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Gezinsactiviteiten en kindbetrokkenheid: een studie naar kinderen 

met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand 

 

Nederlandstalige samenvatting 

Achtergrond: Alledaagse activiteiten zijn een belangrijke setting voor het stimuleren van 

kindontwikkeling, maar amper bestudeerd bij jonge kinderen met een grote verstandelijke en 

motorische ontwikkelingsachterstand. Daarom onderzochten we in deze studie de gezinsactiviteiten in 

deze doelgroep, met name de diversiteit en frequentie van de activiteiten en de betrokkenheid van het 

kind hierin, in vergelijking met een groep van typisch ontwikkelende kinderen. 

Methode: Het activiteitenpatroon van 49 kinderen in de studiegroep en 45 kinderen in de 

controlegroep werd bestudeerd aan de hand van een vragenlijst (aangepaste versie van de Child 

Participation in Family Activities questionnaire), ingevuld door ouders. 

Resultaten: Kinderen uit de studiegroep ervaren over het algemeen minder diverse activiteiten (met 

een bijkomende lagere frequentie van buitenhuisactiviteiten en uitstapjes) en tonen een lagere 

betrokkenheid bij de activiteiten, vergeleken met typisch ontwikkelende kinderen.  

Conclusies: Een dagelijks activiteitenpatroon gekenmerkt door veel persoonlijke interactie, 

multisensorische activiteiten en vrijetijdsactiviteiten afgestemd op het kind zouden aanleiding kunnen 

geven tot een hogere betrokkenheid van het kind. 

 

Engelstalige samenvatting 

Background: Everyday activities are an important setting for stimulating child development, but are 

understudied in young children with a significant cognitive and motor developmental delay. Therefore, 

we aim to characterize their family activities in terms of diversity, frequency and child engagement, 

compared to typically developing children. 

Methods: By asking a parent to fill out an adapted version of the Child Participation in Family Activities 

questionnaire, the activity pattern of 49 children within the study group and 45 children within the 

control group were assessed and compared. 

Results: Children in the study group generally experience less diverse activities (with an additional lower 

frequency of out-of-home activities) and show lower engagement levels compared to typically 

developing children.  
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Conclusions: Incorporating high levels of personal interaction, sensory stimulating activities and 

adapted leisure activities into the daily activity pattern of children with multiple disabilities might be a 

pathway to increased engagement levels. 
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1. Inleiding 

Hoe een kind functioneert en zich ontwikkelt, wordt beïnvloed door talrijke ervaringen binnen 

hun sociale context. De meest proximale en invloedrijke omgeving wordt gevormd door de ouders en 

de gezinscontext (Lochman, 2004). Naast genetische aanleg, is het gedrag van ouders in de ouder-kind 

interactie een van de belangrijkste stimulansen voor de ontwikkeling van kinderen (Bornstein, 2001). 

Echter, door het organiseren van een reeks ervaringen die verder reiken dan de intieme ouder-

kindrelatie, kunnen ouders een verdere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind (Dunst et 

al., 2001; Guralnick, 2011; Mahoney & Nam, 2011). Vooral tijdens de vroege kinderjaren nemen ouders 

de verantwoordelijkheid op zich om een groot aantal activiteiten en ervaringen thuis en in de 

gemeenschap te organiseren (Guralnick, 2005). Deze ervaringen kunnen ontwikkelingsbevorderend 

zijn, niet alleen door de ouder-kind interacties zelf te versterken en uit te breiden, maar ook door het 

kind te laten kennis maken met de vele eisen die door verschillende contexten en aanwezigen worden 

gesteld (Guralnick, 2011). Wanneer kinderen actief betrokken zijn in deze activiteiten, hebben ze de 

kans om zinvolle informatie te leren uit elke activiteit of interactie die ze ervaren gedurende hun dag 

(Kim & Mahoney, 2004). In overeenstemming met deze visie, beschouwen Granlund et al. (2012) de 

deelname van kinderen aan gezinsactiviteiten als tweevoudig: enerzijds de fysieke aanwezigheid van 

het kind en anderzijds de betrokkenheid van het kind in de activiteit.  

De meeste gepubliceerde onderzoeken zijn gericht op kinderen met een fysieke beperking, een 

lichte ontwikkelingsachterstand of een combinatie van kinderen met verschillende gradaties en soorten 

beperkingen (Taheri, Perry, & Minnes, 2016). Er is echter weinig bekend over de specifieke doelgroep 

van kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand (Van keer & Maes, 

2018). De combinatie van beide soorten beperkingen creëert voor zowel het kind als de ouder 

specifieke uitdagingen, vanwege de dynamische invloeden tussen deze en andere 

ontwikelingsdomeinen (Fagnart, 2011; McCollum, 2002) alsook bijkomende praktische en emotionele 

barrières. Ouders moeten bijvoorbeeld veel tijd investeren in lichamelijke verzorgings- en andere 

ondersteuningstaken om tegemoet te komen aan de complexe noden van hun kind en bevinden zich 

mogelijk in een proces van emotionele verwerking, waardoor het anders natuurlijke en spontane 

verloop van de dagelijkse activiteiten mogelijk wordt verstoord (Brett, 2004; Luijkx, van der Putten, & 

Vlaskamp, 2017; Tadema & Vlaskamp, 2009). Ook is er een grote behoefte aan mensen in de nabije 

omgeving om op te treden als ‘scene-setters’ voor het kind, d.w.z. om kansen tot participatie van het 

kind te creëren (Axelsson, Imms, & Wilder, 2014). Desalniettemin blijven alledaagse activiteiten, 
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ondanks alle belemmeringen, een belangrijke context voor het ondersteunen en versterken van de 

competenties van een kind (Dunst et al., 2001). Een studie van Arthur (2004) naar het gedrag van 

kinderen (4-18 jaar) met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) suggereert dat het aanbieden van 

georganiseerde activiteiten kan leiden tot hogere niveaus van betrokkenheid doorheen de dag, 

waardoor ook hun leerkansen toenemen. In eerder onderzoek van Axelsson en Wilder (2014) naar 

kinderen met EMB (5-20 jaar) was de gerapporteerde aanwezigheid van het kind in gezinsactiviteiten 

consistent lager in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen (met uitzondering van een paar 

fysiek minder veeleisende activiteiten), voornamelijk met betrekking tot activiteiten buitenshuis. In 

dezelfde trend rapporteerden de ouders binnen de EMB-groep over het algemeen een lagere 

betrokkenheid van hun kinderen, maar in beide groepen was de betrokkenheid van de kinderen het 

grootst in kindgerichte activiteiten (bv. grapjes maken en gek doen) en het laagst in routineactiviteiten 

(bv. afwas doen; Axelsson, Granlund, & Wilder, 2013). De aanwezigheid van kinderen met EMB bij 

gezinsactiviteiten (i.e. of ze al dan niet geïncludeerd worden in de activiteit) was positief gecorreleerd 

met hun motoriek (Axelsson & Wilder, 2014), terwijl de betrokkenheid van het kind positief samenhing 

met het verstandelijk functioneren van het kind (Axelsson et al., 2013). Beïnvloedende factoren op 

gezinsniveau (bv. opleidingsniveau en inkomen) waren minder uitgesproken in de EMB-groep 

vergeleken met typisch ontwikkelende kinderen. Bij slechts een beperkt aantal activiteiten, bv. op 

vakantie gaan, was de frequentie van de activiteit positief gerelateerd aan een hoger opleidingsniveau 

van ouders en (vooral) een hoger gezinsinkomen (Axelsson & Wilder, 2014), terwijl helemaal geen 

verband van deze factoren met kindbetrokkenheid in gezinsactiviteiten gevonden werd (Axelsson et 

al., 2013).  

Hoewel de studies van Axelsonn en collega’s een zeer waardevol inzicht verschaffen over de 

gezinsactiviteiten bij een onderbelichte populatie, worden ze gekenmerkt door een breed leeftijdsbereik 

waarin geen informatie werd verzameld over de jongste groep kinderen (onder de 5 jaar). Bult, 

Verschuren, Jongmans, Lindeman en Ketelaar (2011) geven aan dat er bij onderzoek naar dagelijkse 

activiteiten een algemeen tekort is aan informatie over kinderen op voorschoolse leeftijd. Daarom is 

deze studie gericht op het in kaart brengen van gezinsactiviteiten bij jonge kinderen (6 maanden-4 jaar) 

met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand (OV-groep), met name gericht 

op de (1) diversiteit en (2) frequentie van gezinsactiviteiten en (3) de kindbetrokkenheid in deze 

activiteiten, in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen (TO-groep). Op basis van eerder 

onderzoek (in hogere leeftijdscategorieën) verwachten we over het algemeen een lagere diversiteit, 
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frequentie en betrokkenheid in de OV-groep in vergelijking met de TO-groep, hoewel minder 

uitgesproken bij binnenhuisactiviteiten. 

 

2. Methode 

2.1 Inclusiecriteria  

Twee groepen van participanten werden geïncludeerd: kinderen met een grote verstandelijke 

en motorische ontwikkelingsachterstand (OV-groep) en typisch ontwikkelende kinderen (TO-groep), 

beide gekenmerkt door chronologische leeftijden tussen 6 en 59 maanden. We includeerden geen 

kinderen vóór de leeftijd van 6 maanden omdat in de OV-groep duidelijke aanwijzingen voor een grote 

ontwikkelingsachterstand herkenbaar moesten zijn en we de hoge emotionele stress van de ouders in 

de eerste maanden na de geboorte wilden respecteren.  

Een grote verstandelijke ontwikkelingsachterstand werd geoperationaliseerd met behulp van 

de ‘Tandemlijst’ (Stadeus, Windey, Vermier, & Van Driessche, 1994). In de OV-groep werden kinderen 

geïncludeerd die op minder dan een kwart van hun chronologische leeftijd functioneerden, wat 

geassocieerd is met de beschrijving van een diepe verstandelijke beperking (Grossman, 1973; Hogg, 

Foxen, & McBrien, 1981; Vig & Sanders, 2007). De Tandemlijst is specifiek ontwikkeld voor jonge 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het omvat de ontwikkelingsstappen en –mijlpalen die 

worden gebruikt in programma’s voor vroege interventie. Door het verstandelijke 

ontwikkelingsdomein afzonderlijk en in detail te beschrijven, wordt de invloed van de motorische 

beperkingen op de inschatting van het verstandelijke functioneren zoveel mogelijk geminimaliseerd. 

Een grote motorische ontwikkelingsachterstand werd geoperationaliseerd met behulp van de ‘Gross 

Motor Function Classification System – Expanded & Revised’ (GMFCS-E&R; Palisano, Rosenbaum, 

Bartlett, & Livingston, 2007). De GMFCS is specifiek ontwikkeld voor en wordt veel gebruikt in 

onderzoek naar relatief jonge kinderen met grote motorische beperkingen en vertoont een goede 

betrouwbaarheid en voorspellende waarde (Wood & Rosenbaum, 2000). Ook biedt het instrument 

beschrijvingen van motorische vaardigheden geassocieerd met verschillende leeftijdscategorieën, 

waaronder 0 tot 2, 2 tot 4 en 4 tot 6 jaar. We includeerden kinderen in de OV-groep wanneer zij 

functioneerden op niveau IV of V (wat wijst op een ernstige beperking) en, bijkomend, niveau III 

wanneer het kind minder dan 2 jaar oud was (aangezien het combineren van niveau III, IV en V een 

betere voorspellende waarde heeft op deze jonge leeftijd; Gorter, Ketelaar, Rosenbaum, Helders, & 

Palisano, 2009). Gedetailleerde inclusiecriteria zijn op verzoek verkrijgbaar bij de eerste auteur. De 

aanwezigheid van een grote ontwikkelingsachterstand in zowel het verstandelijke als het motorische 
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domein werd beschouwd als een noodzakelijk én voldoende inclusiecriterium voor de OV-groep, in 

overeenstemming met de definitie van volwassen personen met EMB (Nakken & Vlaskamp, 2007). 

Kinderen die slechts een grote achterstand in één van de twee domeinen vertoonden, werden niet 

geïncludeerd. We formuleerden geen criteria met betrekking tot de oorzaak van de 

ontwikkelingsachterstand noch tot de aanwezigheid van bijkomende beperkingen (sensorische 

beperkingen, gezondheidsproblemen, comorbide diagnoses zoals ASS,…). Kinderen die 

functioneerden binnen de leeftijdscategorie die overeenkwam met hun chronologische leeftijd, zowel 

op de Tandemlijst als de GMFCS, werden beschouwd als typisch ontwikkelend en bijgevolg 

geïncludeerd in de TO-groep.  

 

2.2 Rekrutering 

De OV-groep (n = 49) werd gerekruteerd door contact op te nemen met meer dan 300 

ziekenhuizen, diagnostische centra, vroege interventieteams en gespecialiseerde kinderdagverblijven in 

het Nederlandstalige deel van België en ook in Nederland. De TO-groep (n = 45) werd gerekruteerd 

door het willekeurig selecteren van 5 kinderopvangcentra en 5 kleuterscholen in elk van de 5 

Nederlandstalige provincies in België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Professionals, 

directeuren en/of leerkrachten binnen de gecontacteerde organisaties werden (per e-mail en/of per 

telefoon) gevraagd om potentiële deelnemers op de hoogte te stellen van het onderzoek. Er werd 

meegedeeld dat deze studie werd goedgekeurd door de Sociale en Maatschappelijke Ethische 

Commissie (KU Leuven) en er werd geïnformeerde toestemming verkregen van de ouders 

voorafgaand aan de dataverzameling. Participanten konden ervoor kiezen om de vragenlijst 

elektronisch of op papier in te vullen en konden ook zelf kiezen of de moeder of de vader als informant 

deelnam aan het onderzoek. Wanneer twee of meer kinderen binnen één familie voldeden aan de 

inclusiecriteria werd de deelnemende ouder gevraagd om de vragenlijst in te vullen met betrekking tot 

één van de kinderen.  

 

2.3 Kenmerken van de steekproef  

Gedetailleerde achtergrondinformatie over de kinderen en hun gezinscontext in beide groepen 

wordt weergegeven in Tabel 1. De groepskenmerken zijn over het algemeen vergelijkbaar, hoewel de 

typisch ontwikkelende kinderen jonger zijn en vaker (nog) enig kind. We ondervonden namelijk dat 

(ouders van) kinderen zonder beperking op jonge leeftijd gemakkelijker te bereiken zijn. Wat ook 
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opvallend is, is dat moeders van de typisch ontwikkelende kinderen vaker parttime dan fulltime werken 

in vergelijking met de moeders uit de OV-groep.  

In overeenstemming met de studies van Anna Karin Axelsson, definiëerden we een gezin als 

‘een eenheid die zichzelf definieert als een familie, inclusief individuen die verwant zijn via bloed of 

huwelijk, evenals degenen die het engagement zijn aangegaan om hun leven te delen” (Hanson & 

Linch, 2004, p. 5). Echter, we namen alleen gezinsleden op die op het moment van de studie bij het 

kind woonden. In het geval van nieuw samengestelde gezinnen (d.w.z. wanneer het kind aan 

gezinsactiviteiten deelneemt in twee verschillende gezinseenheden), verzamelden we gegevens over 

slechts één van de twee gezinseenheden (d.w.z. de gezinseenheid van de informant). In alle gevallen 

was dit de gezinseenheid waarin het kind gewoonlijk de meeste tijd doorbracht. De 49 gezinnen in de 

OV-groep bestaan uit een moeder, een (stief)vader en één of meer kinderen. In 3 van de gezinnen is 

er een alleenstaande moeder en in 12 van de deelnemende gezinnen is het deelnemende kind het enige 

kind. De 45 gezinnen in de TO-groep bestaan doorgaans uit een (stief)moeder, een (stief)vader en één 

of meer kinderen. In 1 van de gezinnen is er een alleenstaande vader en in 19 van de gezinnen is het 

deelnemende kind het enige kind. Ook zijn er in 2 gezinnen twee moeders en in één gezin nemen de 

grootouders van het kind de ouderrol op zich. Gemakshalve worden mannelijke en vrouwelijke 

ouderfiguren verder respectievelijk vaders en moeders genoemd.  

De typisch ontwikkelende kinderen brengen hun weekdagen meestal door in een 

kinderdagverblijf of kleuterschool, maar dit wordt vaak aangevuld met een (aantal) dag(en) thuis of bij 

familie. Hun avonden en weekenden worden doorgebracht in het gezin zelf of sporadisch bij familie 

of vrienden. De meeste kinderen uit de OV-groep brengen hun weekdagen door in een gespecialiseerde 

kinderopvang, voorziening of school, aangevuld met een (aantal) dag(en) thuis. Ongeveer een vijfde 

van de kinderen brengt het grootste deel van hun weekdagen thuis door. Opvang door familie lijkt 

minder evident in deze groep. Hun avonden en weekenden worden over het algemeen doorgebracht 

in het gezin of sporadisch bij familie of vrienden. De meeste kinderen worden echter af en toe voor 

een kort verblijf naar een gespecialiseerde organisatie of opvanggezin gebracht om de ouders te 

ontlasten. 

 

[Voeg Tabel 1 in] 

 

2.4 Instrument 
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Gezinsactiviteiten werden beoordeeld met behulp van een aangepaste versie van de ‘Child 

Participation in Family Activities (Child-PFA) questionnaire’, ontwikkeld voor gezinnen van kinderen (0-20 

jaar) met ernstig meervoudige beperkingen (Axelsson et al., 2013). In een poging om de 

constructvaliditait te waarborgen, is de originele vragenlijst ontwikkeld door middel van het verkennen 

van vergelijkbare instrumenten gericht op andere doelgroepen, discussieseminaries met andere 

onderzoekers en een pilootstudie waarin de feedback van ouders werd verwerkt. Een verkennende 

factoranalyse wees uit dat de meeste factorladingen boven .3 uitkomen, terwijl de vragenlijst ook wordt 

gekenmerkt door een goede interne consistentie (Cronbach’s Alpha’s boven .8). Binnen de Child-PFA 

werd een gezinsactiviteit gedefinieerd als een activiteit in het dagelijkse leven waarbij meer dan één 

gezinslid deelneemt. Aanpassingen aan de oorspronkelijke vragenlijst werden gebaseerd op de 

specifieke focus van deze studie (bv. exclusieve focus op gezinsactiviteiten waarbij het deelnemende 

kind aanwezig is), de inbedding van deze studie in een groter longitudinaal project (bv. tijdsintervallen 

werden vastgesteld op 6 maanden), inhoudelijke overwegingen (bv. onderscheid tussen het brengen en 

krijgen van een bezoek, onderscheid in frequentie tussen ‘nooit’ en ‘minder dan maandelijks’) en 

culturele verschillen (bv. het item ‘naar de kerk gaan’ werd verwijderd). Een overzicht van alle 

aanpassingen is op verzoek verkrijgbaar bij de eerste auteur. In ons onderzoek kregen ouders een lijst 

met 58 gezinsactiviteiten, onderverdeeld in zes activiteitendomeinen: binnenhuisactiviteiten (n = 18), 

maaltijden (n = 7), routines (n = 8), buitenhuisactiviteiten (n = 11), georganiseerde activiteiten (n = 4) 

en uitstapjes (n = 10). Voor elke activiteit werd de ouder gevraagd om, binnen het tijdsbestek van de 

afgelopen zes maanden, aan te geven (1) hoe vaak de activiteit plaatsvond in aanwezigheid van het 

deelnemende kind en (2) hoe betrokken het kind doorgaans is tijdens de activiteit. De frequentie van 

de activiteiten werd beoordeeld op een 5-punts Likert-schaal, variërend van ‘nooit’ tot ‘dagelijks’. Bij 

het beoordelen van de betrokkenheid van het kind op een 4-punts Likert schaal, variërend van 

‘helemaal niet’ tot ‘veel’, vroegen we ouders om het gebruikelijke niveau van aandacht, enthousiasme 

en actieve deelname van het kind met betrekking tot de specifieke activiteit in gedachten te houden.  

 

2.5 Data analyse 

De data-analyse werd enerzijds op itemniveau en anderzijds op categorieniveau uitgevoerd. Op 

itemniveau worden voor beide groepen de mediaanscores (inclusief interkwartielbereik) met 

betrekking tot frequentie en kindbetrokkenheid weergegeven (zie Tabel 2). Er werden bijkomend 

Mann-Whitney U testen uitgevoerd om te identificeren welke groep significant hogere scores 

rapporteerde. We gebruiken een niet-parametrische test vanwege de kleine steekproefomvang en de 
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aanwezigheid van niet-normaliteit in de data. Verder werden analyses op categorieniveau uitgevoerd 

(zie Tabel 3 tot 5). Voor de analyse van de diversiteit aan gezinsactiviteiten houden we rekening met 

het ruwe aantal activiteiten met een gerapporteerde frequentie die hoger is dan nul; waarbij het 

gemiddelde aantal (ook omgezet in een proportie) en standaarddeviatie binnen elke groep wordt 

gerapporteerd. Deze groepsgemiddelden werden vervolgens vergeleken met behulp van een Mann-

Whitney U test. Voor de analyse van frequentie en kindbetrokkenheid werden de scores van de 

participanten (respectievelijk nul tot vier en nul tot drie) opgeteld binnen elke categorie en gedeeld 

door het aantal (gerapporteerde) activiteiten binnen diezelfde categorie. Het gemiddelde en de 

standaarddeviatie van deze resultaten worden voor elke groep gerapporteerd en vergeleken met een 

Mann-Whitney U test. Verder werden effectgroottes |r| berekend door de Z-statistiek te delen door 

de vierkantswortel van N (Cohen, 1988; Fritz, Morris, & Richler, 2012). Voor de interpretatie van 

effectgroottes volgen we de richtlijnen van Cohen (1988), waarbij 0.5 als een groot effect, 0.3 als een 

middelmatig effect en 0.1 als een klein effect wordt beschouwd. A priori power-analyses (met behulp 

van G*Power 3.1; Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) met een vastgestelde power van 0.8 (Moore 

& McCabe, 2005) gaven aan dat de steekproefgrootte een betrouwbare detectie van grote en 

middelmatige, maar geen kleine groepsverschillen mogelijk maakt. In de OV-groep was er een missing 

data-niveau van 0.28% voor frequentiegegevens en 1.34% voor kindbetrokkenheid. Om de analyses 

uit te voeren, werd een paarsgewijze deletiestrategie toegepast, waarbij de noemers van de analyses 

indien nodig werden aangepast. Er was geen missing data aanwezig in de TO-groep, omdat al de 

deelnemers binnen deze groep de vragenlijst online (met ingebouwde antwoordverplichting) hadden 

ingevuld. Alle analyses werden uitgevoerd met SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp, 2017). 

 

3. Resultaten 

In Tabel 2 geven we de mediaan van de frequentie en betrokkenheid weer per gezinsactiviteit. 

Deze informatie op itemniveau zal worden gebruikt om de resultaten op categorie-niveau verder te 

interpreteren, met betrekking tot diversiteit (cf. Tabel 3), frequentie (cf. Tabel 4) en kindbetrokkenheid 

(cf. Tabel 5) . 

[Voeg Tabel 2 tot 5 in] 

 

3.1 Algemeen overzicht 

In beide groepen is de gerapporteerde diversiteit het hoogst voor routines en het laagst voor 

georganiseerde activiteiten. De diversiteit is echter significant hoger in de TO-groep voor alle 
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categorieënn behalve voor georganiseerde activiteiten. De effectgroottes geassocieerd met 

‘binnenhuisactiviteiten’, ‘maaltijden’, ‘routines’ en ‘buitenhuisactiviteiten’ zijn allemaal vrij groot 

(waarbij de laatste twee de grootste effectgrootte tonen), terwijl de effectgrootte voor ‘uitstapjes’ meer 

middelmatig is. Vergelijkbare resultaten werden gevonden met betrekking tot de gemiddelde frequentie 

van de activiteiten, maar deze resultaten worden sterk beïnvloed door de activiteiten met een 

gerapporteerde frequentie van nul. De gecorrigeerde gemiddelden laten eveneens zien dat de 

gerapporteerde frequentie de hoogste is voor ‘routines’ en de laagste voor ‘georganiseerde activiteiten’. 

De TO-groep scoort echter alleen significant hoger voor ‘buitenhuisactiviteiten’ en ‘uitstapjes’, 

gekenmerkt door een gemiddelde effectgrootte. In beide groepen zijn de kinderen het minst betrokken 

bij maaltijdgerelateerde activiteiten. De hoogste betrokkenheidniveaus worden gevonden bij 

‘binnenhuisactiviteiten’ in de OV-groep en bij ‘uitstapjes’ in de TO-groep. Van kinderen in de TO-

groep werd vastgesteld dat ze significant hogere niveaus van betrokkenheid vertonen in alle 

categorieën, gekenmerkt door (zeer) hoge effectgroottes.  

 

3.2 Binnenhuisactiviteiten 

Met betrekking tot de 18 bevraagde binnenhuisactiviteiten rapporteert de TO-groep een 

grotere gemiddelde diversiteit (75% vergeleken met 60% in de OV-groep) met een vrij hoge 

effectgrootte. De gemiddelde frequentie van de gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde 

gemiddelden) is echter in beide groepen vergelijkbaar. Op itemniveau merken we dat de frequentie van 

het kijken naar film(pje)s of TV, zingen voor/met het kind, naar muziek luisteren en spelen met 

broer/zus hoog is en vergelijkbaar tussen de twee groepen, terwijl de frequentie van het spelen van 

computerspelletjes (Wii, tablet,…), andere computergerelateerde activiteiten en een instrument 

bespelen ook vergelijkbaar, maar eerder laag is. Activiteiten die een hoger niveau van vestandelijk of 

motorisch functioneren vereisen, zoals knutselen, gezelschapsspelletjes spelen, boekgerelateerde 

activiteiten en dansen, komen opvallend vaker voor in de TO-groep. Deze laatste twee worden echter 

nog steeds gerapporteerd met een mediane frequentie van 3 en 2 in de OV-groep, wat suggereert dat 

ouders deze activiteiten mogelijks aanpassen aan het functioneren van het kind (bv. door 

prentenboeken te gebruiken of het kind vast te houden tijdens het dansen). Een hogere frequentie in 

de TO-groep is ook duidelijk voor het binnen spelen met de ouder(s), andere volwassenen, andere 

kinderen en huisdieren, evenals voor grapjes maken en gek doen. Kinderen in de OV-groep spelen 

bijna nooit met andere kinderen (buiten de brussen) of huisdieren. De enige activiteit die significant 

vaker voorkomt in de OV-groep is fyiotherapie in de thuisomgeving, wat zelden voorkomt in de TO-
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groep. Kinderen in de TO-groep vertonen over het algemeen een grotere betrokkenheid bij 

binnenhuisactiviteiten (met een zeer hoge effectgrootte van .71), maar dit is niet het geval bij het spelen 

van computerspelletjes, het bespelen van muziekinstrumenten en het luisteren naar muziek. De 

hoogste betrokkenheidsniveaus in de OV-groep worden uitgelokt door het spelen met personen 

(behalve kinderen buiten de kernfamilie) en muziekgerelateerde activiteiten.  

 

3.3 Maaltijden 

Met betrekking tot de 7 bevraagde maaltijdgerelateerde activiteiten rapporteert de TO-groep 

een grotere gemiddelde diversiteit (88% vergeleken met 61% in de OV-groep) met een vrij hoge 

effectgrootte. De gemiddelde frequentie van de gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde 

gemiddelden) is echter in beide groepen vergelijkbaar. Op itemniveau merken we dat de frequentie van 

samen een drankje nuttigen, middageten en avondeten hoog is en vergelijkbaar tussen de twee groepen. 

Samen ontbijten alsook meer organisatorische activiteiten zoals koken/bakken, afwassen en het 

opzetten/afruimen van de tafel komen vaker voor in de TO-groep, met middelmatige tot hoge 

effectgroottes. Er is opvallend meer variatie aanwezig in de frequentie van samen middageten in de 

OV-groep vergeleken met de TO-groep, mogelijk gerelateerd aan variatie in de dagactiviteiten van de 

kinderen. Kinderen in de TO-groep vertonen een grotere betrokkenheid bij alle maaltijdgerelateerde 

activiteiten (met hoge effectgroottes van .47 tot .67), hoewel de betrokkenheidsniveaus over het 

algemeen laag zijn. Kinderen in de OV-groep vertonen zelfs helemaal geen betrokkenheid bij de meer 

organisatorische activiteiten.  

 

3.4 Routines 

Met betrekking tot de 8 routine-gerelateerde activiteiten rapporteert de TO-groep een 

opvallend grotere gemiddelde diversiteit (98% vergeleken met 77% in de OV-groep) met een hoge 

effectgrootte. De gemiddelde frequentie van de gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde 

gemiddelden) is echter in beide groepen vergelijkbaar. Op itemniveau merken we dat de frequentie van 

ochtend- en avondroutines, verzorgingsactiviteiten en transport per auto hoog en vergelijkbaar is 

tussen de twee groepen. Meer organisatorische activiteiten, zoals het inpakken van een school-/rugzak, 

opruimen na het spelen en schoonmaken van het huis, komen opvallend vaker voor in de TO-groep, 

met hoge effectgroottes. Kinderen in de TO-groep vertonen een grotere betrokkenheid bij alle routine-

gerelateerde activiteiten (met tamelijk hoge effectgroottes van .40 tot .68). Kinderen in de OV-groep 

zijn het meest betrokken bij verzorgingsactiviteiten, in vergelijking met andere items.  
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3.5 Buitenhuisactiviteiten 

Met betrekking tot de 11 bevraagde buitenhuisactiviteiten rapporteert de TO-groep een 

opvallend grotere gemiddelde diversiteit (80% vergeleken met 55% in de DD-groep) met een hoge 

effectgrootte. Ook is de gemiddelde frequentie van de gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde 

gemiddelden) hoger in de TO-groep, met een middelmatige effectgrootte. Op itemniveau merken we 

dat de frequentie van een wandeling maken hoog is en vergelijkbaar tussen de twee groepen, terwijl de 

frequentie van gaan winkelen (voor schoenen, kleren,…), schommelen en buiten spelen met broers of 

zussen eveneens vergelijkbaar is, maar meer sporadisch gebeurt. Naar de supermarkt gaan, tuinieren, 

fietsen, spelen in de zandbak en buiten spelen met de ouders, andere volwassenen of andere kinderen 

komt vaker voor in de TO-groep, met middelmatige tot hoge effectgroottes. Kinderen in de TO-groep 

vertonen een grotere betrokkenheid bij alle buitenhuisactiviteiten (met vrij hoge effectgroottes van .40 

tot .76). Kinderen in de OV-groep zijn het meest betrokken bij schommelen en fietsen (hoewel dit 

laatste zeer zelden gebeurt), in vergelijking met andere items.  

 

3.6 Georganiseerde activiteiten 

Met betrekking tot de 4 bevraagde georganiseerde activiteiten is de diversiteit in de TO- en 

OV-groep vergelijkbaar (respectievelijk 36% en 37%). Ook is de gemiddelde frequentie van de 

gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde gemiddelden) vergelijkbaar in beide groepen. Op 

itemniveau merken we dat samen naar de vrijetijdsactiviteiten gaan van het kind zelf, de andere 

gezinsleden of de voorziening/school zeer zeldzaam is in beide groepen. Naar de vrijetijdsbesteding 

van de ouder gaan gebeurt vaker in de TO-groep met een middelmatige effectgrootte. Wanneer dit 

soort activiteiten gebeurt, vertonen kinderen in de TO-groep een grotere betrokkenheid (met 

middelmatige tot hoge effectgroottes van .36 tot .76). Kinderen in de OV-groep zijn het meest 

betrokken bij hun eigen vrijetijdsactiviteiten.  

 

3.7 Uitstapjes 

Met betrekking tot de 10 bevraagde uitstapjes rapporteert de TO-groep een grotere gemiddelde 

diversiteit (82% vergeleken met 73% in de OV-groep) met een middelmatige effectgrootte. Ook is de 

gemiddelde frequentie van de gerapporteerde activiteiten (zie gecorrigeerde gemiddelden) hoger in de 

TO-groep, met een middelmatige effectgrootte. Op itemniveau merken we dat de frequentie van naar 

een theater/bioscoop/concert gaan, naar een feestje gaan en op vakantie gaan laag is en vergelijkbaar 
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tussen de twee groepen. Een bezoek van of aan vrienden komt slechts sporadisch voor, maar ook met 

een vergelijkbare frequentie in beide groepen. Naar de bibliotheek, naar de speeltuin gaan, in de natuur 

zijn evenals een bezoek van of aan familieleden komen vaker voor in de TO-groep, met middelmatige 

effectgroottes. Kinderen in de TO-groep vertonen een grotere betrokkenheid bij alle uitstapjes (met 

een vrij hoge effectgrootte van .41 tot .77). Kinderen in de OV-groep zijn het meest betrokken bij het 

ontvangen van bezoek van familieleden en bij het op vakantie gaan, in vergelijking met andere items.  

 

4. Discussie 

4.1 Conclusies 

In deze studie was het onze doelstelling om de gezinsactiviteiten bij jonge kinderen (6-59 

maanden) in kaart te brengen binnen zes categorieën (i.e. binnenhuisactiviteiten, maaltijden, routines, 

buitenhuisactiviteiten, georganiseerde activiteiten en uitstapjes) met betrekking tot de diversiteit, 

frequentie en kindbetrokkenheid. Een groot deel van de gerapporteerde diversiteits- en 

frequentieniveaus zijn te verwachten op basis van de jonge leeftijd van de kinderen (bv. lage frequentie 

van naar een theater/bioscoop/concert gaan vs. hoge frequentie van verzorgingsactiviteiten) en het 

type activiteit (bv. lage frequentie van op vakantie gaan vs. hoge frequentie van samen avondeten). De 

resultaten tonen echter verdere verschillen binnen en tussen de twee onderzochte groepen (d.w.z. 

kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand en typisch 

ontwikkelende kinderen). Over het algemeen bevestigden de data onze hypothese dat kinderen met 

een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand minder verschillende activiteiten 

ervaren en lagere betrokkenheidsniveaus vertonen in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen. 

De resultaten met betrekking tot de frequentie van de activiteiten zijn genuanceerder: wanneer gekeken 

wordt naar de activiteiten die worden gerapporteerd (d.w.z. die een frequentie hebben hoger dan nul), 

hebben alleen ‘buitenhuisactiviteiten’ en ‘uitstapjes’ een hogere frequentie bij typisch ontwikkelende 

kinderen. Dit bevestigt onze verwachting om minder uitgesproken verschillen te vinden in 

binnenhuisactiviteiten in vergelijking met activiteiten buitenshuis, mogelijk gerelateerd aan praktische 

belemmeringen zoals transport (Axelsson & Wilder, 2014; Raghavendra, Virgo, Olsson, Connell, & 

Lane, 2011) en/of kindgerelateerde factoren, zoals de moeilijkere aanpassing van de activiteit aan het 

functioneren en de voorkeuren van het kind. Een bezoek van of aan vrienden wordt in beide groepen 

even vaak gerapporteerd, terwijl een bezoek van of aan familieleden minder vaak voorkomt bij 

kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand. In een vergelijkbare studie van Axelsson en Wilder 

(2014), waar de OV-groep bestond uit kinderen met EMB tussen 5 en 20 jaar oud, werd een significant 
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verschil in contact met beide groepen (vrienden en familieleden) vastgesteld. Uit eerder onderzoek 

naar kinderen met ontwikkelingsstoornissen in het algemeen is ook gebleken dat ouders in de loop van 

de tijd minder vaak contact hebben met hun vrienden in vergelijking met ouders van TO-kinderen 

(Mailick-Seltzer, Greenberg, Floyd, Pette, & Hong, 2001). Het is mogelijk dat door de jonge leeftijd 

van de kinderen in onze studiegroep een geleidelijke vermindering van het contact met vrienden nog 

niet heeft plaatsgevonden. De lagere frequentie van bezoekende familieleden is moeilijker te verklaren: 

het kan zijn dat dit soort bezoeken vaak samenvalt met oppasregelingen, wat misschien minder evident 

is in de OV-groep zoals eerder gesuggereerd. Een bezoek ontvangen of brengen maakt geen enkel 

verschil qua frequentie, wat erop zou kunnen wijzen dat praktische barrières geen rol spelen bij dit 

soort sociale bezoeken. Verder valt op dat binnenhuisactiviteiten het hoogste niveau van 

betrokkenheid uitlokken bij kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand, terwijl typisch 

ontwikkelende kinderen het meest betrokken zijn tijdens uitstapjes. Met betrekking tot specifieke 

activiteiten is het een opvallende bevinding dat kinderen met een grote OV het meest betrokken zijn 

bij het binnen spelen met personen (inclusief grapjes maken en gek doen), tijdens 

verzorgingsactiviteiten, muziekgerelateerde activiteiten, zeer stimulerende activiteiten zoals 

schommelen en fietsen; en wanneer ze naar hun eigen vrijetijdsbesteding gaan (mogelijk omdat dit is 

aangepast aan hun eigen behoeften en voorkeuren). Over het algemeen zijn de meeste van deze 

activiteiten gekenmerkt door persoonlijke, één-op-één interactie (spelen met iemand, verzorging) 

en/of door sterke prikkels (muziek, gek doen, schommelen, fietsen). Dus, naast het benadrukken van 

het belang van persoonlijke interactie, bevestigen deze resultaten eerder onderzoek dat suggereert dat 

het combineren van meerdere stimuli hogere niveaus van respons kan uitlokken bij kinderen met een 

meervoudige beperking (Neerinckx, 2015; Van keer et al., 2019). Hierbij moet wel opgemerkt worden 

dat de persoonlijke interactie van kinderen in de OV-groep zich lijkt te beperken tot hun ouders en in 

mindere mate brussen, maar dat er weinig tot geen contact gerapporteerd wordt met andere kinderen 

en volwassenen. Verder is opvallend dat een deel van de activiteiten die de hoogste niveaus van 

betrokkenheid uitlokken slechts gerapporteerd worden door een klein deel van de studiegroep, 

mogelijk vanwege de behoefte aan betaalbare en aangepaste materialen (d.w.z. een speciale schommel 

of fiets) en een gebrek aan aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zeker op deze jonge leeftijd). In de 

Engelstalige versie van dit artikel (Van keer, Van Leeuwen, & Maes, 2019) werden ook weinig 

verschillen tussen beide groepen gevonden met betrekking tot de aanwezigheid van andere 

gezinsleden: meestal worden de activiteiten bijgewoond door één of beide ouder(s) samen met één of 
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meer brus(sen). Zo niet, dan worden activiteiten vaker bijgewoond door beide ouders in plaats van 

één. Over het algemeen zijn moeders vaker aanwezig dan vaders.  

 

4.2 Sterktes en limitaties van het onderzoek 

De grootste verdienste van deze studie is de focus op een onderbelicht onderwerp (d.w.z. 

gezinsactiviteiten) in een onderbelichte populatie (d.w.z. jonge kinderen met een grote verstandelijke 

en motorische ontwikkelingsachterstand). We verzamelden informatie in een vrij grote steekproef, 

includeerden een controlegroep en gebruikten een vragenlijst die specifiek is aangepast aan de 

doelgroep en die gekenmerkt wordt door een goede interne consistentie. De resultaten van dit 

onderzoek moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

Ten eerste belemmert de niet-gerandomiseerde steekproefmethode de generaliseerbaarheid 

van de resultaten. Omdat we voornamelijk deelnemers indirect via professionele organisaties hebben 

gerekruteerd, zijn we waarschijnlijk niet in staat geweest om kinderen te bereiken die full-time thuis 

blijven en is ons inzicht in een mogelijke selectiebias en de redenen voor het afzien van deelname aan 

de studie eerder beperkt. Ook zijn de kinderen in de TO-groep over het algemeen jonger, wat kan 

geleid hebben tot een onderschatting van de verschillen tussen de twee onderzochte groepen. Binnen 

de OV-groep kan daarnaast opgemerkt worden dat de invloed van bijkomende (sensorische) 

beperkingen niet specifiek onderzocht werd, terwijl deze mogelijk een invloed hebben op het 

activiteitenpatroon en de betrokkenheid van de kinderen hierbij.   

Ten tweede, ook al heeft de vragenlijst betrekking op een breed scala aan gezinsactiviteiten, de 

lijst is niet uitputtend. Ouders noemden bijvoorbeeld vaak ‘zwemmen’ als een relevante activiteit die 

niet bevraagd werd. Sommige ouders wilden ook graag informatie verstrekken over specifieke 

activiteiten die niet afzonderlijk werden bevraagd, maar mogelijk deel uitmaakten van een breder item 

(bv. een bad nemen), voornamelijk omdat ze aanvoelden dat deze activiteiten hoge niveaus van 

betrokkenheid konden teweegbrengen bij hun kind.  

Verder is de onderverdeling van frequentiecategorieën (‘nooit’ tot ‘dagelijks’ op een 5-punts 

Likert-schaal) tamelijk breed waardoor meer subtiele verschillen in frequentieniveaus niet gedetecteerd 

worden.  

Tenslotte kunnen de resultaten verschillen op basis van het tijdstip waarop de ouders de 

vragenlijst hebben ingevuld vanwege het gedefinieerde tijdsbestek van zes maanden en gerelateerde 

seizoensgebonden veranderingen in het activiteitenschema.  
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4.3 Suggesties voor verder onderzoek 

Ten eerste heeft deze studie een zeer specifieke focus op het kerngezin van het kind, aangezien 

jonge kinderen (vooral wanneer ze een ontwikkelingsachterstand hebben) sterk afhankelijk zijn van 

hun ouders en meestal het grootste deel van hun tijd doorbrengen in dit kerngezin. Gewoonlijk brengt 

het kind echter ook een groot aantal daguren door in een andere context, zoals een kinderdagverblijf 

of school. Daarom is het in kaart brengen van de activiteiten die worden aangeboden aan kinderen in 

deze andere contexten een waardevolle aanbeveling voor verdere studies. Ook zou verder onderzoek 

voorbij het louter in kaart brengen kunnen gaan en kunnen proberen om het verband tussen 

activiteiten en het functioneren en welzijn van de kinderen bloot te leggen.  

Ten tweede heeft eerder onderzoek het niveau van motorisch en verstandelijk functioneren als 

belangrijke beïnvloedende variabelen geïdentificeerd (Bult et al., 2011). Binnen onze specifieke 

doelgroep zijn er momenteel geen diagnostische instrumenten beschikbaar om een betrouwbaar en 

gedetailleerd onderscheid te maken in het niveau van motorisch of verstandelijke functioneren binnen 

deze jonge leeftijdsgroep. Daarom raden we aan om in vervolgstudies twee extra controlegroepen op 

te nemen, waaronder kinderen met een enkelvoudige cognitieve en een enkelvoudige motorische 

ontwikkelingsachterstand. Zelf hebben we geprobeerd deze controlegroepen op te nemen in de huidige 

studie, maar we bereikten onvoldoende steekproefgrootte. Daarom adviseren we intensieve 

internationale samenwerking of langdurige partnerschappen met relevante voorzieningen om een 

toereikende werving van participanten te waarborgen. Ook kan getracht worden de invloed van 

bijkomende (sensorische) beperkingen te onderzoeken, waarbij aandacht nodig is voor de 

betrouwbaarheid van de diagnosestelling en een voldoende grootte van de subgroepen. 

Ten derde hebben we verschillen in gezinsactiviteiten blootgelegd in termen van diversiteit en 

frequentie binnen en tussen de studie- en controlegroep. We hebben echter geen duidelijk beeld 

verkregen van de redenen achter deze verschillen. Aan de ene kant kunnen relevante variabelen zoals 

de leeftijd van kinderen, het geslacht van kinderen, het gezinsinkomen en het opleidingsniveau van 

ouders worden betrokken. Aan de andere kant is kwalitatief onderzoek aangewezen waarin ouders 

worden bevraagd over hoe en waarom zij bepaalde gezinsactiviteiten organiseren en welke barrières 

en facilitatoren zij ervaren.  

Ten slotte raden we aan professionals een sterke focus aan op het begeleiden van gezinnen bij 

het organiseren van hun gezinsactiviteiten, aangezien dit de dagelijkse natuurlijke leerkansen van jonge 

kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand kan stimuleren. Eén 

van de deelnemende ouders gaf aan dat het invullen van de vragenlijst ‘haar ogen opende’. Als 
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werkende moeder had ze het gevoel heel weinig tijd te hebben om gezinsactiviteiten te ondernemen. 

De uitgebreide lijst met activiteiten wees haar er echter op dat ze veel gewone, dagelijkse activiteiten 

als vanzelfsprekend beschouwde terwijl deze eigenlijk talloze kansen bieden voor zinvolle interactie 

met haar kind. Daarbij kan ook aandacht besteed worden aan het in contact brengen van het kind met 

andere kinderen. Tot slot zou er meer aandacht kunnen uitgaan naar de organisatie van aangepaste 

vrijetijdsactiviteiten voor kinderen binnen deze doelgroep. 
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Tabel 1 

Kenmerken van de steekproef 

Variabelen OV-group  TO-group 

 N (%) min.-max. M (SD)  N (%) min.-max M (SD) 

Gezinnen  49    45   
Aantal gezinsleden  2-8 3.96 (.98)   2-6 3.84 (.93) 
 Ouder(s)(figuren)  1-2 1.96 (.20)   1-2 1.98 (.15) 
 Kinderen  1-6 2.00 (.94)   1-4 1.87 (.89) 
Eenoudergezinnen 3 (6%)    1 (2%)   
Nieuw samengestelde gezinnen 3 (6%)    5 (11%)   
Thuisland        
 België 26 (53%)    49 (100%)   
 Nederland 23 (47%)    0 (0%)   
        
Kinderen 49    45   
Geslacht        
 Mannelijk 21 (43%)    26 (58%)   
 Vrouwelijk 28 (57%)    19 (42%)   
Leeftijd (in maanden)  12-58 38.11 (10.85)   7-54 24.86 (11.54) 
Sensorische beperkingen        
 Verminderd zicht 19 (38%)    0 (0%)   
 Blindheid 2 (4%)    0 (0%)   
 Verminderd gehoor 1 (2%)    0 (0%)   
 Doofheid 2 (4%)    0 (0%)   
Gezondheidsproblemen        
 Gastro-intestinale problemen 26 (53%)    0 (0%)   
 Hartproblemen 1 (2%)    0 (0%)   
 Ademhalingsproblemen 10 (20%)    1 (2%)   
 Epilepsie 28 (57%)    0 (0%)   
 Andere 10 (20%)    2 (4%)   
Etiologie        
 Genetisch defect 25 (51%)    NA   
 Zuurstoftekort bij geboorte 3 (6%)    NA   
 Verworven hersenletsel 3 (6%)    NA   
 Onbekend 18 (37%)    NA   
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Variabelen OV-group  TO-group 

 N (%) min.-max. M (SD)  N (%) min.-max M (SD) 
Pariteit        
 Eerstgeborene 23 (47%)    26 (58%)   
 Enkel kind 12 (24%)    19 (42%)   
        
Ouder(s)(figuren)  95    89   
Mannelijk (“Vaders”) 46 (48%)    43 (48%)   
 Leeftijd (in jaren)a  26-54 36.43 (5.94)   24-52 34.55 (5.55) 
 Hoogste opleidingsniveaub        
  Basisonderwijs 4 (10%)    3 (8%)   
  Secundair onderwijs 17 (41%)    17 (46%)   
  Hoger onderwijs 20 (49%)    17 (46%)   
 Activiteitenstatusb        
  Voltijds werk 34 (83%)    36 (97%)   
  Deeltijds werk 4 (10%)    0 (0%)   
  (Bewust) werkloos 3 (7%)    1 (3%)   
Vrouwelijk (“Moeders”) 49 (52%)    46 (52%)   
 Leeftijd (in jaren)c  26-42 34.52 (4.17)   21-45 32.07 (4.88) 
 Hoogste opleidingsniveaud        
  Basisonderwijs 1 (2%)    1 (2%)   
  Secundair onderwijs 17 (35%)    21 (47%)   
  Hoger onderwijs 31 (63%)    23 (51%)   
 Activiteitenstatusd        
  Voltijds werk 12 (24%)    29 (64%)   
  Deeltijds werk 25 (51%)    9 (20%)   
  (Bewust) werkloos 12 (24%)    7 (16%)   

aDeze informatie was niet beschikbaar voor 4 vaders in de OV-groep en 5 vaders in de TO-groep 
bDeze informatie was niet beschikbaar voor 5 vaders in de OV-groep en 6 vaders in de TO-group  
cDeze informatie was niet beschikbaar voor 5 moeders in de OV-groep en 4 moeders in de TO-groep 
dDeze informatie was niet beschikbaar voor 1 moeder in de TO-groep 
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Tabel 2 

Frequentie en Kindbetrokkenheid op itemniveau in de OV-groep en de TO-groep 

 Frequentiea   Betrokkenheidb   
 Q2 (Q1-Q3) |r|  Q2 (Q1-Q3) |r|  

 
OV TO 

  
OV TO 

  

     

Binnenhuisactiviteiten          
Film(pje)s kijken 4 (1-4) 3 (2.5-4)   1 (1-2) 2 (1.5-3)* .34  
TV kijken 4 (3-4) 4 (3-4)   1 (1-2) 2 (2-3)* .51  
Grapjes maken en gek doen 4 (4-4) 4 (4-4)* .27  2 (1-2) 3 (3-3)* .65  
Computerspelletjes spelen (Wii, tablet,…) 0 (0-2.5) 0 (0-2)   1 (0-2) 2 (0.5-2)   
Op de computer bezig zijn (andere dan spelletjes) 0 (0-2.5) 0 (0-2)   0 (0-0.5) 1 (0-2)* .40  
Knutselen 0 (0-1.5) 2 (1-3)* .42  1 (0-1) 2 (2-3)* .65  
Gezelschapsspelletjes spelen 0 (0-0.5) 2 (0-2.5)* .40  0 (0-1) 2 (1-3)* .52  
Binnen spelen met ouder(s) 4 (3.25-4) 4 (4-4)* .25  2 (1-2) 3 (2-3)* .53  
Binnen spelen met andere volwassene 1.5 (0-3) 3 (2-3)* .29  2 (1-2) 3 (2-3)* .57  
Binnenspelen met broer/zus 3 (0-4) 3 (0-4)   2 (1-2) 3 (3-3)* .63  
Binnenspelen met andere kinderen 0 (0-2) 2 (0-3)* .21  1 (0.25-2) 3 (2-3)* .60  
Met huisdier spelen 0 (0-0) 3 (0-4)* .51  1 (0.5-2) 2 (2-3)* .47  
In boekjes kijken/verhaaltje voorlezen 3 (1.5-3.5) 4 (3.5-4)* .55  1 (1-2) 3 (2-3)* .72  
Zingen voor/met het kind 4 (3-4) 4 (3-4)   2 (1-3) 3 (2-3)* .43  
Instrument bespelen 0 (0-2.5) 1 (0-3)   2 (1-3) 2 (1-3)   
Naar muziek luisteren 4 (3-4) 4 (3-4)   2 (1-2.25) 2 (2-3)   
Dansen 2 (0-3) 3 (3-4)* .60  1 (1-2) 3 (2-3)* .55  
Fysiotherapie thuis 0 (0-3)* 0 (0-0) .40  2 (1-2) 1 (0-1)   
Maaltijden          
Koken/bakken 3 (0-4) 4 (2.5-4)* .29  0 (0-0) 1 (1-2)* .64  
De afwas doen 0 (0-4) 4 (1-4)* .33  0 (0-0) 1 (0-1.25)* .47  
Tafel opzetten/afruimen 0 (0-4) 4 (3-4)* .43  0 (0-0) 1 (1-2)* .67  
Samen koffie/thee/…drinken 3 (0-4) 3 (2-4)   1 (0-1) 2 (1-3)* .58  
Samen ontbijten 4 (0-4) 4 (3.5-4)* .21  1 (1-2) 3 (2-3)* .53  
Samen middageten 3 (0-4) 3 (3-3)   1 (1-2) 3 (2-3)* .65  
Samen avondeten 4 (3-4) 4 (4-4)   1 (1-2) 3 (2-3)* .67  
Routines          
Kuisen/opruimen 0 (0-4) 4 (4-4)* .55  0 (0-0) 1 (1-2)* .55  
Ochtendroutines (bv. tanden poetsen, aankleden,…) 4 (4-4) 4 (4-4)   1 (1-2) 3 (2-3)* .50  
Avondroutines (bv. tanden poetsen, pyama aandoen,…) 4 (4-4) 4 (4-4)   1 (1-2.25) 3 (2-3)* .50  
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Verzorging (bv. pamper, in bad gaan,…) 4 (4-4) 4 (4-4)   2 (1-3) 3 (2-3)* .46  
Rugzak maken 1 (0-4) 4 (3.5-4)* .42  0 (0-0) 1 (0-1.5)* .40  
Speeltjes opruimen 1 (0-4) 4 (4-4)* .52  0 (0-0) 1 (1-3)* .68  
In auto zitten van/naar dagverblijf 3.5 (3-4) 4 (3-4)   1 (1-2) 2 (2-3)* .44  
In auto zitten bij andere gelegenheden 3 (3-3) 3 (3-4)   1 (1-2) 2 (2-3)* .52  
Buitenhuisactiviteiten          
Naar de supermarkt gaan 3 (1.5-3) 3 (3-3)* .28  1 (0-1) 2 (2-3)* .60  
Gaan winkelen (bv. kleren, schoenen,…) 2 (1-2) 2 (1-2)   1 (0-1) 2 (1-3)* .61  
Tuinieren 0 (0-1) 2 (1-3)* .52  0 (0-1) 2 (1-2)* .53  
Buitenspelen met broer/zus 0 (0-2) 1 (0-3.5)   1 (0-1) 3 (3-3)* .76  
Buitenspelen met andere kinderen 0 (0-1) 2 (0-3)* .39  1 (0-1) 3 (2-3)* .69  
Buitenspelen met ouder(s) 2 (0-3) 3 (3-4)* .49  1 (1-2) 3 (2-3)* .71  
Buitenspelen met andere volwassene 0 (0-1) 3 (0-3)* .53  1 (1-2) 3 (2-3)* .59  
Schommelen 2 (0-3) 2 (0-3)   2 (1-3) 3 (3-3)* .40  
Fietsen 0 (0-2) 3 (1-3)* .33  2 (1-2) 3 (2-3)* .57  
Wandelen 3 (2-3) 3 (3-4)   1 (1-2) 3 (2-3)* .58  
In de zandbak spelen 0 (0-0) 2 (0-3)* .49  1 (0.50-2) 3 (3-3)* .61  
Georganiseerde activiteiten          
Samen naar vrijetijdsactiviteit van kind gaan 0 (0-1) 0 (0-1)   2 (1-2) 2 (2-3)* .36  
Samen naar vrijetijdsactiviteit van broer/zus gaan 0 (0-1) 0 (0-1)   1 (0-1) 2 (2-3)* .76  
Samen naar vrijetijdsactiviteit van ouder gaan 0 (0-0) 0 (0-1.5)* .29  1 (0-1.5) 2 (1-3)* .53  
Samen naar activiteit van ondersteunende voorziening gaan 1 (0-1) 0 (0-1)   1 (1-2) 3 (2-3)* .63  
Uitstapjes         
Naar de speeltuin gaan 1 (0-2) 2 (1-3)* .32  1 (1-2) 3 (3-3)* .77  
Naar de bibliotheek gaan 0 (0-0.5) 0 (0-1)* .21  0 (0-0.75) 2 (1-3)* .62  
Naar theater/cinema/concert gaan 0 (0-0) 0 (0-1)   0 (0-2) 2 (0.75-3)* .41  
Op bezoek gaan bij vrienden 2 (1-2) 2 (1.5-3)   1 (1-2) 2 (2-3)* .63  
Bezoek krijgen van vrienden 2 (1-2) 2 (1-2.5)   1 (1-2) 3 (2-3)* .66  
Op bezoek gaan bij familie 2 (2-3) 3 (3-3)* .43  1 (1-2) 3 (2-3)* .70  
Bezoek krijgen van familie 2 (2-3) 3 (2-3)* .25  2 (1-2) 3 (2-3)* .67  
Naar een feestje gaan 1 (0-1) 1 (1-2)   1 (1-1) 2 (2-3)* .60  
In de natuur zijn 2 (1.5-3) 3 (2-3)* .20  1 (1-2) 2 (2-3)* .56  
Op vakantie gaan 1 (1-1) 1 (1-1)   2 (1-2) 3 (2-3)* .52  

*p < .05; de asterix wordt geplaatst bij de groep die significant hogere scores rapporteerde volgens een Mann-Whitney U test 
a Frequentieniveaus werden gescoord als volgt: nooit = 0, minder dan maandelijks = 1, maandelijks = 2, wekelijks = 3, dagelijks = 4 
b Betrokkenheidniveaus werden gescoord als volgt: helemaal niet = 0, een beetje = 1, Tamelijk veel = 2, (zeer) veel = 3 
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Tabel 3 

Diversiteit van Gezinsactiviteiten op Categorieniveau in de OV-groep en de TO-groep 

Diversiteit OV  TO   

 Gemiddelde 

(SD) 

Gemiddelde 

proportie 

 Gemiddelde 

(SD) 

Gemiddelde 

proportie 

 |r| 

Binnenhuisactiviteiten (n = 18) 10.65 (3.46) .60  13.58 (2.32)* .75  .45 

Maaltijden (n = 7) 4.29 (2.28) .61  6.18 (1.34)* .88  .45 

Routines (n = 8) 6.16 (1.89) .77  7.80 (0.59)* .98  .51 

Buitenhuisactiviteiten (n = 11) 5.98 (2.58) .55  8.76 (2.20)* .80  .51 

Georganiseerde activiteiten (n = 4) 1.49 (1.19) .37  1.44 (1.18) .36   

Uitstapjes (n = 10) 7.29 (1.63) .73  8.18 (1.44)* .82  .28 

*p < .05; de asterix wordt geplaatst bij de groep die significant hogere scores rapporteerde volgens een Mann-Whitney U test 

 

 

Tabel 4 

Frequentie van Gezinsactiviteiten op Categorieniveau in de OV-groep en TO-groep 

Frequentie 
Gemiddelde (SD) 

|r|  Gecorrigeerd  

gemiddelde (SD)a 

|r| 

 OV TO   OV TO  

Binnenhuisactiviteiten  1.95 (0.64) 2.47 (0.41)* .43  3.31 (0.38) 3.29 (0.32)  

Maaltijden  2.25 (1.27) 3.19 (0.78)* .37  3.62 (0.48) 3.60 (0.34)  

Routines  2.85 (0.90) 3.68 (0.34)* .49  3.69 (0.25) 3.78 (0.16)  

Buitenhuisactiviteiten  1.29 (0.73) 2.19 (0.71)* .54  2.34 (0.74) 2.71 (0.44)* .30 

Georganiseerde activiteiten  0.62 (0.54) 0.72 (0.73)   1.69 (0.69) 1.90 (0.80)  

Uitstapjes 1.39 (0.46) 1.71 (0.36)* .36  1.87 (0.42) 2.10 (0.35)* .29 

*p < .05; de asterix wordt geplaatst bij de groep die significant hogere scores rapporteerde volgens een Mann-Whitney U test 
a De som van de frequentiescores werd gedeeld door het aantal activiteiten met een gerapporteerde frequentie hoger dan nul 
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Tabel 5 

Kindbetrokkenheid in Gezinsactiviteiten op Categorieniveau in de OV-groep en TO-groep 

Kindbetrokkenheid Gemiddelde (SD)a   

 OV TO  |r| 

Binnenhuisactiviteiten  1.48 (0.54) 2.33 (0.34)*  .71 

Maaltijden  0.96 (0.84) 1.96 (0.50)*  .60 

Routines  1.27 (0.76) 2.01 (0.52)*  .50 

Buitenhuisactiviteiten  1.30 (0.69) 2.30 (0.57)*  .62 

Georganiseerde activiteiten  1.22 (0.80) 2.07 (0.72)*  .48 

Uitstapjes 1.31 (0.61) 2.43 (0.47)*  .73 

*p < .05; de asterix wordt geplaatst bij de groep die significant hogere scores rapporteerde volgens een Mann-Whitney U test 
a De som van de betrokkenheidscores werden gedeeld door het aantal activiteiten met een gerapporteerde frequentie hoger dan nul 

 


