliteit staat bij hen hoog in het 
vaandel. 
Wat hun vakmanschap, hun professionaliteit, precies inhoudt, is door de 
bescheidenheid die hun ook kenmerkt voor velen onzichtbaar gebleven. 

Dit bracht de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de 
branchevereniging voor de aanbieders van de professionele zorg- en 
dienstverlening aan mensen met een beperking, ertoe om het specifieke 
professionele karakter van de gehandicaptenzorg, zoals dat door de 
lidinstellingen van de VGN wordt aangeboden, te beschrijven.

De professionele gehandicaptenzorg wordt gekenmerkt door het meest 
passende zorg- en ondersteuningsaanbod gericht op het op peil houden van,  
dan wel verbeteren van de kwaliteit van bestaan van cliënten.
Daarbij wordt primair uitgegaan van de mogelijkheden van mensen om zich 
verder te ontwikkelen.

Met De professionele gehandicaptenzorg. In dialoog werken aan kwaliteit van 
bestaan reiken wij u een toegankelijke beschrijving aan die verrijkt is met 
illustratieve praktijkvoorbeelden en foto’s. Hiermee willen we u als relaties 
van onze lidinstellingen meer inzicht te geven in de professionaliteit van de 
gehandicaptenzorg. 
We hopen dat dit kan bijdragen tot een goede samenwerking op lokaal en 
regionaal niveau, opdat het bestaan van mensen met een handicap verbetert. 

Mw. drs. J.E.A.M. Nooren
directeur VGN   
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1  Waarom dit boekje?

Een	nieuwe	tijd

De professionele gehandicaptenzorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Al 
meer dan een eeuw bieden organisaties zorg en ondersteuning aan een groep 
kwetsbare mensen in onze samenleving. De visie, de inhoud van de zorg en 
de manier waarop zorg wordt geboden, zijn in die periode sterk veranderd als 
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Op dit moment leveren meer dan 170 organisaties professionele zorg en 
ondersteuning aan cliënten met beperkingen en hun directe omgeving. Zij 
leveren een gevarieerd pakket aan diensten. Deze strekken zich uit over alle 
levensterreinen en alle levensfasen van cliënten. De zorg en ondersteuning is 
erop gericht om cliënten te helpen een zo ‘gewoon’ mogelijk leven te leiden. 
Wat de organisaties voor gehandicaptenzorg delen is een gemeenschappelijke 
visie op deze basis van de zorg. Daarbij beschikken ze over een brede kennis en 
expertise en veel ervaring met het ondersteunen van mensen met beperkingen. 

Dit boekje is bestemd voor relaties van zorgorganisaties op lokaal en 
regionaal niveau. Het geeft bestuurders en beleidsambtenaren van 
gemeentelijke en provinciale overheden en managers van maatschappelijke 
voorzieningen als woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, scholen en 
andere zorgvoorzieningen een beeld van de kerndoelen en -activiteiten van 
professionele zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen. 
In het boekje wordt uiteengezet wie er tot de cliënten van de gehandicaptenzorg 
behoren en om hoeveel mensen het gaat. Ook wordt beschreven volgens 
welke uitgangspunten de organisaties cliënten ondersteuning bieden en welke 
specifieke professionele expertise ze in huis hebben om antwoord te geven op 
heel uiteenlopende cliëntenvragen. 

Mara Tempelman, die 10 jaar is en een spierziekte heeft, zit sinds kort op een reguliere 
basisschool. Ze vertelt: “Toen ik nog op de mytyl zat, kwam er nooit, in ieder geval bijna 
nooit, iemand spelen. Nu komt er minstens twee maal in de week iemand bij mij in en uit. 
Op de mytylschool kon dat niet, omdat alle leerlingen zo verspreid woonden en ze dus ver 
moesten rijden. Nu kun je het allemaal op de fiets.” (VGN, 2005)

7



8

De aanleiding voor de uitgave van dit informatieboekje ligt in actuele 
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Deze zullen in 
de toekomst leiden tot andere, en deels ook nieuwe, relaties tussen de 
zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg en lokale partijen: gemeenten en 
provincies, maatschappelijke organisaties en andere zorgvoorzieningen. 

Het gaat daarbij specifiek om de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en de introductie van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), waarbij vergroting van doelmatigheid en gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor participatie centraal staan. Via de AWBZ is iedere 
Nederlander verzekerd voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap 
of ouderdom. Met de Wmo moet de gemeente ervoor zorgen dat iedere burger 
volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. 

Zowel de spelregels als het speelveld voor de langdurende zorg zullen de 
komende jaren veranderen. Dat heeft vergaande gevolgen voor de organisaties 
voor gehandicaptenzorg en voor de samenwerkingsrelaties die ze aangaan. In 
deze situatie is het van belang naar de omgeving toe een duidelijk en herkenbaar 
profiel uit te dragen. Dit boekje wil daaraan bijdragen.
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Korte	inhoud

Hoofdstuk 2 biedt een korte kennismaking met de gehandicaptenzorg, inclusief 
kengetallen. Eerst wordt een omschrijving gegeven van de zorgvragers en wat 
kenmerkend is voor hun problematiek. Vervolgens wordt het zorgaanbod in 
algemene termen besproken.
Hoofdstuk 3 gaat in op doelen, kenmerken en strategieën in de zorg en 
dienstverlening. 
In hoofdstuk 4 worden vele vormen van ondersteuning beschreven op 
verschillende levensdomeinen. 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de specifieke medische, paramedische en 
gedragskundige deskundigheid.
In hoofdstuk 6 staan de competenties van begeleiders en ondersteuners 
centraal.
Voor wie meer wil weten is een overzicht van relevante organisaties, 
informatiebronnen en beroepsverenigingen toegevoegd.
Ten slotte is er een lijst van gebruikte literatuur, een begrippenlijst en een 
afkortingenlijst.
Door het boekje heen zijn ter illustratie praktijkvoorbeelden opgenomen. De 
herkomst hiervan staat telkens aangegeven, maar ze zijn niet uniek – ook bij vele 
andere zorgaanbieders zijn ze te vinden. Waar geen bron vermeld is, gaat het om 
fictieve voorbeelden. 
 

Ondersteuning op alle levensterreinen.
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2  Korte kennismaking met  
  de gehandicaptenzorg

Mensen	met	beperkingen

Hoewel het begrip ‘gehandicapten’ in Nederland breed ingeburgerd is, spreken 
we in deze publicatie over mensen met beperkingen. Hiermee sluiten we aan bij 
de (ook internationaal) gangbare terminologie. Het begrip ‘beperkingen’ verwijst 
naar problemen die iemand heeft om de gewone dagelijkse activiteiten uit te 
voeren. Het gaat dan om zaken zoals zichzelf verzorgen, boodschappen doen, 
reizen, deelnemen aan het sociale en maatschappelijk verkeer en werken. 
Wanneer iemand belemmeringen ondervindt bij het zelfstandig uitvoeren van 
de activiteiten spreken we van beperkingen. Er zijn lichamelijke, zintuiglijke, 
communicatieve en verstandelijke functiebeperkingen. Soms zijn er meerdere 
functiebeperkingen tegelijkertijd. De mate waarin mensen beperkingen 
ondervinden kan sterk verschillen. 

Ab, een jongeman van 20 in een rolstoel; Mia, een vrouw van 50 die blind is en  bovendien 
een hoorapparaat draagt; Monique, een meisje van 8 met een meervoudige handicap en 
het syndroom van Down… Ze zijn burgers die we op de markt, in het zwembad en in het 
gemeentehuis kunnen tegenkomen én die gebruik maken van de gehandicaptenzorg. 
Anders dan hun niet-gehandicapte medeburgers hebben ze levenslang op allerlei 
levensterreinen te maken met belemmeringen. 
Ab had training nodig om te leren zichzelf te verzorgen en is nu met zijn jobcoach aan het 
zoeken naar passend werk. 
Mia heeft begeleiding nodig bij het koken en bezoekt overdag een dagactiviteitencentrum. 
Monique maakt gebruik van een elektrische rolstoel die voorzien is van hoofdbediening 
en van een communicatiehulpmiddel, waarmee ze weliswaar niet kan praten, maar wel 
aan anderen kan laten weten wat ze wil. Een geduldige logopedist heeft haar geleerd hoe 
dit werkt. Hoeveel dit uitmaakt voor haarzelf en voor de mensen in haar omgeving werd 
onlangs duidelijk, toen haar rolstoel vanwege een defect wekenlang niet beschikbaar was.  
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Beperkingen zijn de gevolgen van aandoeningen en stoornissen voor iemands 
functioneren. Er zijn vele verschillende stoornissen die ten grondslag kunnen 
liggen aan de beperkingen. Sommige van die aandoeningen zijn aangeboren, 
andere worden later verworven. Door prenatale diagnostiek zijn  erfelijke 
aandoeningen op een vroeg tijdstip op te sporen. Maar lang niet altijd is 
een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Je kunt ook niet op alles screenen en 
interventiemogelijkheden zijn ook lang niet altijd voorhanden.

Wat iemand in het dagelijks leven wel of niet kan, wordt maar ten dele bepaald 
door de eventuele (functie-)beperkingen. Om gewoon te kunnen functioneren 
is minstens zo belangrijk hoe de fysieke en sociale omgeving er uitzien en 
welke ondersteuning er beschikbaar is. Bedenk maar eens hoe belangrijk 
aanpassingen (een geluidsignaal bij een verkeerslicht) en ondersteuning 
(geleidehond) zijn voor iemand met visuele beperkingen. Als er door beperkingen 
problemen zijn met het deelnemen aan het maatschappelijk leven, spreken we 
van participatieproblemen (WHO, 2002). De nadelige positie die iemand door de 
beperkingen ondervindt, wordt ook wel de ‘handicap’ genoemd. 

Of iemand zelfstandig kan functioneren, hangt dus af van beperkingen én 
‘hulpbronnen’ in de leefomgeving. 

Naast beperkingen is er bij deze mensen ook een breed spectrum aan 
mogelijkheden. 

Mensen met beperkingen zijn burgers als iedereen. Hun rechten zijn vastgelegd 
in internationale standaarden. Ongeacht de aard van hun beperkingen hebben ze  
recht op een gewoon leven. Veel mensen met beperkingen hebben ondersteuning  

Ab is erg handig met zijn computer. Ook gaat hij er regelmatig op uit om gastlessen op 
scholen te verzorgen over Amnesty International. 
Mia is een uitstekende zwemster die Nederland lange tijd bij internationale wedstrijden 
vertegenwoordigde. 
Monique zorgt voor veel gezelligheid als ze met andere kinderen de kinderboerderij 
bezoekt.

Omdat Ab vele afwijzingen kreeg nadat hij in zijn rolstoel op sollicitatiegesprek was 
geweest, is er een jobcoach ingeschakeld. 
Nu Monique voor een paar dagen per week toegelaten is op de school in haar eigen wijk, 
is daar een ambulante begeleider aangetrokken. Maar het busje, dat haar voorheen naar 
het dagcentrum aan de andere kant van de stad moest brengen, is niet meer nodig. Ze 
wordt nu – net als haar klasgenoten - door haar eigen ouders gebracht en gehaald.
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nodig bij het leven in de samenleving. In principe bestaan daarvoor allerlei voor 
iedereen toegankelijke voorzieningen in buurt, wijk, gemeente of regio. Soms is 
echter meer gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk. De organisaties voor 
zorg en dienstverlening aan mensen met beperkingen voorzien daarin.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in 1993 internationale 
regels voor mensen met beperkingen. Deze 22 ‘Standaardregels voor Gelijke Kansen’ 
bevatten politiek en morele richtlijnen. De VN-lidstaten hebben zich verplicht deze te 
volgen. De standaardregels beschrijven op welke terreinen de samenleving maatre-
gelen moet nemen om mensen met functiebeperkingen gelijke kansen te geven. Het 
gaat om onder andere toegankelijkheid, onderwijs, werk, inkomen en sociale zeker-
heid. (CG-Raad, 2003)

Soms is echter meer gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk, zoals speciaal onderwijs.
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Beelden	van	mensen	met	beperkingen	en	beeldvorming

De manier waarop naar mensen met een beperking wordt gekeken is altijd 
erg afhankelijk van tijd en plaats geweest. Waar de ene persoon iemand met 
gebreken ziet, ziet een ander een sterke persoonlijkheid, een vrolijke meid of 
een krachtige denker. Of mensen zelf iemand kennen met een beperking, maakt 
daarbij veel uit. 

Uit recent uitgevoerd beeldvormingonderzoek (Lubbinge en Leegwater, 2005) 
blijkt dat de Nederlandse burgers vinden dat mensen met een beperking gewoon 
in de samenleving opgenomen moeten worden. Volgens driekwart van de  
bevraagden is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, zorgaan-
bieders, familie en de betrokkenen zelf. Alle betrokkenen moeten zich hiervoor 
daadwerkelijk inzetten. Zo moet een gemeente het beleid steeds toetsen aan de  
gevolgen voor de participatie van mensen met een beperking. Dat kan bijvoor-
beeld betekenen dat het nieuwe ‘betaald parkerenbeleid’ ook voorziet in het 
verlenen van ontheffingen voor rolstoelgebruikers. 
Naast een verantwoordelijke overheid is een uitnodigende houding van de 
samenleving nodig. Algemene voorzieningen, zoals scholen, bedrijven, buurt-
centra, verenigingen, de kerk, moeten zich actief openstellen voor mensen met 
beperkingen en zo hun participatie bevorderen. Dit levert voor iedereen in de 
samenleving voordelen op!

Mensen	met	beperkingen	in	de	Nederlandse	samenleving

Van de 16 miljoen inwoners, die Nederland telt, hebben er 1,1 miljoen beper- 
kingen (Ministerie van VWS, 2004). Het merendeel van hen redt zich zelfstandig. 
Voor mensen met beperkingen is de kwaliteit van de algemene voorzieningen 
belangrijk. De gewone vormen van huisvesting, onderwijs, werk en vrijetijds-
besteding moeten zo zijn ingericht dat zij er ook gebruik van kunnen maken. 
Een deel van de mensen met beperkingen ontvangt ondersteuning van ‘mantel-
zorgers’. Dat zijn familie, vrienden, buren of andere vrijwilligers. Sommigen 
kloppen aan bij de gemeente voor een verstrekking op grond van de WVG (Wet 
Voorzieningen Gehandicapten). Bij WVG-voorzieningen gaat het om woonvoor-
zieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Die stellen mensen in staat 
zelfstandig te blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven.  

Klasgenootjes van Josefien, een meisje met het syndroom van Down, vertellen dat ze 
haar eerst anders, raar, vonden. Nu werken ze met haar en kennen haar goed. “Je ziet in 
dat het niet raar is, dat het bij haar hoort. Leuk een gehandicapt kind op school, daar leer 
je van. Ze zit hier beter dan op de speciale school.” 
(uit de VPRO-serie Vreemde E.E.N.D, december 2005). 
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De	cliënten	van	de	gehandicaptenzorg

Van de 1,1 miljoen mensen met beperkingen doen er 103.000 een beroep op 
de gehandicaptenzorg (VGN, 2005). Dat is dus maar een klein deel (9%) van de 
totale groep van mensen met beperkingen. De meesten van hen hebben relatief 
intensieve ondersteuningsbehoeften.
Wat dit op lokale schaal betekent, is hierboven weergegeven. De tabel geeft 
aan met hoeveel mensen met beperkingen een willekeurige gemeente van 
100.000 inwoners rekening moet houden bijvoorbeeld met het oog op het lokaal 
welzijnsbeleid. Er zijn natuurlijk gemeenten waar het aantal gehandicapten heel 
hoog is, bijv. Arnhem door de Siza-Dorp Groep en Gennep door Dichterbij.

De cliënten van de gehandicaptenzorg vormen een divers samengestelde groep. 
Het gaat om kinderen en volwassenen van alle leeftijden, afkomstig uit alle 
sociale klassen en etnische groepen. 
Het soort beperkingen waarmee cliënten een beroep doen op ondersteuning 
vanuit de gehandicaptenzorg verschilt. Van de 103.000 cliënten van de gehandi- 
captenzorg hebben er 88.000 (85%) verstandelijke beperkingen, 6.600 (6%)  
lichamelijke beperkingen en 1.200 (1%) zintuiglijke beperkingen.  
De gehandicaptenzorg biedt verder zorg aan mensen met een chronische ziekte. 

Tabel 1:  Aantallen en percentages van mensen met beperkingen in een gemeente met  100.000 inwoners.*

 Klantprofiel in gemeente  X (100K) Als % van totaal Aantal
    aantal inwoners 

 Personen met beperkingen 7% 6.875

 Waarvan: cliënten van professionele gehandicaptenzorg 0,65% 640

 Andere groepen kwetsbare personen die in de samenleving wonen. Het  
 gaat om personen met chronisch psychische problemen, psychosociale  
 of materiële problemen (doelgroep  van algemeen maatschappelijk werk)  
 of meervoudige problematiek (doelgroep openbare geestelijke gezond- 
 heidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang), jongeren met  
 lichte opvoed- en opgroeiproblemen, en kinderen en vrouwen betrokken  
 bij huiselijk geweld. 10,7% 10.700
 
 Totaal aantal inwoners gemeente X 100% 100.000

 * Bewerking van tabel 5 uit ‘Blauw en Mandemaker’ (2005), p.11
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Bij hen is sprake van een onomkeerbare aandoening zonder uitzicht op volledige 
genezing.  

De belangrijkste cliëntgroepen in de gehandicaptenzorg zijn:
• mensen met matige of ernstige verstandelijke beperkingen die als gevolg daarvan  
 (aanzienlijke) beperkingen ondervinden in het functioneren;
• mensen met lichte verstandelijke beperkingen gecombineerd met gedrags- 
 problemen, psychische problematiek  en/of psychiatrische problematiek;
• mensen met een langdurige of blijvende lichamelijke functiestoornis die als gevolg  
 daarvan belemmeringen ondervinden in dagelijkse bezigheden. Het gaat daarbij om 
 complexe en intensieve problematiek. Tot deze groep behoren mensen met aan- 
 geboren lichamelijke beperkingen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel en  
 mensen met een chronische ziekte; 
• mensen met zintuiglijke beperkingen. Hierbij spreken we over mensen met visuele  
 of auditieve beperkingen, dan wel een combinatie van beide. 
Bij al deze cliëntgroepen kunnen er bijkomende problemen (zoals communicatieve 
beperkingen) zijn. 

Wanneer iemand een beroep wil doen op professionele zorg of ondersteuning, 
moet hij hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt of hij voor AWBZ-zorg 
in aanmerking komt. Informatie wordt ingewonnen over de ziekte, aandoening, 
stoornissen en beperkingen. Gezondheid en de woon- en leefsituatie worden 
bekeken. Ook wordt nagegaan wat iemand zelfstandig kan en of er hulp van 
familie, vrienden en bekenden mogelijk is. 
Bij de indicatiestelling gaat men niet meer uit van het bestaande aanbod, maar 
van de zorg die een individu nodig heeft. Door te indiceren voor functies in plaats 
van voor voorzieningen - zoals thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingstehuis of 
dagverblijf - komt de juiste zorg sneller bij de juiste persoon. AWBZ-indicaties 
zijn er voor de functies: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 
verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en 
behandeling. Met de invoering van de Wmo vervalt de functie huishoudelijke 
verzorging als zelfstandige aanspraak in de AWBZ. 

Vaak kiezen mensen voor zorg in natura, maar met een persoonsgebonden 
budget (pgb) kan men ook zelf zorg inkopen. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning 
thuis zijn, die deels door professionals en deels mensen uit de directe omgeving 
wordt gegeven. 

Welke behoeften aan professionele ondersteuning iemand heeft, is dus 
individueel bepaald en afhankelijk van de unieke persoonlijke situatie. Mensen 
kunnen ondersteuning nodig hebben bij zelfzorg en activiteiten in huis 
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(algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), activiteiten in de samenleving, 
ontwikkeling, leren en vorming, werken, gezondheid en veiligheid, sociale 
activiteiten en belangenbehartiging. De intensiteit en frequentie van de 
ondersteuning is heel uiteenlopend. De ene cliënt is volledig afhankelijk 
van ondersteuning op alle levensterreinen, bij een ander is een paar uur 
ondersteuning per week, alleen in een bepaalde situatie toereikend. In hoofdstuk 
3 wordt aan de ondersteuning, die de gehandicaptenzorg biedt op de genoemde 
levensterreinen, uitvoerig aandacht besteed. Soms vragen cliënten om 
specialistische zorg vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften op het vlak 
van gezondheid en (psychisch) welzijn. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 5.

Francien (40 jaar) werkt met veel plezier als psycholoog bij een hulpverleningsinstelling. 
Vanaf haar geboorte heeft ze een handicap. Ze vertelt: “Door mijn handicap moet ik gebruik 
maken van een elektrische rolstoel. De laatste tijd sta ik er vaker bij stil dat ik een handicap 
heb, omdat ik nogal wat heb moeten inleveren wat mobiliteit en mogelijkheden betreft. 
Zo’n vijf jaar geleden kon ik mezelf nog aan- en uitkleden, zelf naar het toilet gaan en in en 
uit mijn rolstoel komen. Bij zulke dingen heb ik nu hulp nodig en ik heb ook meer pijn dan 
vroeger. Voorheen kon ik meer om mijn handicap heen leven, maar hij heeft altijd wel een 
rol in mijn dagelijks leven gespeeld. Ik kan me niet voorstellen hoe ik zou zijn als ik geen 
handicap had.” (Y. den Brok-Rouwendal, 2005) 

Een van de vele cliënten met een motorische handicap.
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Het	zorgaanbod

De gehandicaptenzorg richt zich dus op mensen met verstandelijke, lichamelijke, 
zintuiglijke en of communicatieve beperkingen en op mensen met een 
chronische ziekte. 
De zorg voor mensen met chronische psychische problemen wordt niet hiertoe 
gerekend. Deze mensen maken gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (de 
ggz).
In de ouderen- en jeugdzorg gaat het in beginsel om zorg voor mensen in een 
bepaalde leeftijdscategorie, met leeftijdsgebonden problematiek. De voor-
zieningen in de sector verpleging en verzorging worden voornamelijk gebruikt 
door ouderen en chronisch zieken. 

In de algemene (geestelijke en lichamelijke) gezondheidszorg (kortweg ook wel 
de ‘cure’-sector genoemd) is het doel om mensen te genezen en lichamelijke 
of psychische stoornissen op te heffen of de symptomen ervan weg te nemen. 
Gehandicaptenzorg is niet gericht op ‘genezing van een aandoening’ of ‘opheffen 
van stoornis’, maar op het bieden van zorg (‘care’) en ondersteuning (‘support’). 
Het begrip ‘zorg’ wordt gemakkelijk geassocieerd met ‘verzorging’ en het 
‘overnemen’ van activiteiten die de persoon zelf niet kan uitvoeren. ‘Zorg’ roept 
een beeld op van ‘afhankelijkheid’ van professionals en zorgorganisaties. 
Dit past niet bij de huidige wijze van denken over mensen met beperkingen. 
Daarom wordt steeds meer de voorkeur gegeven aan het begrip ‘ondersteuning’. 
Ondersteuning is wat nodig is om iemand in staat te stellen om gewoon mee te 
doen in de samenleving. 
Dankzij ondersteuning krijgen mensen met beperkingen de gelegenheid hun 
leven richting te geven en zelf keuzes te maken. 

Voorzieningen

Ondersteuning wordt tegenwoordig functiegericht geïndiceerd. Hoewel nog 
wel types voorzieningen zijn te onderscheiden, is de laatste jaren een grote 
differentiatie ontstaan. Voorzieningen voor zorg- en dienstverlening aan mensen 
met een beperking of chronische ziekte bestaan er in vele soorten en maten.

De professionele gehandicaptenzorg biedt acht types voorzieningen, namelijk: 
wonen, dagbesteding, begeleiding cliënt, begeleiding ouders/gezin, kort verblijf, 
onderzoek en advies, behandeling/therapie en behandeling met verblijf.  

Op het gebied van woonvoorzieningen is het beleid de laatste tien jaar gericht 
geweest op ‘extramuralisering’ en kleinschaligheid: het afbouwen van 
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grootschalige instituten die vaak buiten de samenleving waren gesitueerd. 
Daarvoor in de plaats zijn veel kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk 
gecreëerd. Ga je nu kijken hoe mensen gehuisvest zijn, dan zie je dat sommige 
mensen met beperkingen nog in huizen op de oude instellingsterreinen 
wonen. Velen leven inmiddels in woningen in de samenleving met begeleiding 
of zelfstandig met begeleiding op afstand. Sommige mensen wonen in 
appartementen waar op afroep ondersteuning beschikbaar is of in aangepaste 
woningen. Op het terrein van werk en dagbesteding is naast het traditioneel 
aanbod van de activiteitencentra een steeds gevarieerder ondersteuningsaanbod 
ontstaan. Het kan gaan om ondersteund werken, om arbeidsmatige activiteiten 
(zoals kringloopwerkzaamheden, post bezorgen, boodschappen doen, vakken 
vullen in een supermarkt, werken op een zorgboerderij en een kopieerservice), 
maar ook om ontwikkelings- en ervaringsgerichte dagbesteding op een 
dagcentrum: creatieve activiteiten en schilderen. Binnen de dagbesteding 
is in de loop der jaren veel expertise opgebouwd op het terrein van de 
arbeidstoeleiding. 

Zorgaanbieder Abrona heeft sinds een aantal jaren ook een aantal commerciële 
projecten, namelijk Hotel Restaurant Abrona in Oudewater, Kunst, Lunch & Cadeau in 
Zeist, Robberse eiland in  Loosdrecht en BraZZerie Abrona in De Meern. Hier werken 
mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding van professionele 
medewerkers. De functie van deze projecten is de ontmoeting tussen mensen met en 
zonder verstandelijke beperkingen te bevorderen. In deze bijzondere projecten wordt 
het voor de cliënten mogelijk een vak te leren. Een deel van deze mensen kunnen 
op deze wijze doorstromen naar een betaalde baan in het bedrijfsleven. In het hotel 
kunnen de werkers bijvoorbeeld helpen in de bediening, werken als kamermeisje of 
aan de slag gaan als keukenhulp. In Kunst, Lunch & Cadeau kunnen de deelnemers 
werken in de winkel of helpen in de bediening in het lunchcafé.  
(www.abrona.nl)

De	professionals

In de gehandicaptenzorg werken 135.000 medewerkers (87.000 fte) voor 
103.000 cliënten. De meesten van hen (100.000 fte) zijn direct betrokken 
bij ondersteuning van cliënten. De overigen leveren een bijdrage als 
gespecialiseerde professional, zoals gedragsdeskundigen en (para)medici. 
De deskundigen met de diverse achtergronden werken nauw samen. Met het 
management en de voorwaardenscheppende disciplines stellen ze zich tot doel 
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan en de maatschappelijke 
participatie van mensen met beperkingen.
De professionals in de gehandicaptenzorg beschikken over een combinatie van 
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algemene vaardigheden in het ondersteunen van mensen met beperkingen en  
specialistische expertise op het gebied van complexe zorg- en ondersteunings-
behoeften. Doordat ondersteuning vaak langdurig is en gericht is op het ‘gewone 
leven’ van de cliënt, is de betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënt groot. 
De relatie met de cliënt staat centraal. Ondersteuners hebben veel oog voor 
ieders unieke levensverhaal. 

Om de participatie in de samenleving van hun cliënten te bevorderen werken 
zorgaanbieders geregeld samen met andere partijen binnen, maar ook 
buiten de cure en care. Zo vindt er als het gaat om huisvesting in gewone 
woonwijken vaak afstemming plaats tussen zorg- en welzijnsorganisaties, 
woningbouwverenigingen, vrijwilligerswerk, gemeentes en zorgkantoren. 
Ook kunnen zorgaanbieders ervoor zorgen dat deze organisaties en instanties 
er tijdig oog voor hebben dat mensen met beperkingen specifieke behoeften 
hebben, zodat ze hiermee rekening houden in hun beleid. Oftewel dat men zich 
bewust wordt van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van beleid voor 
mensen met beperkingen .

Restaurant Robberse eiland te Loosdrecht.
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De Noord-Limburgse gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel voeren samen 
het project Leven in het Dorp uit om een samenhangend aanbod van allerlei woon-, 
zorg- en welzijnsproducten te realiseren voor ouderen, mensen met beperkingen en 
ggz-cliënten. Uitgangspunt daarbij is wat de mensen zélf willen. Het project omvat 
vele deelprojecten die ontwikkeld zijn na een dialoog met de vragers. 
Zo kwamen er op verzoek van een aantal jongvolwassen dorpsgenoten met verstan-
delijke beperkingen enkele kleinschalige wooninitiatieven tot stand. Ze leven daar nu 
op zichzelf in woonruimte die ze huren bij een woningbouwvereniging. De persoon-
lijke ondersteuning wordt geboden door zorgaanbieder Daelzicht. 
(Congres Samen leven in dorp, buurt of wijk, te Grashoek (Noord-Limburg) op 3 
november 2005) 
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3   Professionele  
 ondersteuning 

In dit hoofdstuk komen de doelen en kenmerken van professionele onder-
steuning aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de strategieën van het 
professioneel handelen en het ondersteuningsproces. 

Doel	van	professionele	ondersteuning	

Als mensen belemmeringen ondervinden bij de dagelijkse activiteiten of het 
deelnemen aan de samenleving, kunnen ze professionele ondersteuning 
nodig hebben. Ondersteuning is geen uitvinding van de professionele zorg. 
Het is ook niet het exclusieve domein van de zorg. De familie, omgeving, 
informele contacten en algemene maatschappelijke voorzieningen zijn 
de natuurlijke bronnen van ondersteuning. De professional stemt zijn 
handelen af op de ondersteuning die in de directe leefsituatie van de cliënt 
beschikbaar is. Professioneel handelen is altijd een verlengstuk van de rol die 
belangrijke anderen in het leven van mensen met beperkingen spelen. Vanuit 
de gehandicaptenzorg zijn er daarom altijd relaties met familie, vrienden, 
buurtgenoten en andere organisaties (zoals gemeenten, welzijnsinstellingen, 
huisartsen) van belang.

Professionele ondersteuning is gericht op het wegnemen van belemmeringen op 
alle levensterreinen. 
Het gaat er om mensen te helpen zo zelfstandig mogelijk hun leven vorm te 
geven. Iedereen moet maximaal mee kunnen doen in de samenleving. De 
gehandicaptenzorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van 
een cliënt met beperkingen. Voor iemands kwaliteit van bestaan zijn bepalend: 
zijn emotioneel welbevinden, de relaties die hij heeft, het materieel welbevinden, 
persoonlijke ontplooiing, lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, en zijn sociale 
inclusie en rechten (Schalock en Verdugo-Alonso, 2002).
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Bij de kwaliteit van bestaan draait het om de vraag of iemand in staat is een vol-
doende zinvol en bevredigend leven te leiden. Iemands kwaliteit van bestaan wordt 
bepaald door objectieve en subjectieve factoren. Bij objectieve aspecten gaat het er 
bijvoorbeeld om hoe iemand woont, wat voor werk hij heeft, of het inkomen toerei-
kend is, en of iemand in gelegenheid is onderwijs te volgen en volwaardig deel te 
nemen aan de samenleving. Subjectieve aspecten verwijzen naar de persoonlijke 
belevingen en ambities die mensen hebben. Het gaat om de mate waarin men zijn 
eigen leven richting en inhoud kan geven. En tevredenheid met het bestaan en met de 
ondersteuning die beschikbaar is.

De	kenmerken	van	professionele	zorg	en	ondersteuning
 
Professionele zorg en ondersteuning onderscheidt zich door een aantal 
kenmerken. Vier belangrijke kenmerken worden kort toegelicht.

Relatie	en	dialoog	centraal

Contacten tussen cliënten en hulpverlening zijn vaak intensief en strekken 
zich over een lange periode uit. Dat maakt een vertrouwensrelatie en een 
voortdurende dialoog tussen professionele zorgverlener en cliënt onontbeerlijk. 
Zeker omdat je als professional ook op gevoelige terreinen als emotioneel en 
lichamelijk welbevinden ondersteuning biedt. De omgeving van de cliënt (ouders 
en familie) speelt daarbij vaak ook een belangrijke rol. Je kunt soms haast wel 
spreken van ‘partnerschap’ van alle betrokkenen ten dienste van de kwaliteit van 
bestaan van de cliënt. 

Individueel	maatwerk

Professionele zorg begint bij de persoon en zijn vraag. De wensen en verwach-
tingen van de cliënt spelen in het ondersteuningsproces een belangrijke rol. Een 
cliënt bepaalt in hoge mate zelf mee hoe de ondersteuning er uitziet. Het gaat 
om zijn leven. Zijn rol is bepalend. 
Mensen met beperkingen zijn allemaal anders. De aard en de mate waarin ze 
ondersteuning behoeven verschillen evenzeer. Ook de wijze waarop mensen hun 
beperkingen beleven, kan heel verschillend zijn. Als professional moet je aan 
al die individuele kenmerken en keuzen recht doen. Je moet je cliënt heel goed 
leren kennen om hem te helpen. Daarbij moet je rekening houden met diens 
beleving van de problematiek en met de tevredenheid met de zorg en de bereikte 
resultaten. Telkens gaat het er om bij de ondersteuning individueel maatwerk te 
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leveren. De afspraken tussen cliënt en hulpverlener worden vastgelegd in een 
individueel ondersteuningsplan.

Langdurige,	soms	levenslange	ondersteuning

Als iemand een chronische aandoening of functiebeperking heeft, leidt dat vaak 
langdurig tot belemmeringen in het functioneren. De rol van de professionele 
zorg strekt zich daardoor nogal eens over een langere periode uit. Soms wordt 
zelfs levenslang ondersteuning geboden. Ook wanneer ondersteuning succesvol 
is en het functioneren verbetert, blijft het behoud van deze verbetering vaak 
afhankelijk van aanvullende ondersteuning. De aard en vorm van ondersteuning 
kunnen veranderen in de loop van de tijd. Dat hangt af van de behoeften van een 
cliënt.

Professioneel	handelen

Het professionele karakter geeft de ondersteuning een specifiek kenmerk. 
Professioneel handelen is deskundig handelen dat verantwoord moet kunnen 
worden. Professionaliteit is gebaseerd op beroepsprofielen en -standaarden. 
Deze zijn voor de verschillende beroepsgroepen vastgelegd. Voor sommige 
beroepsgroepen bestaat er een op de gehandicaptenzorg afgestemd profiel. 
De competenties waarover professionals in de directe zorg moeten beschikken 
zijn recent vastgesteld (zie Van Arensbergen en Liefhebber, 2005 en www.
competentieweb.nl). Hieraan wordt uitgebreider aandacht besteed in hoofdstuk 
6. Ook de gedragsdeskundigen in de hulpverlening aan mensen met beperkingen 
beschikken inmiddels over een profiel voor de eigen beroepsgroep. Het 
specialisme Arts voor Verstandelijk gehandicapten is in 2000 ingesteld. 

De organisaties voor gehandicaptenzorg hanteren eigen kwaliteitseisen. 
Professionele zorg kan getoetst worden aan deze standaarden en 
kwaliteitscriteria. De kwaliteit van de dienstverlening hangt af van de mate 
waarin deze aan de standaarden en criteria tegemoet komt. 
Standaarden mogen de creativiteit niet in de weg staan. Goede ondersteuning 
is afgestemd op individuele ondersteuningsbehoeften. Uiteindelijk is (het 
behouden van) de echte verbetering van de kwaliteit van het bestaan van een 
cliënt bepalend.

“In 2000 vroeg de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland aan Stichting Harmo-
nisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) een certificatieschema voor 
organisaties voor gehandicaptenzorg te ontwikkelen. Doel was onze leden in de ge-
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legenheid te stellen om op basis van onafhankelijke externe toetsing een kwaliteits-
keurmerk te behalen, toegesneden op het specifieke karakter van de sector. (…) Uit 
een in 2005 gehouden peiling (respons 51%) blijkt dat zo´n 90% van de respondenten 
zich voorbereidt op HKZ certificatie. (…) Een kwaliteitssysteem biedt geen garantie 
dat een organisatie die bijdrage aan de kwaliteit van bestaan daadwerkelijk reali-
seert, maar het kan wel een belangrijke voorwaardenscheppende rol spelen.”
(Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren in column Special GHZ Tribune 2006, 19, p. 3)

Strategieën	van	ondersteuning

Om de kwaliteit van bestaan van mensen met beperkingen te verbeteren 
worden verschillende professionele strategieën gebruikt. Zoals aangegeven 
worden veel cliënten langdurig - en soms zelfs levenslang - met beperkingen 
geconfronteerd. 
Eén manier om mensen bij het realiseren van een gewoon bestaan te 
ondersteunen is het verbeteren van de omgeving en het verminderen of 
wegnemen van belemmeringen. 

Een andere manier van aanpak is het vergemakkelijken van de toegang tot 
relevante hulpbronnen in de omgeving. Professionele ondersteuning kan gericht 
zijn op de toegang tot gewone voorzieningen in de samenleving op het gebied van 
wonen, onderwijs, werken en vrije tijd. 

Professionele zorg kan gericht zijn op het compenseren van functiebeperkingen 
door het bieden van hulpmiddelen, ondersteunende technologie en door mensen 
aan te leren om te gaan met problematische situaties.

Martje woont in een groepswoning met drie andere cliënten. Ze zit in een rolstoel. Het 
is voor haar wel eens lastig om naar buiten te gaan. Het tegelpad rond de woning is niet 
breed genoeg voor haar rolstoel. Vooral bochten nemen gaat moeilijk. “Ik heb er wat van 
gezegd. Binnenkort komen er meer tegels rond het huis.”

Kevin werkt in het magazijn van een groot doe-het-zelfconcern. Vanuit het dagcentrum 
waar hij eerst heen ging,  is deze werkplek voor hem gevonden. “Het gaat heel goed hier. 
Het was in het begin wennen. Ik moest veel dingen leren. Mijn collegá s helpen me als het 
nodig is en Peter mijn jobcoach komt ook vaak kijken. Ik kan hem ook bellen als er iets 
is.”
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Bepaalde functies of activiteiten kunnen door oefening of training worden 
behouden. Soms kan door professionele zorg achteruitgang worden afgeremd
In sommige gevallen, ten slotte, heeft de professionele zorg het oogmerk om 
functies te herstellen.

Dementie bij onze cliënten is moeilijk te signaleren. We pakken vaak het ondersteu-
ningsplan erbij en vergelijken het verleden met de huidige situatie. Er worden score-
lijsten ingevuld, die vergeleken worden met eerdere scores. Zo kunnen we de situatie 
beter beoordelen en de begeleiding beter afstemmen.  
(Jaarverslag ASVZ Groep 2004, p. 15 – bron: Amerbreed)

Voor Arie is het moeilijk om duidelijk te praten. Daarbij vraagt hij de steun van de 
begeleiders. Van Frank bijvoorbeeld. Maar liever maakt hij zichzelf goed verstaanbaar. 
Daarom krijgt hij een spraakcomputer. 

Ondersteuning door activiteitenbegeleiding
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Het	ondersteuningsproces

Bij ondersteuning zijn verschillende professionals betrokken: directe 
ondersteuners (sociaal-agogische en verpleegkundige professionals), 
medische, paramedische deskundigen en gedragsdeskundigen en therapeuten. 
Al deze disciplines kunnen een aandeel hebben bij de uitvoering van het 
ondersteuningsplan. Bij welke specifieke deskundigheden het zwaartepunt 
ligt, hangt af van de individuele ondersteuningsbehoeften en de inhoud van het 
persoonlijk ondersteuningsplan. Professionele ondersteuning is altijd integraal 
en multidisciplinair van karakter.
De cliënt heeft een actieve rol in het ondersteuningsproces, evenals zijn 
sociale netwerk (familie en vrienden). Professionele ondersteuning begint 
met diagnostiek en beeldvorming, gevolgd door het in kaart brengen van 
iemands behoeften aan ondersteuning. De hulpverlener vertaalt deze in een 
ondersteuningsvraag en stemt die af met de cliënt. Hij levert een bijdrage aan de 
beantwoording ervan op basis van de standaarden van zijn professie. De wensen 
en verwachtingen van de cliënt spelen ook daarbij een belangrijke rol. 
In een ondersteuningsplan worden afspraken over de ondersteuning 
vastgelegd. Het gaat om wat de cliënt nodig heeft, en op welke manier en door 
wie ondersteuning wordt geboden. Regelmatig gaan cliënt en ondersteuner 
na of de ondersteuning nog aansluit bij de behoeften. Als dat niet het geval is, 
wordt de ondersteuning aangepast. Het ondersteuningsproces is geen starre 
opeenvolging van stappen. Het een doorlopende cyclus. Gemaakte afspraken en 
plannen van aanpak worden regelmatig geëvalueerd en de ondersteuning wordt 
steeds flexibel afgestemd op wat de cliënt op een bepaald moment vraagt.
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Farah werkte als beleidsmedewerker bij een gemeente toen rond haar dertigste 
levensjaar de ziekte Multiple Sclerose (MS) geconstateerd werd. Een hele schok was 
het, toen zichtbaar werd welke gevolgen dit had voor haar werkend bestaan en voor 
haar gezinsleven. Ze bleek te lijden aan een progressieve variant en belandde al snel in 
een rolstoel. Professionele ondersteuning kwam in beeld. Er volgde een proces waarbij 
beroepskrachten aan de slag gingen om haar zorgvraag te formuleren om vervolgens 
hierop een ondersteuningsaanbod te realiseren. 
Bij Farah draaide de ondersteuning om het zich opnieuw eigen maken van een aantal 
vaardigheden op huishoudelijk terrein. Een ambulante woonbegeleider trainde haar 
daarin. 
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4   Ondersteuning  
 levensbreed

Organisaties voor zorg aan mensen met beperkingen hebben in de loop der jaren 
een breed scala aan dienstverlenende activiteiten ontwikkeld. In dit hoofdstuk 
wordt een caleidoscopisch beeld geschetst van de vele uiteenlopende vormen 
van zorg en ondersteuning die zij bieden. De verschillende levensdomeinen 
zijn de kapstok bij het identificeren van de belemmeringen die iemand in het 
dagelijks leven tegenkomt. De ondersteuningsvragen die daaruit zijn af te 
leiden vormen de basis van een persoonlijk ondersteuningsplan. In dat plan 
wordt vastgelegd waarop de ondersteuning is gericht en op welke manier de 
ondersteuningsdoelen worden gerealiseerd. Zo wordt de deskundigheid van 
professionals verbonden met de realiteit van het gewone leven van de cliënt. 
Achtereenvolgens worden illustraties gegeven van ondersteuning bij wonen, bij  
werk en dagbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid, leren, deel- 
name aan de samenleving en belangenbehartiging. Dit zijn de ondersteunings-
domeinen die onderscheiden worden in een meetinstrument waarmee de  
ondersteuningsbehoefte wordt bepaald, de Schaal voor Intensiteit van Onder-
steuning (NGBZ, 2006). 

Wonen

Iedereen heeft thuis dagelijks terugkerende activiteiten: eten klaarmaken, 
schoonmaken en het verzorgen van persoonlijke hygiëne. Sommige mensen 
ondervinden problemen bij het uitvoeren ervan. 
Ondersteuning in huis en bij het wonen kan veel vormen aannemen. Soms is  
thuishulp nodig, in andere gevallen heeft iemand behoefte aan meer intensieve 
begeleiding bij het wonen. Er bestaan verschillende vormen van wonen met  
begeleiding. Ondersteuning bij wonen kan ook de vorm hebben van woning-
aanpassingen.
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Amstelrade ondersteunt cliënten om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Daarvoor zijn 
aanpassingen in de woning nodig. Gespecialiseerde medewerkers van het parame-
disch expertisecentrum adviseren cliënten, verzorgenden, begeleiders en andere 
betrokkenen over aanpassingen van de woonomgeving. Een aantal medewerkers van 
het paramedisch expertisecentrum, ergotherapeuten en adaptatietechnici, hebben 
zich bovendien gespecialiseerd in domotica. Met domotica worden diverse technische 
systemen en elektronica in woningen en algemene ruimtes met elkaar gekoppeld. Zo 
kunnen mensen met een handicap geholpen worden hun zelfstandigheid te vergroten. 
(www.amstelrade.nl) 

Ondersteuning richt zich ook wel eens op de sociale omgeving. Zo is logeeropvang 
voor mensen met verstandelijke beperkingen die thuis wonen bedoeld om hun 
ouders of familieleden tijdelijk te ontlasten. De ondersteuning die iemand nodig 
heeft, maakt het dan niet mogelijk zo maar bij opa en oma, of een vriend of 
vriendin een logeerplek te vinden. In de praktijk maken kinderen en jongeren, 
maar ook volwassenen gebruik van logeeropvang.

Gezondheid	en	veiligheid	

Mensen met beperkingen hebben soms ondersteuning, advies of andere vormen 
van hulp nodig op het gebied van persoonlijke veiligheid of gezondheid en leefstijl.
Mensen met beperkingen zijn net als iedereen blootgesteld aan allerlei risico ś 
voor de gezondheid en eigen veiligheid. Roken, drugsgebruik, maar ook een 

Peter en Yta hebben elkaar leren kennen in het logeerhuis. Ze werden goede vrienden. 
Na verloop van tijd groeide hun vriendschap uit tot een relatie. Ze herinneren het zich 
nog goed: “In 1992 kregen we verkering en in mei 1996 gingen we samenwonen.” De twee 
runnen een eigen huishouden in hun knusse huis in Wolvega. Voordat hij met Yta ging 
samenwonen, woonde Peter samen met vier huisgenoten. Yta woonde toen nog bij haar 
ouders. “Maar ik was al 27, dus werd het tijd om op mezelf te gaan. Dat doen anderen op 
die leeftijd immers ook.” Ze schreven zich in voor een huurhuis. Daar hebben hun ouders 
bij geholpen. Ze konden meerdere huizen krijgen, maar het hoekhuis was het leukste.
De twee doen veel dingen zelf in het huishouden. ”Afwassen, schoonmaken en 
boodschappen doen. Bij sommige dingen krijgen we hulp. Eens per maand komt een 
huishoudster. Zij helpt bij de grote klussen, zoals ramen wassen. En koken doen we ook 
niet zelf. Daar hebben we geen tijd voor. We werken allebei. Het eten halen we bij de 
slagerij. Die zit vlakbij. Dan is het al warm en eten we het thuis op. In het weekend halen 
we het eten op zaterdagochtend. Dat warmen we op in de magnetron. Iedere dag komt 
een begeleider langs. 
(www.talant.nl)
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passieve levenswijze kunnen gezondheidsrisico ś opleveren. Sommige mensen 
met beperkingen hebben ondersteuning nodig om bepaalde gezondheids- en 
veiligheidsrisico ś te vermijden. Ze kunnen bijvoorbeeld leren om een beroep te 
doen op noodhulp. Of een training volgen op het gebied van weerbaarheid.

Wie zijn eigen grenzen stelt en sociaal weerbaar is, komt minder snel in ongewenste 
situaties terecht. Daarom ontwikkelde Philadelphia Zorg een training. Begeleiders 
helpen cliënten hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Het trainingspakket 
‘Deurtje open, deurtje dicht’ richt zich op sociale weerbaarheid en relatievorming in 
de brede zin van het woord. Het gaat om de relatie met jezelf, de relatie met mensen 
om je heen, zoals familie, vrienden en huisgenoten, en om liefdesrelaties. Het trai-
ningpakket bestaat uit twee dvd ś van elk twee uur, een werkboek met uitgebreide 
informatie, werkvormen voor begeleiders, een doeboek voor cursisten met tips voor 
sociaal en weerbaar gedrag.
(Markant, katern Kennis uit de praktijk, 10/2005) 

Sociale	activiteiten	

Om mee te doen aan sociale activiteiten moet je wel de kans krijgen om anderen 
te ontmoeten. Iedereen heeft vrienden nodig om een beroep op te doen. Soms 
is er ondersteuning nodig om iemand in de gelegenheid te brengen om sociale 
contacten te leggen. Daarbij kan het best zo zijn dat iemand zichzelf overigens 
heel goed kan redden in het sociale verkeer. Verdere ondersteuning is dan 
beperkt, of misschien zelfs overbodig. 

Buurtgenoot is een project van Stichting AGO in Amsterdam waarbij, via oproepen in 
het huis-aan-huisblad De Echo, mensen uit de buurt gevraagd worden om hun favo-
riete vrijtijdsbesteding te delen met oudere mensen met een verstandelijke handicap. 
De Echo stelt elke maand een hoekje van de voorpagina ter beschikking, waarin een 
cliënt wordt voorgesteld, met foto en de activiteit die hij/zij graag wil ondernemen. 
Veel cliënten hebben via het project een leuke buurman of -vrouw gevonden die een 
uurtje per week met hen fietst, zwemt of winkelt, of die bijvoorbeeld voor hen komt 
muziek maken of schrijven op de computer. Het is een nieuw soort vrijwilliger, deze 
buurtgenoot. Het zijn niet zozeer mensen die zich wel willen opofferen, die het doen 
uit hulpvaardigheid of naastenliefde. Het gaat erom dat zij dezelfde liefhebberijen 
hebben en het leuk vinden om samen iets te ondernemen. ‘Bent u er ook nog even 
uit!’ is daarbij het motto.  
(www.stichtingago.nl)
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Ontwikkeling,	leren	en	vorming

Ondersteuning bij leren en vorming kan er heel verschillend uitzien. Soms 
gaat het om het voor iemand mogelijk maken een opleiding te volgen. Het kan 
ook gaan om het gebruik of aanpassingen van leermiddelen of om toegang 
tot bepaalde leersituaties. Sommige zorgorganisaties hebben een gericht 
aanbod van cursussen en vormingsactiviteiten voor mensen met lichamelijke 
beperkingen, niet- aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperkingen. 
Verder bieden kinderdagcentra ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen.

Computercursussen, jazzballet, fietstochten, kooklessen. In Nijmegen en het Land 
van Maas en Waal kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun vrije tijd in-
vullen bij het Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk (GVO). Het GVO is een 
onderdeel van Stichting De Driestroom. Ruim 200 vrijwilligers begeleiden vorming en 
vrijetijdsbesteding voor zowel kinderen als volwassenen.
(Driestroom Magazine, november 2004) 

Visio ondersteunt kinderen met visuele beperkingen. Dat gebeurt via onderwijs op ei-
gen Visio scholen, maar ook via ambulante onderwijsbegeleiding. Het merendeel van 
de kinderen met een visuele beperking volgt onderwijs op een school die niet spe-
cifiek is ingericht voor slechtziende of blinde leerlingen. Deze kinderen en scholen 
kunnen begeleiding krijgen van de Ambulante Onderwijskundige Begeleiders (AOB). 
Dit houdt in dat leerling en leraar ondersteuning krijgen bijvoorbeeld in de vorm van 
advisering over financiële mogelijkheden, computerhulpmiddelen of verlichting. De 
extra aandacht van de AOB’ers stelt het kind in staat het tempo van de school bij te 
houden. (www.visio.nl)

Werk	en	dagbesteding

Veel mensen met beperkingen gaan na hun schooltijd werken, in een gewoon 
bedrijf of in een sociale werkvoorziening, of ze studeren door. Programma’s 
voor ‘ondersteund werken’ hebben aangetoond dat het voor mensen met 
beperkingen heel goed mogelijk is om binnen reguliere bedrijven of instellingen 
in de maatschappij te werken, mits voldoende ondersteuning op de werkplek 
wordt geboden. Het werk vereist in veel gevallen ook dat iemand bepaalde 
vaardigheden aanleert en onderhoudt. 

In de Friese dorpen Oldeberkoop en Wirdum nam zorgaanbieder Talant twee buurt-
supers over die anders zouden zijn verdwenen. Het ging in deze dorpen steeds om de 
laatst overgebleven winkel. Deze winkels worden nu gerund door een deel van het 
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voormalige personeel, aangevuld met medewerkers met een verstandelijke beper-
king en een aantal ondersteunende begeleiders. Dit werd gedaan om de cliënten van 
Talant een werkervaringsplek te bieden. Tegelijkertijd bevordert dit de leefbaarheid 
in de dorpen èn de integratie van mensen met en zonder beperkingen. 
(www.vilans.nl)

Sara, onderdeel van de SizaDorp Groep, realiseert arbeid op maat voor mensen 
met een (arbeids-)handicap. Hierbij staat groei van de cliënt naar passende arbeid 
centraal. Met de ondersteuning die Sara hierbij biedt, kan de cliënt zoveel mogelijk 
deelnemen aan de maatschappij, waarmee integratie en emancipatie worden bevor-
derd en de kwaliteit van leven wordt vergroot.
De cliënt kan bij Sara in een normale arbeidscultuur zinvol werk doen, waarbij hij of 
zij aangesproken wordt op de eigen verantwoordelijkheden. Sara oefent geen werk-
druk uit, de cliënt bepaalt zijn of haar eigen tempo. De werkzaamheden die binnen 
de verschillende afdelingen van Sara worden aangeboden zijn toegesneden op de 
individuele behoefte en mogelijkheden van de cliënt. De cliënt levert zo een waarde-
volle bijdrage aan de afdeling.
Bij Sara kunnen mensen terecht die beperkt zijn in hun mogelijkheden om te werken. 
Dat kan door een lichamelijke, verstandelijke of sociale handicap zijn of door niet-
aangeboren hersenletsel.
(www.sizadorpgroep.nl)

Soms zijn mensen vanwege hun beperkingen niet in staat om te werken of door 
te studeren. Ondersteuning bij arbeidsmatige activiteiten wordt soms geboden 
op een zorgboerderij of in een activiteitencentrum. Een activiteitencentrum is 
voor mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap of mensen met 
verstandelijke beperkingen vanaf vijftien jaar, mensen met lichamelijke of 
verstandelijke beperkingen die niet kunnen werken en ook niet naar school 
gaan. Een dag- of activiteitencentrum is bedoeld om bezoekers een zinvolle 
dagbesteding te bieden. Wat mensen precies doen, is afhankelijk van wat ze zelf 
willen én van wat ze kunnen. Er wordt veel tijd uitgetrokken om dat uit te vinden. 
Als iemand aangeeft graag bij een bedrijf te willen werken, dan spannen de 
medewerkers zich in om dat mogelijk te maken. 

Op de dagcentra van Zozijn is een groot aanbod van soorten werk en dagbesteding. 
Zo is er ambachtelijk werk als kaarsen maken en keramiek maken. Op sommige 
locaties kunnen cliënten kunstschilderen en beeldhouwen. Daarnaast zijn er op ar-
beid gerichte activiteiten. Cliënten kunnen bijvoorbeeld werken in een klussengroep, 
op de fietsenmakerij of in een Folderwijk-groep, waar men zich bezighoudt met het 
invouwen en verspreiden van folders. 
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Zo heeft Zozijn in alle vijf regio’s verschillende dagcentra en bedrijven, met elk hun 
eigen karakter, sfeer en aanbod van werk, zoveel mogelijk afgestemd op de individu-
ele behoeften van elke cliënt.
(www.zozijn.nl)

Acviteiten	in	de	samenleving,	vrije	tijd	en	recreatie

Voor activiteiten in de samenleving moet je mobiel zijn. Boodschappen doen, 
naar het werk, naar school, naar de huisarts, bij vrienden langs of gewoon er 
even tussenuit. Vervoer is niet altijd even vanzelfsprekend beschikbaar als 
iemand niet zelf kan autorijden of fietsen en wanneer het openbaar vervoer niet 
toegankelijk genoeg is.
Voor veel mensen met beperkingen is een voorwaarde om mee te kunnen doen 
in de samenleving dat er vormen van aangepast vervoer aanwezig zijn, als zij niet 
kunt reizen met het gewoon vervoer. 

Cliënten kunnen bijvoorbeeld werken in een groentetuin

Jan wil graag een cursus drummen volgen op de Muziekschool in de stad. Door zijn 
beperking kan hij niet zelfstandig met de bus vanuit de buitenwijk waar hij woont naar het 
centrum. Afgesproken wordt dat zijn begeleidster Samantha hem voorlopig elke week 
vergezelt. Ze kijkt daarbij intussen uit of er een medeleerling is, die bij hem in de buurt 
woont en met wie hij samen kan reizen.



Sommige zorgaanbieders hebben aangepaste activiteiten ontwikkeld voor de 
vrijetijdsbesteding van cliënten.

Hanzeborg biedt ondersteuning bij vrije tijd en recreatie aan cliënten van Hanzeborg 
en eveneens aan cliënten van andere organisaties voor mensen met verstandelijke 
beperkingen.
Vanuit het ontmoetingscentrum van het appartementencomplex aan de Leeuwe-
rikstraat worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Het recreatieteam 
probeert zoveel mogelijk aan de wensen van de cliënten tegemoet te komen. Vanzelf-
sprekend zijn cliënten vrij of ze aan activiteiten willen deelnemen. Ze kunnen ook bij 
andere verenigingen of clubs aansluiten.
Activiteiten lopen uiteen van samen koken tot creatief bezig zijn, bingo, muziek, 
sport, etc. In het activiteitencentrum op de locatie Groot Hungerink is wekelijks op de 
woensdagavond een internetcafé geopend.  
(www.hanzeborg.nl)

Belangenbehartiging	en	rechten

Naast de genoemde terreinen is het gebied van belangenbehartiging en 
rechten van specifieke betekenis voor mensen met beperkingen. Mensen met 
beperkingen moeten een volwaardige sociale rol in veel gevallen nog bevechten. 
Ze moeten daarom beschikken over voldoende vaardigheden om voor zichzelf op 
te komen en hun rechten en verantwoordelijkheden uit te oefenen. 

De Arduinse school maakt deel uit van stichting Arduin. De school biedt alle mensen 
met verstandelijke beperkingen de mogelijkheid om te leren en levert zo een bijdrage 
in het totale proces van emancipatie van deze mensen. Zowel in de inhoud van de 
cursussen als in de vormgeving, de stijl van lesgeven en de hele opzet en organisatie 
van de Arduinse School klinkt het belang van bewustwording, emancipatie en em-
powerment van mensen met een verstandelijke beperking door. De Arduinse School 
wil een rol spelen in het realiseren en concretiseren van inclusie, zelfbepaling en 
persoonlijke ontplooiing. Doel is de cliënten vaardigheden aan te leren, kennis over te 
dragen en ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een zelfbewuste attitude. 
(www.arduin.nl)

Ondersteuningsbehoeften zijn soms complex. Dit kan leiden tot situaties waarin 
intensieve specialistische zorg geïndiceerd is. Mensen met beperkingen hebben 
soms specifieke (para)medische of gedragsmatige ondersteuningsbehoeften. In 
het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan vormen van specialistische 
ondersteuning, waarvoor op de organisaties voor gehandicaptenzorg een beroep 
kan worden gedaan.
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5  Specialistische  
 ondersteuning

Mensen met beperkingen hebben gewone, en soms specifieke problemen. 
Eerder kwam de ondersteuning in het gewone leven, thuis, op school en op het  
werk aan bod. Hier komen vier karakteristieke aandachtsthemá s voor speciale  
zorg aan de orde: communicatie, onderzoek en diagnostiek bij ontwikkelings-
stoornissen, gezondheidsproblemen en zorg voor geestelijke gezondheid. 
Problematiek op deze terreinen belemmert de kwaliteit van bestaan namelijk 
in grote mate. In een volgende paragraaf worden vervolgens nog vanuit een 
ander perspectief behoeften aan specialistische ondersteuning belicht door een 
korte beschrijving van vijf groepen cliënten met complexe zorgvragen. Deze vijf 
groepen stonden centraal in de door VWS in 2001 georganiseerde beleidstour 
(VWS, 2001).

Aandachtsgebieden	voor	speciale	zorg

Communicatie	
Het is een levensbehoefte van mensen om met anderen te communiceren. 
Begrijpen en begrepen worden zijn onmisbare voorwaarden voor een goede 
kwaliteit van bestaan. Veel mensen met beperkingen ondervinden problemen 
bij het communiceren met anderen in hun omgeving. Deze problemen zijn 
dikwijls heel specifiek. Het communiceren kan om verschillende redenen 
bemoeilijkt zijn: zintuiglijke, motorische of verstandelijke beperkingen kunnen 
de communicatie belemmeren. 
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Mensen communiceren meestal door spraak. Sommige mensen met 
beperkingen zijn aangewezen op andere vormen van communicatie dan spraak, 
bijvoorbeeld lichaamstaal of gebaren. Weer anderen communiceren met 
voorwerpen, foto’s, tekeningen en pictogrammen. Het is vooral belangrijk dat 
een communicatievorm wordt gekozen die past bij de uitingsmogelijkheden 
en het begripsvermogen van de persoon en is afgestemd op eventuele andere 
beperkingen, zoals een visuele of auditieve beperking. Het zoeken naar 
mogelijkheden voor communicatieondersteuning is altijd een individuele 
zoektocht.

Gijs is een jongeman met een licht verstandelijke handicap en ernstige motorische en 
communicatieve beperkingen. Hij kan zich met zijn huidige communicatiemogelijkheden 
niet voldoende uitdrukken. Dit frustreert hem. De wereld van Gijs blijft beperkt 
tot mensen die hem en zijn manier van communicatieondersteuning goed kennen, 
terwijl zijn interesse duidelijk een bredere wereld beslaat. Is er een manier van 
communicatieondersteuning die de interactie van Gijs en zijn omgeving kan verbeteren 
en zijn wereld groter kan maken? 
Na een uitgebreid traject waarin nauwkeurig is gekeken naar de wensen en 
mogelijkheden van Gijs zelf en zijn naaste familie wordt gekozen voor een ondersteunend 
apparaat, de Message Mate. Hierop kunnen ruim veertig, makkelijk te veranderen 
boodschappen worden opgeslagen. Het apparaat wordt uitgeprobeerd en Gijs krijgt 
een training. Na verloop van tijd wordt geëvalueerd en blijkt het apparaat voor Gijs 
functioneel te zijn.  
(Brouwer, Flikweert, Zaad, 1999)

Els heeft last van spasticiteit en kan alleen slecht verstaanbaar spreken.  
Ronald heeft nooit leren lezen en schrijven, Jacco heeft een  verstandelijke en auditieve 
handicap. Alle drie hebben ze verschillende vormen van ondersteuning nodig om met 
andere mensen te kunnen communiceren.
Jan is een jongeman met een licht verstandelijke handicap. Hij heeft ook ernstige 
motorische beperkingen. Hij heeft veel aan anderen te vertellen, maar kan dat door zijn 
gebrekkige communicatiemogelijkheden niet duidelijk maken. 
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Onderzoek	en	diagnostiek	bij	ontwikkelingsstoornissen

Als een kind zich niet ontwikkelt zoals je zou mogen verwachten is het belangrijk 
snel te achterhalen of er iets aan de hand is. Dit kan al in het eerste levensjaar. 
Deze vorm van specifieke ondersteuning heet vroegtijdige onderkenning van 
ontwikkelingsstoornissen. Hulpverleners van verschillende disciplines en 
vanuit verschillende zorgsectoren werken hierin samen. Ze komen zo mogelijk 
aan huis onderzoeken wat er met het kind aan de hand is. Het kan gaan om een 
achterstand in de motorische-, de verstandelijke-, de spraak/taal- of zintuiglijke 
ontwikkeling. Op grond van het onderzoek wordt advies gegeven over op maat 
gesneden ondersteuning. Ook kan verwezen worden naar verschillende soorten 
specialisten of organisaties die met elkaar overleggen en samenwerken. 

Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen.
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Anna had vanaf haar geboorte een moeilijke start. Ze bleek een oogaandoening te 
hebben,waardoor ze ernstig slechtziend is. “Hoewel de kraamverzorgster vond dat 
Anna nogal veel met haar ogen tolde, was dat voor ons niet meteen alarmerend”, vertelt 
haar moeder. Toen we na zeven weken nog geen oogcontact met haar kregen, werden 
we ongerust.” Anna werd doorverwezen naar het Universitair Medisch Centrum in 
Utrecht voor nader onderzoek. Ze bleek slechtziend, maar de oorzaak kon niet worden 
vastgesteld. De oogarts stuurde haar door naar Bartiméus voor verdere diagnose en 
begeleidingsmogelijkheden. Er werd gevonden dat ze totaal kleurenblind is met een sterk 
verminderde gezichtsscherpte. “Het was voor ons in zekere zin een opluchting, dat ze niet 
blind was, maar de onzekerheid over de uiteindelijke diagnose maakte ons onzeker, vooral 
in het begin. Wat de toekomst brengt weten haar ouders niet. “We vragen ons wel eens af 
waar ze tegen aan zal lopen (…), maar het heeft geen zin je daar al zorgen over te maken. 
Bovendien hebben we veel vertrouwen in de begeleidingsmogelijkheden”.  
(Bartiméus Magazine, 2/2005)

Gezondheidsproblemen

Veel mensen met beperkingen hebben specifieke behoeften op het gebied van 
gezondheidszorg. De lichamelijke gezondheidsproblemen zijn vaak specifiek 
gerelateerd aan hun beperkingen. Zo kunnen naast andere beperkingen 
zintuigafwijkingen aanwezig zijn. Spasticiteit, epilepsie en voedingsproblemen 
komen ook vaak voor. Op zich zelf staande gezondheidsproblemen kunnen 
gecompliceerd worden door bestaande beperkingen. Bij ernstige problemen zijn 
vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig. 
Om tegemoet te komen aan specifieke medische ondersteuningsbehoeften 
hebben zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap vaak 
een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in dienst. Veel zorginstellingen 
in Nederland zijn bezig met het opzetten van expertisecentra, van waaruit 
(multidisciplinaire) gespecialiseerde zorg kan worden geboden aan alle cliënten 
in de regio.
	
In de woningen voor senioren met specialistische zorg van Amerpoort ASVZ hebben 
de meeste begeleiders en zorgcoördinatoren vaak een verpleegkundige opleiding, 
waardoor ze kennis hebben van de somatische kant. De zorgmanager vertelt: “Het 
werk in de specialistische huizen van het Muzeplein is heel anders. Waar je in een 
‘gewoon’ huis de cliënt stimuleert zodat hij vooruitgang boekt, weet je op het Mu-
zeplein dat de cliënt nooit vooruit zal gaan en juist alleen maar áchteruit gaat. Daar 
moet je als medewerker voortdurend op bedacht zijn. Dat is moeilijk. Het is ook lastig 
om de achteruitgang te herkennen; als je een cliënt iedere dag ziet, valt het niet zo 
op. Bovendien is dementie, hoe lager het niveau is, steeds moeilijker te signaleren.” 
(Jaarverslag ASVZ Groep 2004, p. 15 – Amerbreed)



43

Zorg	voor	geestelijke	gezondheid

Mensen met verstandelijke beperkingen lopen meer risico dan anderen op 
geestelijke gezondheidsproblemen. Vaak hebben ze een relatief laag inkomen 
en een beperkt en eenzijdig samengesteld sociaal netwerk. Ook is er door 
de beperkingen een grotere kans op negatief gekleurde levenservaringen. 
Gedragsdeskundigen en directe ondersteuners besteden hier in de begeleiding 
aandacht aan. Ondersteuners moeten zich actief opstellen bij het bevorderen 
van inclusie. De beeldvorming over mensen met beperkingen bij de algemene 
bevolking verdient veel aandacht. Scholing en training op het specifieke domein 
van de geestelijke gezondheid draagt bij aan vroegtijdige onderkenning van 
psychische problemen en een goede verwijzing als dat nodig is. Aandacht voor 
dit aspect bevordert de kwaliteit van de algemene ondersteuning.

Zorg voor senioren.
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Cliënten	met	complexe	ondersteuningsvragen	

De zorg voor mensen met beperkingen biedt ondersteuning aan een vijftal 
cliëntengroepen met complexe en heel specifieke ondersteuningsvragen. Deze 
mensen ondervinden op meerdere gebieden ernstige beperkingen. Het gaat om 
mensen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel, meervoudige complexe 
handicaps, ernstig probleemgedrag en doofblinde mensen.

Mensen	met	autisme

Autisme is een aangeboren stoornis die veel meer bij jongens dan bij meisjes 
voorkomt. Een autistisme spectrumstoornis uit zich in beperkingen op het 
gebied van sociale interactie en het verbeeldingsvermogen. Mensen met 
autisme hebben een beperkt repertoire aan interessen en activiteiten en 
hebben vaak specifieke en non-specifieke gedragsproblemen. Vanwege het 
communicatieprobleem worden gezondheidsproblemen bij mensen met autisme 
dikwijls niet of te laat gesignaleerd. Bovendien zijn ze erg kwetsbaar op het 
gebied van de psychische gezondheid. Bepaalde vormen van probleemgedrag 
zijn geen direct gevolg van de autistische stoornis, maar een signaal dat het 
niet goed gaat en dat er extra begeleiding of veranderingen in de leefsituatie 
nodig zijn. Andere niet specifieke vormen van probleemgedrag zijn agressie 
en claimend gedrag. Extra moeilijk is de groep die zich terugtrekt en zich niet 
ontwikkelt.

Sint Marie heeft twee leefgroepen waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar met 
een autistisch spectrumstoornis behandeld worden. De behandeling verloopt in drie 
fasen. In de eerste twee fasen gaat het kind niet naar school, maar krijgt het een ge-
integreerde behandeling met als onderdeel een didactisch programma. In de tweede 
fase wordt gezorgd voor een geleidelijke plaatsing binnen het speciaal onderwijs. 
In de derde fase wordt het kind bij Sint Marie behandeld of begeleid en ontvangt het 
elders onderwijs. In alle fasen is er speciale aandacht voor de communicatie. Doel 
van de behandeling is om na gemiddeld drie jaar thuisplaatsing te realiseren met am-
bulante ondersteuning, danwel het kind over te plaatsen naar een andere leefgroep. 
(www.sintmarie.nl)

Mensen	met	niet-aangeboren	hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan op elk moment in het leven 
ontstaan door velerlei oorzaken, bijvoorbeeld door een beroerte, een 
hersenvliesontsteking, vergiftiging, een hartstilstand of een ernstig ongeval. 
Dit kan iedereen treffen. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen 
met veel soorten problemen te maken krijgen. Sommigen hebben motorische 



45

beperkingen. Zij zitten bijvoorbeeld in een rolstoel. Anderen hebben problemen 
bij het spreken of bij het begrijpen van gesproken taal. Soms zijn mensen met 
NAH ogenschijnlijk niet beperkt, maar is er sprake van beperkingen in het 
cognitieve of gedragsmatige vlak. Binnen de gehandicaptenzorg neemt het 
aantal cliënten met NAH toe, omdat het woonklimaat dat daar geboden wordt het 
beste aansluit bij hun ondersteuningsbehoeften.

Woonvorm Gouda van zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep bevat appartementen voor 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat dan meestal om mensen met 
geheel of gedeeltelijk geheugenverlies. Voor hen is persoonlijke begeleiding van 
groot belang. Een begeleidster vertelt: “Elke bezoeker of gebeurtenis is elk moment 
weer vreemd voor hen. Door het geheugenverlies kunnen zij hun dagstructuur niet 
zelf invullen. Er zijn bewoners die met een uitgebreide agenda redelijk zicht op de dag 
kunnen krijgen. Deze agenda is dan hun structuur en geheugen. Maar de begeleiders 
moeten wel in de buurt zijn en reageren op afwijkende zaken. Bijvoorbeeld wanneer 
de taxi er eerder is dan afgesproken, of het ontbijt anders is dan anders. Bij sommige 
bewoners moeten de begeleiders erop letten dat zij ook werkelijk uit bed komen, ont-
bijten en op tijd in de bus zitten. En dan zijn er de bewoners voor wie ze elke volgende 
stap moeten benoemen en aangeven. Dat betekent een intensieve, individuele bege-
leiding die veel vraagt van het inlevingsvermogen en de creativiteit van begeleiders. 
Daarom is het moeilijk om met invalkrachten te werken. Je moet zoveel informatie 
overdragen! Zelfs de huishoudelijke medewerker moet rekening houden met niet-
aangeboren hersenletsel: alles in de appartementen moet op dezelfde plaats blijven. 
(Maggezien oktober 2005, p. 24-25)

Kinderen	en	volwassenen	met	ernstig	meervoudige	beperkingen

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen zijn vaak volledig verzorgings-
afhankelijk. Dat is het gevolg van een combinatie van ernstige verstandelijke, 
ernstige lichamelijke en vaak ook zintuiglijke beperkingen. Door de ernst van 
deze beperkingen is het moeilijk met hen te communiceren. 

Omega is een gespecialiseerd dagcentrum voor kinderen met een meervoudige com-
plexe handicap(MCG). MCG-kinderen hebben zowel een ernstige verstandelijke als 
een ernstige lichamelijke handicap. Dat brengt met zich mee dat zij in hun dagelijks 
functioneren sterk afhankelijk zijn van anderen. De nadruk ligt op interdisciplinaire 
samenwerking en samenwerking met de ouders. Dat betekent dat elke groep zijn 
eigen, zeer nauw samenwerkende team van deskundigen uit verschillende vakge-
bieden heeft. In deze teams zitten in elk geval groepsleiders, gedragsdeskundigen 
en therapeuten. Het team stelt met de ouders gezamenlijk de opvoedingsdoelen 
vast en werkt ook gezamenlijk aan de realisering ervan. Dat is één van de redenen 
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waarom bijvoorbeeld therapieën gewoonlijk op de groep plaats vinden: zo kunnen 
teamleden elkaar aan het werk zien en elkaar steunen en corrigeren. De grenzen van 
het eigen vakgebied zijn daarbij niet heilig: de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld tijdens 
het oefenen tegelijkertijd aan communicatiedoelen werken. Binnen Omega wordt 
gewerkt met een speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld opvoedingsprogramma. 
Via het programma wordt gewerkt aan diverse voor elk individueel kind opgestelde 
doelen. De Stichting Omega is in ontwikkeling. Omega wil haar specialistische kennis 
omtrent MCG-kinderen graag uitdragen. Daarom ontwikkelt Omega zich tot expert-
centrum. (www.kdc-omega.nl)

Mensen	met	ernstig	probleemgedrag

Sommige mensen met beperkingen hebben ondersteuningsvragen die 
te maken hebben met gedrags- of emotionele problemen. Cliënten met 
beperkingen kunnen door een scala aan oorzaken de grip op hun leven 
kwijtraken. Een jongere met een licht verstandelijke beperking ontwikkelt soms 
gedragsproblemen door het gevoel dat er op school of op het werk te hoge eisen 
aan hem worden gesteld. Daardoor ontstaan gevoelens van minderwaardigheid, 
waarvoor hij compensatie zoekt. Het kan ook zijn dat hij iemand heeft verloren 
die dierbaar is of iets anders heeft meegemaakt wat moeilijk te verwerken 
is. Dat kan tot problemen leiden op school of op werk, met ouders of 
leeftijdgenoten. 

Een landelijk netwerk van orthopedagogische behandelcentra biedt aan jongeren met 
een licht verstandelijke handicap en probleemgedrag  veel vormen van ambulante 
ondersteuning, kortdurende opvang en langdurige intramurale behandeling. (www.
lvgnet.nl)
Soms hebben mensen met beperkingen ernstige psychiatrische of gedragsstoornis-
sen. Deze problematiek wordt vaak nog ingewikkelder gemaakt door een beperkt 
sociaal netwerk en ontwrichte sociale relaties. Vaak is er ook sprake van risicovol 
gedrag waardoor men een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. 
In principe hebben ze toegang tot de reguliere voorzieningen voor de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz). Soms is zeer specifieke expertise gewenst. Vijf regionale 
behandelcentra richtten zich op ondersteuning en behandeling van deze mensen en 
hun familie.
De doelgroep ‘sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten’ is zeer 
gevarieerd van samenstelling. Er zijn grote verschillen in leeftijd, achtergrond, om-
standigheden en beperkingen. Er wordt dan ook in principe niemand uitgesloten van 
behandeling die tot de doelgroep behoort.



47

De samenwerkende instellingen hebben in de loop van hun bestaan steeds meer 
ondersteunende zorg en behandelmogelijkheden ontwikkeld ten dienste van mensen 
met (lichte) verstandelijke beperkingen die kampen met ernstige ontregeling van 
persoonlijk en maatschappelijk functioneren. 
(www.de-borg.nl)

Ook bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen kan ernstig probleem-
gedrag ontstaan. Dit vergt een specifieke aanpak, omdat de algemene kennis 
over psychische- en gedragsproblemen niet zonder meer voor hen van toe-
passing is.

Mensen	die	doofblind	zijn

De groep mensen die doofblind is,  is heterogeen van samenstelling. Als aparte 
beperking wordt ouderdomsdoofblindheid onderscheiden. Doofblindheid 
kan vanaf de geboorte aanwezig zijn of verworven. Deze mensen kunnen 
uitsluitend waarnemen via de nabijheidzintuigen en ervaren beperkingen op 
zeer veel gebieden. Voor de begeleiding en behandeling is kennis nodig van 
neurobiologische en medische modellen. Duidelijk is een heel specifieke 
begeleidingsaanpak nodig om iemand met doofblindheid te ondersteunen bij het 
uitoefenen van controle op de omgeving en het ervaren van de wereld.

Via speciale begeleiding in kleine woongroepen streeft De Brink ernaar om contact 
met mensen met doofblindheid te verbeteren. Voor het eerst worden deze bewoners 
nu begeleid in een programma dat op hen is afgestemd (…) De begeleiders hebben 
allemaal een toegespitste cursus interactie en communicatie gevolgd.  
(Markant, 10, 3, 2005, p-17) 

Binnen de gehandicaptenzorg zijn de algemene gehandicaptenorganisaties 
de eerst aangewezenen om aan de slag te gaan met specialistische 
ondersteuningsvragen van cliënten. Wanneer de behoeften aan medische of 
gedragsmatige ondersteuning erg complex zijn, kunnen ze een beroep  doen 
op de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE). Deze zijn toegerust om 
consultatie te bieden bij bijzondere zorgvragen van mensen met lichamelijke, 
verstandelijke of meervoudige beperkingen. De centra zijn regionaal ingebed 
en opereren als netwerkorganisaties. Zij vervullen een belangrijke taak bij de 
opbouw van ervaringsdeskundigheid en expertise die wordt verkregen in het 
consultatieproces.
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6  Competente begeleiders  
 en ondersteuners 

In de gehandicaptenzorg werken veel verschillende beroepskrachten: 
directe ondersteuners, medische, paramedische en gedragsdeskundigen en 
therapeuten. Al deze beroepskrachten hebben veel in huis om hun werk goed te 
doen. Tot hun bagage behoort een optelsom van kennis, inzicht, vaardigheden, 
attitudes en persoonlijke eigenschappen. Dit geheel worden de competenties 
genoemd. Het beschikken over relationele en communicatieve vaardigheden 
vormt een kerncompetentie van alle professionals in dit werkveld. Het gaat bij 
de ondersteuning van mensen met beperkingen immers altijd primair om een 
dialoog tussen mensen. 
In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de algemene competenties 
voor de gehandicaptenzorg en de competenties van directe begeleiders, 
paramedici, gedragskundigen en artsen. Verder zijn in dit hoofdstuk 
enkele praktijkvoorbeelden opgenomen van belangrijke kernopgaven, 
oftewel terugkerende keuzes en dilemma’s, waarmee professionals in de 
gehandicaptenzorg te maken krijgen in hun werk. 

Algemene	competenties	voor	de	gehandicaptenzorg	

Beroepskrachten in de gehandicaptenzorg kennen hun cliënten, ook als ze 
zoveel beperkingen hebben als Hanneke. Ze hebben kennis van hun specifieke 
kenmerken en van hun woon- en leefsituatie en zijn in staat om die kennis in hun  
beroepsmatig handelen te integreren. Dat betekent dat ze bekend zijn met de  

Hanneke stelt geen vragen…, want ze kan niet praten. Hanneke hoeft niets te hebben…, 
want ze kan niet wijzen. Hanneke hoeft nergens naar toe…, want ze kan niet lopen. Maar als 
we goed kijken en luisteren, stelt ze natuurlijk wel degelijk vragen, wil ze wel degelijk iets 
hebben, wil ze wel degelijk ergens naar toe. Alleen moeten we dan luisteren met de buik, 
we moeten ons openstellen voor een andere manier van communiceren. We moeten leren 
vertalen. (Kurt Joseph, in: Van Burgsteden, Braams, Kersten, 2002)
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grote verscheidenheid aan zorgvragers, met een breed spectrum van beper-
kingen en mogelijkheden, en dat ze hun handelen hierop kunnen afstemmen. 
Ook hebben de beroepskrachten specifieke kennis over cliëntgroepen en over  
hoe te handelen in de diverse beroepscontexten waarmee ze te maken hebben, 
 zoals de thuissituatie van de cliënt, een dagcentrum, een intramurale woon-
voorziening enz. Ten slotte beschikken ze over vakkennis op het terrein van 
theoretische grondslagen, algemene kennis van en over de gehandicaptenzorg 
en over gebruikte methoden, technieken en technologie. 

Deze kennisbasis is een essentieel instrument voor de beroepskracht. In 
het ‘Landelijke competentieprofiel van de beroepskrachten primair proces 
gehandicaptenzorg’ (2005) vormt vakkennis het fundament voor het handelen 
van de beroepskracht: 

De beroepskracht is een generalist, die snel inzicht heeft in de leefsituatie van de 
cliënt, een goede analyse van knelpunten en mogelijkheden maakt en die een situatie 
op methodische wijze kan beïnvloeden.(…) Op basis van deze kennis kan de beroeps-
kracht de cliënt op de verschillende leefgebieden ondersteunen en toe werken naar 
een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Naast deze agogische interventies is veelal 
ook het signaleren van gezondheidsproblemen, stoornissen en beperkingen aan de 
orde. (Landelijke competentieprofiel van de beroepskrachten primair proces gehan-
dicaptenzorg (2005), p. 26)

Belangrijke vaardigheden die gevraagd worden van de professionals zijn 
het op een actieve en toegankelijke wijze contact kunnen leggen, hebben en 
onderhouden met cliënten en hun naasten. Essentiële houdingsaspecten 
zijn het zich kunnen inleven in de situatie van de cliënten, hen respectvol 
benaderen en het goed kunnen hanteren van ethische zaken. In de praktijk van 
gehandicaptenzorg kunnen zich verschillende dilemmá s voordoen. Deze hebben 
te maken met het omgaan met verschillende normen en waarden. Ook moeten 
ondersteuners de balans vinden tussen:
• het bevorderen van autonomie en het garanderen van de veiligheid; 
• betrokkenheid en distantie in het omgaan met cliënten; 
• wanneer een beroep te doen op mantelzorgers en wanneer professionals in  
te schakelen;  
• het afwegen van het individuele belang tegenover het collectieve belang. 
In de volgende praktijkvoorbeelden wordt dit toegelicht.
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John is persoonlijk ondersteuner van Bram en Yvonne, die beiden zware motorische 
beperkingen hebben en samenwonen in een fokus-woning. Zijn cliënten houden erg van 
gokken en vragen hem regelmatig om geld op te nemen voor hen en mee te gaan naar het 
casino. John heeft hier moeite mee, omdat hij weet dat hun schulden intussen snel oplopen. 
Er moet in zo’n situatie een oplossing worden gezocht waarin beide partijen zich zoveel 
mogelijk kunnen herkennen. Bij het maken van afwegingen moet de invloed van de eigen 
normen en waarden worden onderkend. Een kernopgave vormt dus het omgaan met 
(verschillende) normen en waarden van de cliënt, het cliëntsysteem, de organisatie en de 
eigen, professionele zienswijze.

Carla ondersteunt Ali, een jongeman die blind is en erop staat om alleen te reizen naar zijn 
nieuwe werk in het hartje van de stad. Zij vindt dat voor hem te gevaarlijk vanwege een druk 
kruispunt. Ze spreken af dat ze het oversteken van dat kruispunt samen zullen oefenen. 
Bij deze kernopgave is het zaak de balans te vinden tussen het bevorderen van de autonomie 
van de cliënt en/of de groep en het garanderen van de veiligheid. Stimulering van de 
autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt is een belangrijke leidraad. De cliënt moet de 
mogelijkheid krijgen om zijn grenzen te verleggen. Het is aan de beroepskracht om in een 
gegeven situatie een goede inschatting te maken van de risico’s. Als deze te groot blijken te 
zijn dient tijdig te worden ingegrepen en bijgestuurd. 

Competenties	van	directe	begeleiders,	paramedici,	gedragskundigen	en	
artsen

Al de verschillende levensgebieden waarop ondersteuning wordt geboden 
vragen om specifieke deskundigheden van professionals. Zij zijn dan ook thuis 
op een breed spectrum van kennisterreinen.

De kennisterreinen waarop professionals deskundig zijn: 
• ondersteuning van participatie en burgerschap,
• algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL),
• psychosociale hulpverlening,
• pedagogische hulpverlening,
• opvang en opvoeden van kinderen,
• diagnostiek en behandeling van gezondheid en ziekte,
• sociaal juridische informatie en advies.
(Vlaar e.a., 2005)
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Zo richten fysiotherapeuten zich op het geven van advies, begeleiding en behandeling aan 
cliënten en hun begeleiders m.b.t. de motorische ontwikkeling en het optimaliseren van 
het bewegend functioneren.

In het werk van directe begeleiders is uitgangspunt het behouden en zo mogelijk 
vergroten van de zelfstandigheid en de regie van de cliënt. Er is sprake van 
een glijdende schaal bij het ondersteunen en stimuleren, met aan het ene 
uiterste het overlaten aan de cliënt en aan het andere het overnemen van zorg 
en dienstverlening. Tussenstappen op deze schaal zijn het versterken van de 
cliënt, het begeleiden van de cliënt, het begeleiden/behandelen van de cliënt tot 
gedragsverandering of ontwikkeling en het aanvullen van de cliënt. Het is aan de 
beroepskracht om de juiste mate van ondersteuning te kiezen. Goed doorvragen 
en observatie van de mogelijkheden, beperkingen en draagkracht van de cliënt 
op een bepaald moment zijn hiervoor nodig, evenals een beoordeling van zaken 
als tijdsdruk, kwaliteit en effecten op korte en lange termijn. 

De vakbekwaamheid van paramedici in de gehandicaptenzorg heeft andere 
accenten dan die van hun collega’s in andere werkvelden. Zo richten 
fysiotherapeuten zich op het geven van advies, begeleiding en behandeling aan 
cliënten en hun begeleiders met betrekking tot de motorische ontwikkeling 
en het optimaliseren van het bewegend functioneren. Ergotherapeuten 



53

concentreren zich bij het geven van  advies en voorlichting met name op het 
vergroten van de zelfredzaamheid en de hulpmiddelen en aanpassingen 
die daarbij nodig zijn. Logopedisten zijn niet alleen bezig met taal- en 
spraakstoornissen van hun cliënten, maar ook met communicatie in bredere 
zin. Ze werken bijvoorbeeld veel met pictogrammen en andere ondersteunende 
communicatiemiddelen. Ook zetten ze hun deskundigheden in op het terrein van 
eten en drinken, bijvoorbeeld bij slikstoornissen. Spelbegeleiders geven met 
name veel aandacht aan de ontwikkeling van spelmogelijkheden  van kinderen 
met beperkingen. 

De specifieke competenties van de gedragskundigen liggen in het verlengde 
van hun kerntaken in de cliëntenzorg, namelijk beeldvorming en diagnostiek, 
advisering, begeleiding en behandeling. Het gaat dan onder meer om het 
kunnen uitvoeren van systematisch psychologisch/orthopedagogisch onderzoek 
bij cliënten door middel van het afnemen van tests, het kunnen verrichten 
van functionele gedragsanalyses en omgevingsanalyses, het geven van 
therapieën en het coachen van directe begeleiders bij de uitvoering van het 
ondersteuningsplan. Daarbij is er door de aanwezige beperkingen vaak specifiek 
instrumentarium en een aanbod op maat nodig. 

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is sinds enkele jaren een erkend 
specialisme. De AVG beschikt over gespecialiseerde kennis van diverse aspecten 
van de geneeskunde zoals de psychiatrie, zintuigstoornissen, epilepsie en 
revalidatie. AVG’ers krijgen in hun werk te maken met een breed scala aan 
gezondheidsgerelateerde zaken. Zo stellen ze de diagnose verstandelijke 
beperkingen en zijn ze preventief en curatief bezig met medische problematiek. 
Vanuit deze deskundigheid is de AVG in staat zowel gezondheidsproblematiek 
te behandelen als hierover adviezen te verstrekken aan cliënt, cliëntvertegen-
woordigers, professionele begeleiders en aan andere artsen. Een deel van de 
AVG’ers is als eerstelijns arts verbonden aan zorginstellingen, waar ze vaak 
vanuit expertisecentra opereren. Anderen werken in de tweede lijn en stellen 
hun deskundigheid beschikbaar, o.a. aan de huisarts in de wijk. 

Patty is ambulant gezinswerker in het gezin van Adri en Jenny, dat drie kinderen telt: Myrthe, 
die meervoudig gehandicapt is, Paul en Anne. Door de voortdurende zorg voor Myrthe is 
het gezin zo overbelast geraakt dat Adri en Jenny er onderdoor dreigen te gaan. Hierdoor 
kunnen ze aan Paul en Anne onvoldoende aandacht geven. Ook al voelt Patty goed aan 
dat Adri en Jenny haar voorstel voor logeeropvang voor Myrthe als een eigen falen zullen 
beschouwen, toch moet ze dit naar voren brengen. 
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Bij deze kernopgave gaat het om het vinden van een beroepshouding met de juiste 
balans tussen betrokkenheid en distantie. Voor het opbouwen van een goede 
vertrouwens- en werkrelatie waarin ondersteuning aan de cliënt kan worden 
geboden is betrokkenheid noodzakelijk. Dit vraagt om empathie, echtheid, respect 
en concreetheid in de omgang. Dit moet echter gepaard gaan met een objectieve 
blik en het stellen en bewaken van de eigen professionele grenzen. Een tweede 
kernopgave die hier speelt is de afweging tussen een beroep doen op mantelzorgers 
versus het inschakelen van professionals. De beroepskracht moet aftasten in 
hoeverre mensen in staat zijn om een actieve rol op zich te nemen. Zoals het 
voorbeeld laat zien is soms bescherming van mantelzorgers tegen overbelasting 
gebonden.

Sjaak is trainer in een trainingscentrum voor  jongeren met een lichamelijke handicap. 
Hij moet goed in de gaten houden of de andere jongeren wel goed opgewassen zijn 
tegen het hyperactieve gedrag van hun groepsgenoot Joost. Als dat op een bepaald 
moment niet het geval blijkt te zijn, moet hij ingrijpen en een einde maken aan de 
overlast van Joost. 
Ook het afwegen van het individuele belang versus het collectieve belang vormt een 
kernopgave. Om zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeften 
van de individuele cliënt is het zaak de juiste keuzes te maken tussen de behoeften 
van die cliënt en van de groep waarvan hij deel uitmaakt. 
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Meer weten?
Brancheorganisaties	

www.vgn.org
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie 
voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. 
Ze verzorgt de collectieve belangenbehartiging voor de ruim 170 lidinstellingen. 
De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging 
op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en de inhoud 
van de zorg.

www.cedris.nl 
Cedris is de brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratie-
bedrijven in Nederland. Honderd bedrijven zijn lid. Ze ondersteunt en faciliteert 
haar leden onder meer door hen te informeren, maar ook door hun gezamenlijke 
belangen te behartigen bijvoorbeeld in politiek Den Haag.

www.meenederland.nl
MEE Nederland is de landelijke vereniging van MEE-organisaties (voorheen 
Vereniging Somma). MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige 
cliëntondersteuning aan alle mensen met een beperking, functiebeperking of 
chronische ziekte. Op deze site is informatie over actuele onderwerpen, beleid 
en publicaties. De adressen van MEE-bureaus (voorheen Sociaal Pedagogische 
Dienst (SPD) en de wijze waarop MEE is georganiseerd zijn te vinden op  
www.mee.nl. 

www.zn.nl
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de brancheorganisatie van de bedrijven 
die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van ZN is het 
realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van zorgverzekeraar 
optimaal kunnen uitoefenen.

Cliëntenorganisaties

www.cg-raad.nl
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) is de koepel 
van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een beperking. 
De site geeft informatie over de twee belangrijkste taken van de CG-Raad: 
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collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan 
de lidorganisaties.

www.npcf.nl
De NPCF (Nederlands Patiënten Consumenten Federatie) is een 
samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten: mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, in psychiatrie, verpleging en verzorging 
en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg). De federatie biedt een 
platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. 

www.onderling-sterk.nl 
De Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) komt op 
voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en 
ouder.

www.vgbelang.nl
In deze stichting werken de ouderverenigingen KansPlus, PhiladelphiaSupport, 
Helpende Handen en Dit Koningskind samen voor de collectieve 
belangenbehartiging van belangen van mensen met een verstandelijke 
beperking en dienstverlening aan leden van de aangesloten leden.

Organisaties	van	professionals	in	de	gehandicaptenzorg

www.ngbz.nl
Het NGBZ is een landelijke vereniging voor deskundigheidsbevordering in 
de sector van de zorg- en dienstverlening aan mensen met verstandelijke 
beperkingen. Het NGBZ organiseert het hele jaar door studiedagen en symposia.

www.nvo.nl 
De NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) heeft 
netwerken voor Lichamelijk, Zintuiglijk, Meervoudig Gehandicaptenzorg (LZMG) 
en Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG).
Dit laatste netwerk maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 
Gehandicaptenzorg van NIP/NVO. 

www.nvavg.nl
De NVAVG is de beroepsvereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.
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www.phorza.nl
Phorza is de beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en 
hulpverlenende functies.

www.psynip.nl
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een sectie zorg voor 
mensen met een verstandelijke handicap; deze maakt deel uit van het 
Samenwerkingsverband Gehandicaptenzorg van NIP/NVO. 
www.sting.nl
Sting is de beroepsvereniging van de verzorgenden en helpenden in de thuiszorg, 
kraamzorg, gehandicaptenzorg en intramurale ouderenzorg.

www.venvn.nl
V&VN is de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. 
Werveling, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, is in deze vereniging 
opgegaan.

Informatiebronnen

www.ciz.nl
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is een onafhankelijke stichting die 
aanvragen voor voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en welzijn 
beoordeelt. Landelijk voert het CIZ de indicatiestelling voor de AWBZ uit. 
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om indicaties voor de Wet voorzieningen 
gehandicapten en sociaal-medische advisering te laten uitvoeren door het CIZ.

www.competentieweb.nl
Deze site bevat alle competentieprofielen van beroepsgroepen in het agogisch 
veld en maatschappelijke zorg (daar waar zorg en welzijn samenkomen).

www.irv.nl
Het iRv, kenniscentrum voor revalidatie en handicap, wil door toegepast 
onderzoek en kennis- en informatieoverdracht de participatie en de kwaliteit van 
leven van mensen met een beperking vergroten. 

www.invoeringwmo.nl
Platform met praktische informatie over de invoering van de Wmo voor 
gemeenten en professionals.
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www.kenniscentrumwonenenzorg.nl
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is onderdeel van Aedes, 
vereniging van woningcorporaties, en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. 
Kennispartners zijn RIBW Alliantie en de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN). Het Kenniscentrum denkt mee met zorginstellingen en 
woningcorporaties die nieuwe woonzorgprojecten of woonzorgarrangementen 
willen realiseren. Het brengt kennis en informatie inzake wonen en zorg bijeen en 
stelt deze beschikbaar onder andere via deze website.
www.lkng.nl
Het LKNG (Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg) bundelt bestaande 
kennis en verspreidt deze ten behoeve van mensen met een lichamelijke 
beperking en/ of verstandelijke beperking en hun ondersteuners.

www.minvws.nl
Op deze site wordt informatie gegeven over het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

http://gehandicapten.startpagina.nl
Startpagina van sites op het terrein van gehandicapten.

www.stichtingcce.nl 
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) biedt advies en ondersteuning 
bij zorgvragen die om specifieke kennis en ervaring vragen. Er zijn 5 regionale 
CCE’s.

www.vilans.nl
Vilans is het kennisinstituut voor de langdurige zorg, waarin KBOH, KITTZ en 
NIZW Zorg zijn opgegaan. Vilans verzamelt, bewerkt en verspreidt toepasbare 
kennis waarmee vraag en aanbod van zorg, wonen en welzijn beter op elkaar 
afgestemd worden. 

www.tellenenmeten.nl
Deze site geeft een overzicht van de vele beschikbare registraties op de 
terreinen volksgezondheid, gezondheidszorg, welzijn en sport. Er wordt inzicht 
gegeven in de achtergrond van de registraties, de totstandkoming ervan en de 
kwaliteitsaspecten.
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www.wetmaatschappelijkeondersteuning.nl
Deze site geeft informatie over de kennis en activiteiten die het kennisinstituut 
Movisie rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontwikkelt, en 
de manier waarop daarvan gebruik kan worden gemaakt. Het bevorderen van 
maatschappelijke participatie van burgers staat daarbij centraal.

www.wonenzorgwelzijn.nl
Portal met informatie op het beleidsterrein van wonen met zorg en welzijn, 
bestemd voor professionals, geordend naar de thema’s kennis, onderzoek en 
advies, portalen, overheid, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties. 
www.zorgaanzet.nl
De website van Zorg aan Zet geeft informatie over actuele ontwikkelingen 
rondom de vernieuwing van het zorgstelsel. 

www.zorgvoorbeter.nl 
Dit is een initiatief van het ministerie van VWS om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren, dat bestaat uit Verbetertrajecten, het Landelijk 
Dementieprogramma en het Steunpunt Verpleeghuiszorg.
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Begrippenlijst

Beperkingen: problemen oftewel belemmeringen die iemand heeft om 
de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren. Naar aard zijn deze te 
onderscheiden in lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen.

Chronische zorg: zorg met een langdurig karakter (‘care’) aan bijv. mensen met 
een beperking, ouderen en chronisch zieken. Het doel hiervan is het bieden van 
een goede kwaliteit van bestaan en niet zoals in de algemene gezondheidszorg 
het genezen. 

Competenties: het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en 
persoonlijke eigenschappen waarover beroepskrachten beschikken.

Complexe zorgvragen: zorgvragen van mensen die op meerdere gebieden 
ernstige beperkingen ondervinden.

Domotica: koppeling van technische systemen en elektronica in woningen en 
algemene ruimtes, waardoor mensen met een beperking geholpen worden hun 
zelfstandigheid te vergroten.

Empowerment: het versterken van iemands positie.

Extramuralisering: het afbouwen van grootschalige instituten die vaak buiten de 
samenleving waren gesitueerd.

Inclusie: het opgenomen zijn van mensen met beperkingen in de samenleving.

Kwaliteit van bestaan: is iemand in staat een voldoende zinvol en bevredigend 
leven te leiden. Dit wordt bepaald door objectieve aspecten (o.m. de 
woonsituatie, werksituatie) en subjectieve aspecten (de beleving en ambities van 
mensen).

Mytylschool: een vorm van speciaal onderwijs

Ondersteuning: datgene wat nodig is om iemand in staat te stellen om gewoon 
mee te doen in de samenleving.

Ontwikkelingsstoornissen: problemen waarbij de ontwikkeling van een kind op 
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beschreven mijlpalen (zoals grijpen, omrollen, zitten en lopen) achterloopt op bij 
wat gebruikelijk is bij de leeftijd.

Participatieproblemen: problemen in het deelnemen aan het maatschappelijke 
leven.

Professionaliteit: het uitvoeren van beroepswerkzaamheden volgens de 
daarvoor geldende normen.

Specialistische ondersteuning: extra ondersteuning die nodig is bij cliënten. 

Zorg: hulpverlening aan mensen met functiebeperkingen.

Afkortingenlijst

ADL  Algemene dagelijkse levensverrichtingen

AOB  Ambulante Onderwijskundige Begeleiders

AVG  Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

CCE  Centrum voor Consultatie en Expertise

CG-raad  Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad

CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg

GGZ  Geestelijke gezondheidszorg

GVO  Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk
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HKZ  Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de   
   Zorgsector

LKNG  Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg

MCG  Meervoudig complex Gehandicapt

MS  Multiple Sclerose

NAH  Niet-aangeboren hersenletsel

NIP  Nederlands Instituut van Psychologen

NVAVG  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk   
   Gehandicapten

NVO  Nederlandse Vereniging van Pedagogen en    
   Onderwijskundigen

NPCF  Nederlands Patiënten Consumenten Federatie

PGB  Persoonsgebonden Budget

SGLVG  Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten

VGN  Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning

WVG  Wet Voorzieningen Gehandicapten

ZN   Zorgverzekeraars Nederland



De professionele  
gehandicaptenzorg 
In dialoog werken aan kwaliteit van bestaan

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
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