De OJKO nieuwsbrief #5.
Beste lezer,
Dit is alweer de 5e nieuwsbrief van het OJKO-Project. Door middel van deze nieuwsbrief
willen we u op de hoogte te houden van alle nieuwtjes rond het OJKO-Project: Opvolgen
van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging. Deze nieuwsbrief is gericht aan alle
deelnemers aan het project: ouders, gezinnen, begeleiders, medewerkers van
specialistische centra en ook voor andere belangstellenden. Kent u iemand die
ook interesse heeft in de nieuwsbrief? Stuur de brief dan gerust door. Wilt u graag een
PDF versie van de nieuwsbrief ontvangen, bijvoorbeeld voor het doorsturen naar uw
collega’s, mail ons dan gerust via: ojko@rug.nl. U kunt de nieuwsbrief ook bekijken op:
www.ojko.be/nieuws/
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: .
- Afscheid en voorstellen van collega's
- Facts and figures
- Oratie prof. dr. Annette van der Putten
- Congres Athene
- Ouders vertellen
- Studie contextvragenlijst
- Agenda en Events
- Blog: undiagnosed is a diagnosis
- Sjaals van MIKI4All
- De OJKO tip
- Uitzending gemist: De Monitor
- De BOSK: ervaringskennis en tips van ouders
- Interessante thesis OJKO project
We wensen u veel leesplezier!
Namens het hele OJKO-Team: Bea, Carla, Annette, Ines, Ann, Gertruud, Marleen, Kristien,
Minou en Willeke

Afscheid en voorstellen van collega's
In deze nieuwsbrief is het tijd om weer enkele nieuwe medewerkers binnen OJKO aan
jullie voor te stellen en helaas ook afscheid te nemen van enkele collega's.
Binnen het OJKO-project heeft Riëtte Krijgsheld per september afscheid genomen. Willeke
de Jong zal haar taken gaan overnemen.
Afscheid
Riëtte heeft met ontzettend veel plezier drie jaar gewerkt bij het OJKO-project. Door
uitbreiding van haar werkzaamheden als orthopedagoog bij een instelling voor personen
met een beperking, heeft ze helaas moeten besluiten te stoppen bij het OJKO-project. Wij
willen Riëtte ontzettend bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar
verdere loopbaan!

Voorstellen
Willeke zal de werkzaamheden van Riëtte
overnemen. Willeke studeerde in 2018 af als
orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Tijdens haar studie is ze onder andere
werkzaam geweest als onderwijsassistent in het
speciaal onderwijs, als huisoudste in de jeugdzorg
en als zorgassistent in de ouderenzorg. Naast het
werken achter de schermen bij het OJKO-project,
volgt Willeke de master onderwijswetenschappen. In
haar vrije tijd vindt ze het leuk om bezig te zijn met
interieur of een ommetje te maken op haar racefiets.

Marleen

Wessels

is

promovenda

aan

de

Rijksuniversiteit

Groningen,

afdeling

orthopedagogiek. Marleen is in 2015 afgestudeerd als orthopedagoog en behaalde in 2016
haar research master diploma. Tijdens haar research master was ze voor haar

onderzoeksstage betrokken bij een onderzoek naar motorische activering van mensen met
meervoudige beperkingen. Daarnaast richtte haar afstudeeronderzoek zich op diagnostiek
bij deze doelgroep. Haar promotieonderzoek zal zich richten op diagnostiek bij kinderen
met

een

volwassenen

grote
met

ontwikkelingsvertraging
meervoudige

en

beperkingen.

Daarnaast zal ze voor het OJKO project betrokken
zijn bij de huisbezoeken en contacten met ouders en
organisaties. Ze doet onder andere onderzoek naar
één van de testjes die bij het OJKO onderzoek
gebruikt worden. In haar vrije tijd leest ze graag een
boek en houdt ze van hiken/wandelen en films kijken.

Facts and figures OJKOproject

Aantal participanten per meetmoment

Aantal jongens en meisjes

De leeftijden van (voorheen) deelnemende kindjes

Oratie prof. dr. Annette van der Putten
Op 10 april 2018 is Annette van der Putten benoemd als hoogleraar orthopedagogiek. We
zijn erg trots op haar en blij dat zij mee werkt aan het OJKO-project. Tijdens haar oratie
vertelde Annette over al het onderzoek dat gedaan wordt rondom personen met een (zeer)
ernstig verstandelijke en motorische beperking. ‘Anders kijken en gezien worden’ was het
onderwerp. We erkennen het bestaan van mensen met (zeer) ernstige en meervoudige
beperkingen, én erkennen dat zij mensen zijn met gewone wensen en behoeften. Maar we
erkennen vooral dat zij een unieke groep vormen met geheel eigen problemen en geheel
eigen ontwikkeling. We zien tegenwoordig bijvoorbeeld het belang om hen motorisch te
activeren, maar hoe deze kinderen en volwassenen zich motorisch ontwikkelen en hoe zij
precies kunnen profiteren van bewegen is onduidelijk. Onderzoek, zoals het OJKO-project,
richt zich op deze vragen. Ook over de gezinnen van deze kinderen weten we
onvoldoende. Erkenning dat binnen deze gezinnen een complex samenspel bestaat
tussen het welbevinden van de verschillende leden, een samenspel wat door de tijd heen
zal veranderen is een eerste stap. Studies gaan zich richten op de behoeften van deze

gezinnen om hun kwaliteit van bestaan te verbeteren. Maar om hen echt te zien moeten
we bovenal samenwerken met ouders en praktijk. Doordat we meer weten, kijken we
anders naar mensen met zevmb en zal deze bijzondere groep én hun (directe) omgeving
ook in de toekomst gezien blijven worden.

Congres Athene
In juli van dit jaar vond het 5th IASSIDD Europe Congress plaats in Athene. Het IASSIDD
is een internationale organisatie voor wetenschappelijk onderzoek naar personen met een
verstandelijke beperking. Tijdens dit congres hebben we namens het OJKO project een
symposium (een sessie met verschillende presentaties) mogen presenteren. Het congres
duurde 3 dagen en bestond uit verschillende presentaties, posters, workshops en
discussierondes. Onderzoekers komen hier samen om hun kennis uit te wisselen.
Het OJKO symposium startte met een presentatie van Ines met een introductie met
algemene informatie over het OJKO project. Ann presenteerde de eerste resultaten van
haar studie over communicatie bij jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging.
Vervolgens presenteerde Bea Maes over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
uit het OJKO project. De vierde presentatie was een presentatie van Ines over ouder- kind
interactie. Annette gaf de laatste presentatie, over wat onderzoek doen bij jonge kinderen
met een grote ontwikkelingsvertraging zo ingewikkeld maakt. Na afloop van de
presentaties was er een discussie die door Annette geleid werd.
Op

een

ander

moment

heeft

Marleen

een

presentatie

gegeven

over

haar

onderzoeksplannen voor één van de testjes die ook wordt ingezet bij het OJKO- project:
het Gedragstaxatie Instrument.

Ouders vertellen
De ouders van Jasper, Maarten, Lotte en Thijmen, deelnemers van het OJKO-project,
vertellen over hoe zij hun deelname aan het project ervaren. Ontzettend bedankt voor jullie
bijdrage! Klik hier om de stukjes te lezen.

Studie contextvragenlijst
Binnen

het

OJKO-project

worden

gezinsactiviteiten

uitgebreid

bevraagd

in

de

contextvragenlijst. Ines voerde onlangs een studie uit waarin de gezinsactiviteiten bij de
kinderen die deelnamen aan het OJKO-project vergeleken worden met gezinsactiviteiten
bij kinderen met een typische ontwikkeling en kinderen met een enkelvoudige motorische
of verstandelijke ontwikkelingsvertraging. Een samenvatting van de resultaten kunt u hier
terugvinden.

Agenda en Events
22 en 23 november 2018 – OJKO vertegenwoordigd op onderzoeksdag Utrecht
14 februari 2019 - Liefde is... Festival! Een evenement waarin ouders van een kind
met een beperking in de watten worden gelegd!
22 en 23 maart 2019 – OJKO vertegenwoordigd op congres in Parijs
6 tot en met 9 augustus 2019 - IASSIDD World Congress in Glasgow

Blog: undiagnosed is a diagnosis
Sarah en Matthijs zijn de ouders van Mirthe. Mirthe werd doof en blind geboren en heeft
een verstandelijke en lichamelijke beperking. De wetenschap kan maar geen oorzaak
vinden voor Mirthes afwijkingen. Sarah blogt regelmatig over het leven met een
gehandicapt kind zonder diagnose. Klik hier voor de website.

Miki 4 All
MiKi4All maakt leuke sjaals die kwijl opvangen. Aan de achterkant zit fleece dat vocht
absorbeert. De voorkant is voorzien van een leuke stof! Alle sjaals worden met de hand
gemaakt. Meer informatie? Klik hier.

De OJKO-Tip: sticky mittens
Deze leuke tip wilden wij u zeker niet onthouden! Om de motorische ontwikkeling te
stimuleren zijn de ‘sticky mittens’ op de markt gekomen. Sticky mittens zijn handschoenen
waaraan klittenband is bevestigd. Wanneer uw kindje de handschoen aanheeft kan het
mogelijk beter interacteren met het speelgoed (met klittenband). Uit onderzoek bleek dat
kindjes die de handschoenen aan hadden meer betrokken waren bij hun speelgoed. Klik
hier voor een filmpje over de sticky mittens.

Uitzending gemist

De Monitor: het zorgdoolhof voor kinderen
Het KRO-NCRV programma ‘De Monitor’ zond op 9 oktober een aflevering uit over het
zorgdoolhof voor ouders die een kind hebben met een ernstige beperking. De Monitor
onderzoekt hoe het kan dat de bureaucratie in Nederland goede en stabiele zorg in de weg
kan gaan staan. De zoektocht leidt langs ouders in heel Nederland met een ernstig beperkt
kind, zorginstellingen en instanties die de toegang tot zorg verlenen.
Het programma kan hier worden teruggekeken.

Handige link
BOSK: ervaringskennis en tips van ouders
De BOSK is een vereniging voor mensen met een meervoudige en complexe handicap.
Deze vereniging heeft ontzettend veel kennis in huis en weet als geen ander hoe
belangrijk het is dat je je als ouder gesteund voelt in een fase van onzekerheid. Daarom
heeft de BOSK samen met ouders checklists en korte filmpjes ontwikkeld over
verschillende belangrijke thema’s die bij een grote hoeveelheid van de gezinnen met een
kind met een beperking van belang zijn.
Klik hier voor de link naar de website.

Interessante thesis
Naast de promovenda binnen het OJKO project, gebruiken masterstudenten van de
Universiteiten in Groningen en Leuven ook gegevens die verzameld worden binnen het
OJKO-project voor hun masterthesissen. Er zijn al enkele interessante thesissen
geschreven. In de vorige nieuwsbrief bespraken we de thesis van Emile Ceulemans en
Marijke Geurts. In deze thesis willen we iets vertellen over de thesis die Riëtte Krijgsheld
heeft geschreven binnen het OJKO-project.
Riëtte heeft onderzoek gedaan naar de vragenlijst over de motoriek die gebruikt wordt
binnen het OJKO-project en ingevuld wordt door ouders. Haar thesis heeft zich gericht op
de psychometrische kwaliteit van de motorieklijst. Centraal stonden de betrouwbaarheid
(bijvoorbeeld: dat een vragenlijst dezelfde uitkomsten heeft bij twee verschillende
invullers) en validiteit (of de vragenlijst motoriek wel goed kan meten) van de vragenlijst.
De motorieklijst is een bewerking van de vaardighedenlijst motoriek die gebruikt wordt
binnen het Portage Programma.
Op basis van dit onderzoek lijkt de betrouwbaarheid van de motorieklijst goed te zijn. Het
blijkt dat de interne consistentie van de motorieklijst hoog is. Dit geeft aanwijzingen voor
dat

de

motorieklijst

ook

daadwerkelijk

motoriek

meet.

Daarnaast

blijkt

de

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid redelijk tot voldoende te zijn. Dat betekent dat wanneer
twee mensen de vragenlijst invullen voor dezelfde persoon, ze, redelijk tot voldoende vaak
hetzelfde antwoord scoren. Vaders en moeder scoren in verhouding het meest vaak

hetzelfde antwoord.
De validiteit van de motorieklijst lijkt ook goed te zijn. Aanbevolen wordt om items met
alternatieve manieren van voortbewegen, en motorische vaardigheden waarbij een
hulpmiddel gebruikt wordt, toe te voegen. Extra onderzoek moet gedaan worden naar de
volgorde van de items in de vragenlijst.
Interessant is dat er drie factoren onder de motorieklijst lijken te liggen, namelijk
hoofdbalans, grof motorische vaardigheden en fijn motorische vaardigheden. Interessant
hierin is dat hoofdbalans geen invloed lijkt te hebben op fijn motorische vaardigheden.

Wij willen graag alle sponsors van het OJKO-project van harte bedanken voor het mede
mogelijk maken van dit project:

