
OJKO-project 

OJKO staat voor Opvolgen van Jonge 

Kinderen met een Ontwikkelingsvertra-

ging. Binnen het project wordt onder-

zoek gedaan naar de ontwikkeling van 

kinderen met een grote ontwikkelings-

vertraging op cognitief én motorisch 

gebied. Naast de globale ontwikkeling 

wordt de motorische, communicatieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling ge-

volgd. Het doel van het OJKO-project is 

om ontwikkelingstrajecten en ontwik-

kelingspatronen te analyseren en ont-

wikkelingsmijlpalen en kritische perio-

des te onderkennen. De Rijksuniversi-

teit Groningen voert het project uit in 

samenwerking met de Katholieke Uni-

versiteit Leuven.  

De kindjes die meedoen aan OJKO kun-

nen (nog) niet lopen, hebben moeite 

met communiceren, kunnen vaak (nog) 

niet zelfstandig eten en hebben conti-

nue zorg, toezicht en begeleiding nodig. 

Voor ouders brengt het veel extra zorg, 

moeite en onzekerheid met zich mee.  

Meedoen aan onderzoek lijkt dan tijd-

rovend en niet zinvol. Vier families wil-

len graag aan jullie vertellen waarom zij 

wél meedoen aan OJKO en wat het hun 

oplevert. 

JASPER (5 jaar) 

Ons gezin bestaat uit papa, mama, Max en Jasper van 5 en Laura van bijna 3. Jasper is het tweelingbroertje van Max en de grote broer 

van Laura. Maar zo voelt het niet. Jasper heeft een motorische, visuele, verstandelijke beperking en epilepsie. Zijn verstandelijke be-

perking is het ernstigst. Die maakt dat hij altijd afhankelijk blijft van zorg en ondersteuning. Zijn andere beperkingen zijn gemiddeld en 

zonder de verstandelijke beperking zou Jasper daar redelijk zelfstandig mee hebben kunnen functioneren. Laura is Jasper inmiddels ver 

voorbij. Max weet wel dat Jasper anders is en bij Laura begint dat besef nu een beetje te komen. Maar ze behandelen hem eigenlijk 

heel gewoon. Want voor hen is hij gewoon Jasper.  

De aanpassingen en hulp die Jasper nodig heeft hebben we tot nu toe ook altijd gekregen. Wat ik zorgelijk vind is dat het zo soms zo 

moeilijk is om de juiste informatie te vinden of de juiste instanties die kunnen helpen.  Het vinden van onze weg kost een hoop energie 

en tijd en er is altijd angst dat je iets verkeerd doet of mist waardoor je kind niet krijgt wat hij nodig heeft. 

Wij doen deels mee aan het OJKO-project omdat ik een groot voorstander ben van kennis vergaren. Misschien dat dit niet direct meer 

iets oplevert voor mijn kind, maar dan hopelijk wel voor de ouders die na ons komen. Daarnaast kom je na een tijd in de molen te heb-

ben gezeten met je kind op een punt dat hij minder vaak in kaart wordt gebracht. Ik vind het heel fijn dat er een extra paar ogen elk 

halfjaar meekijkt en een verslag schrijft waarmee ik kan controleren of we een realistisch beeld hebben van zijn ontwikkeling. Het heeft 

ons opgeleverd dat we een duidelijk beeld hebben van de ontwikkelingsstapjes die Jasper gemaakt heeft. De stapjes zijn klein en als je 

er dicht op zit gaat het soms zo geleidelijk dat je het niet altijd registreert. Maar als je de verslagen bekijkt zie je ze wel.  

Jasper had vooral in het begin niet altijd zin om mee te doen aan het OJKO-project. Maar het werd altijd leuk en spelenderwijs gedaan 

waardoor hij het niet naar vond. Later vond hij het zelfs wel leuk. 

Het OJKO-project is een goede tool is om 

de ontwikkeling van je kindje goed in 

kaart te brengen en het is ook leuk om 

samen met je kindje bepaalde oefenin-

gen te doen. Zeker het samen spelen 

terwijl we werden gefilmd leverde gezel-

lige momenten op. 

 

Daarnaast weet je nooit wat het in de 

toekomst nog kan opleveren, zowel voor 

je eigen kind als dat van anderen. 



MAARTEN (6 jaar) 

Maarten heeft continu zorg, begeleiding en toezicht nodig. Hij heeft twee zussen, is 6 jaar 

en heeft een ontwikkelingsniveau van ongeveer 13 maanden. Hij heeft al veel mee ge-

maakt in zijn leven. In de eerste jaren waren er veel (o.a. acute) ziekenhuisopnames en 

was er lang onduidelijk wat hij mankeerde. Hij was vooral erg slap en bleef in zijn motori-

sche ontwikkeling erg achter. Uiteindelijk heeft hij leren lopen toen hij 4,5 jaar oud was! 

Zijn communicatieve ontwikkeling verloopt moeizamer, deze is op een leeftijd van onge-

veer 8 maanden, Maarten kan niet praten. Hij kan dingen aangeven door ons ergens mee 

naar toe te nemen (de deur als hij naar buiten wil) of via lichaamsbeweging, gezichtsuit-

drukking en geluiden aan te geven of hij iets leuk vindt of niet. Eten is een hobby, hij eet 

erg goed.  We moeten hem hierin wel helpen, een vorkje kan hij in zijn mond stoppen 

maar iets met een lepel moeten we hem geven. Maarten is een hele vrolijke onderne-

mende jongen en mag heel graag buiten spelen. Dan geniet hij volop. Boekjes bekijkt hij 

tegenwoordig ook heel aandachtig.  

Heel veel zorg is ontzettend goed geregeld in NL, er is veel mogelijk. Waar we tegenaan 

lopen is het continue geregel eromheen. Ook is het erg moeilijk om een geschikt persoon 

te vinden die (flexibel) thuis is in te zetten. 

Het OJKO-project heeft ons meer inzicht in Maarten gegeven. Ik vind het leuk om op deze 

manier de lijn van de ontwikkeling van Maarten te volgen. En ik vind het erg belangrijk dat 

op deze manier onderzoek wordt gedaan en dus meer bekend wordt over de ontwikkeling 

van kinderen met een beperking. Maarten zelf vindt het ook leuk om mee te doen, hij 

geniet van alle opdrachtjes en speeltjes. 

De onderzoeksmomenten  

zijn leuk om mee te maken, 

zowel voor ons als ouders, als 

voor Maarten. 

LOTTE (5 jaar) 
 
Jakob en Liesbeth hebben samen twee kinderen. Lotte van 5 en Joas van 3. Lotte heeft 

cerebrale parese, epilepsie en een ernstige verstandelijke beperking. Ook heeft ze last 

van een prikkelverwerkingsstoornis. Ze kan zichzelf niet voortbewegen, niet zitten, 

staan of omrollen. De zorg voor Lotte is op dit moment goed geregeld, maar we zijn wel 

tegen problemen aangelopen. Zo kon niemand ons helpen met de slaapproblemen van 

Lotte.  

We doen mee aan het OJKO-project omdat we graag meehelpen aan de wetenschap, 

zodat er meer over kinderen als Lotte kan worden ontdekt. We hopen dat andere ou-

ders in dezelfde of een vergelijkbare situatie daar iets aan hebben.  

Lotte geniet van het OJKO-project, de speelgoedjes zijn altijd superleuk en de onder-

zoekers zelf heel lief. Door mee te doen aan het OJKO-project kunnen wij zelf ook mee-

kijken naar Lotte haar ontwikkeling. We vinden het interessant om te zien waar de on-

derzoekers allemaal op letten en leren daar zelf weer van. Ik zou andere ouders aanra-

den om mee te doen aan het OJKO-project omdat het goed is dat er steeds meer be-

kend wordt over de ontwikkeling van onze kinderen. Zo helpen we kinderen die dit in 

de toekomst nog mee gaan maken. 

Lotte geniet van het 

OJKO-project, de 

speelgoedjes zijn 

altijd superleuk en de 

onderzoekers zelf heel 

lief.  



THIJMEN (5 jaar) 

Wij zijn de ouders van Thijmen (5) en Olivia (7). Twee jaar geleden zijn we van Amsterdam naar Den Haag verhuisd om dichter bij onze 

families te zijn. Mijn man werkt fulltime en ik heb na de geboorte van Thijmen de zorg voor de kinderen op mij genomen. Twee jaar 

gelden heb ik samen met een andere moeder de stichting 2CU opgericht. Thijmen is een Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Be-

perkt (ZEVMB) jongetje. Hij is verstandelijk zo beperkt dat een IQ niet te meten is. Door zijn aandoening en de niet-instelbare ernstige 

epilepsie krijgen zijn hersenen eigenlijk niet de kans om zich te ontwikkelen. Alles wat hij eventueel aanleert kan hij door de epilepsie 

ook weer kwijtraken. Ook betekent het dat hij lichamelijk niet intentioneel kan bewegen en niet kan communiceren. Hij heeft 24/7 

toezicht en hulp nodig. 

In de zorg voor Thijmen lopen we tegen heel veel zaken aan. Van indicatie tot hulpmiddelen. Een groot probleem is dat er geen plek is 

voor Thijmen, anders dan thuis, waar passende zorg geleverd kan worden. Dit betekent dat we alles thuis voor hem regelen. Gelukkig 

is het ons gelukt om een fantastisch team van verpleegkundigen te vinden. Dat is niet makkelijk want er is een groot tekort. Daarnaast 

is de zorg die geleverd wordt heel gefragmenteerd en ben je als ouder continu alle lijntjes aan elkaar aan het knopen. Hetzelfde geldt 

voor de aanwezige kennis over de groep mensen met ZEVMB. Voor zover dit er al is, is het erg versnipperd en lastig te vinden.  

We doen mee aan het OJKO-project om de kennis over de groep mensen zoals Thijmen en hun gezinnen te vergroten en op deze ma-

nier een bijdrage te leveren aan de wetenschap en praktijk. Hopelijk worden daarmee alle andere personen met ZEVMB ooit geholpen. 

Zo geven we Thijmens leven een betekenisvolle invulling. Hij krijgt daar zelf niets van mee helaas, maar voor ons en voor zijn zusje is 

het fijn om op deze manier blijvende herinneringen te creëren.  

Door mee te doen aan het OJKO-project hebben we fijn contact met de RUG en onderzoekers van het OJKO-project gekregen en een 

bundeling van krachten om de onzichtbare groep ZEVMB zichtbaar te maken en daar kennis over op te doen. Deze groep kindjes valt in 

de grote EMB-groep, maar zitten helemaal onderaan het spectrum waardoor zij nauwelijks zichtbaar zijn. Het is een mooie manier om 

een steentje bij te dragen om de zorg en kennis rondom onze kinderen te vergroten en verbeteren. 

We doen mee aan het OJKO-project om de kennis over 

de groep mensen zoals Thijmen en hun gezinnen te ver-

groten en op deze manier een bijdrage te leveren aan 

de wetenschap en praktijk. Hopelijk worden daarmee 

alle andere personen met ZEVMB ooit geholpen. Zo ge-

ven we Thijmens leven een betekenisvolle invulling. Hij 

krijgt daar zelf niets van mee helaas, maar voor ons en 

voor zijn zusje is het fijn om op deze manier blijvende 

herinneringen te creëren.  

Veel ouders van kinderen met een motorische of 

mentale ontwikkelingsvertraging ervaren een grote 

onzekerheid omdat vaak onbekend is wat hen te 

wachten staat en hoe zij hun kind het beste kunnen 

ondersteunen. Ook voor artsen is het soms moeilijk 

te voorspellen wat het verloop van de ontwikkeling 

van een kind met een ontwikkelingsvertraging zal 

zijn. Wetenschappers en artsen weten nog (te) wei-

nig over jonge kinderen die zich trager of anders 

ontwikkelen op meerdere gebieden, zoals op moto-

risch én mentaal gebied. Wij willen dat er meer be-

kend wordt over de ontwikkeling deze kinderen, 

zodat wetenschappers en artsen dan in de toekomst 

beter antwoord kunnen geven op de vragen van 

ouders, hun kinderen en begeleiders  

Helpt u mee met het vergroten van de kennis over 

kindjes zoals Jasper, Maarten, Lotte en Thijmen? 

Aanmelden kan nog! 

We zijn altijd op zoek naar kinderen en hun ouders 

die mee willen doen aan het OJKO-project.  

Is uw kindje: 

 onder de vijf jaar oud; 

 Kan hij/zij nog niet lopen; 

 en heeft hij/zij een grote vertraging in de 

cognitieve ontwikkeling? 

Dan kunt u met uw kindje meedoen aan het OJKO-

project.  

Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website voor 

meer informatie en aanmelden:  

www.ojko.be 

https://ojkoproject.wordpress.com/

