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Bij een normale ontwikkeling zijn vooral factoren op 
gezinsniveau duidelijk gelinkt aan de ontwikkelingsuit-
komsten van het kind 

Kennis over belangrijke contextfactoren bij kinderen met 
een ernstige tot diepe verstandelijke beperking is schaars 

Het gebrek aan kennis maakt het moeilijk om te weten 
welke kindvaardigheden wanneer verworven worden, 
welke risico- en protectieve factoren relevant zijn om te 
evalueren en op welke manier de kindontwikkeling kan ge-
stimuleerd worden. 

Het doel van deze studie is = 
Een overzicht geven van het empirisch 

onderzoek naar de invloed van 
contextfactoren op de ontwikkeling van 

jonge kinderen met een ernstige tot diepe 
verstandelijke beperking 

SYSTEMATISCHE ZOEKTOCHT 

Doelgroeptermen (disab*, …) 

EN 

Context-termen (context*, cult*, …) 

OF 

Tussentermen (effect*, reduc*, …) 

Empirische studies waarin kinderen (0-12 jaar) met 
(een risico op) een diepe tot ernstige verstandelijke 
beperking bestudeerd worden  

54 studies  

 De studies werden gekenmerkt door het gebruik van kleine studiepopulaties en ongevalideerde onderzoeksinstrumenten, 

alsook door een sterk onderzoeksopzet en een gedetailleerde rapportage van individuele resultaten. 

 Het merendeel van de studies evalueerde procedures gebaseerd op behavioristische leerprincipes, vooral gericht op het  

 verminderen van nonadaptief gedrag en het stimuleren van keuzegedrag.  

 Gezins– en opvoedingsfactoren zijn één van de grootste hiaten in de huidige literatuur over de ontwikkeling van kinderen 

met een (ernstige/diepe) verstandelijke beperking. Verder onderzoek is nodig naar ontwikkelingsuitkomsten op lange  

 termijn en bidirectionele invloeden. 

 

DIRECTE 

INVLOED 

50 

PROCEDURES GEBASEERD OP  
BEHAVIORISTISCHE LEERTHEORIE 

45 

INTERACTIEPATRONEN 

5 

TRAINING VAN PROFESSIONALS 

3 

OUDERLIJKE BETROKKENHEID 

1 

CONTEXT ONTWIKKELING 
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