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‘De interactie is meer gericht op het 
creëren van een gedeelde ervaring 
dan leermomenten’

O
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In het kader van een doctoraatsonderzoek zijn ouders gefilmd 
tijdens een interactie met hun jonge kinderen tot vier jaar met een 

grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsstoornis. Het 
onderzoek toont aan dat deze kinderen gebaat zijn bij stimulerend 
contact met de ouders, maar ook dat daarbij sprake kan zijn van 
remmende factoren. Opvallend in dit verband is dat ouders van 

kinderen die minder initiatief nemen eerder lijken te kiezen voor een 
interactiestijl gericht op sociaal contact dan op ontwikkeling.

Tekst:
Ines Van keer,  
Karla Van Leeuwen en 
Bea Maes
Foto’s:
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H
et onderzoek richtte zich op 
kinderen met ‘Ernstige Meer-
voudige Beperkingen’ (EMB)1. 
Deze kinderen kunnen weinig 
tot niet symbolisch communi-

ceren en zich evenmin niet of nauwelijks 
zelfstandig voortbewegen. Vaak is er spra-
ke van bijkomende sensorische problemen 
zoals verminderd zicht en gehoor. Ook 
kunnen er gezondheidsproblemen spelen, 
bijvoorbeeld epilepsie. Daarbij vormen de 
aanwezigheid van een diepe verstande-
lijke en een grote motorische beperking 
weliswaar de twee hoofdcriteria, maar op 
zeer jonge leeftijd ontbreekt nog vaak een 
officiële diagnose. Dit betekent dat het 
heel moeilijk is om in te schatten hoe de 
ontwikkeling van deze kinderen verder zal 
verlopen en of ze later op volwassen leef-
tijd nog steeds onder de term ‘EMB’ val-
len. Los van de terminologie is het echter 
vooral belangrijk om te weten dat we het 
hebben over kinderen die zeer afhankelijk 
zijn van hun directe omgeving, waaronder 
voornamelijk hun ouders, om hen leerkan-
sen aan te bieden en hun ontwikkeling te 
stimuleren. 

Opmerkelijk is dat het onderzoek naar deze 
doelgroep, zeker wanneer het om jonge 
kinderen gaat, enorm schaars is. Zo blijkt 
uit een recente literatuurstudie2 dat er een 
opvallend gebrek is aan wetenschappelijk 
onderzoek naar gezins- en opvoedings-
factoren. In reactie op die opvallende be-
vinding, voerden we drie studies uit. Een 
visuele samenvatting van het opzet en de 
resultaten van deze studies vind je terug in 
de bijgevoegde infographics.

Gedrag ouders en kind 
In het eerste onderzoek is gekeken naar 
het gedrag van de ouders, het gedrag van 
het kind en de relatie daartussen. Een 
eerste studie3 bevatte 25 kinderen (14-57 
maanden oud) en maakte gebruik van een 
video-observatie alsook van een vragen-
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lijst over ouderlijk gedrag. In deze studie 
werd geobserveerd dat ouders over het 
algemeen sensitief en responsief zijn naar 
hun kinderen toe, waarbij hun interactie 
gekenmerkt wordt door acceptatie, warmte 
en genieten van elkaar. Zelf rapporteren 
ouders eveneens een warme en onder-

steunende houding naar hun kinderen 
toe. Daarbij geven ze aan het kind en zijn/
haar omgeving nauwlettend in het oog te 
houden en vaak waardering te tonen voor 
positief gedrag. Ouders benoemen verder 
dat ze de zelfstandigheid van hun kind 
aanmoedigen, bijvoorbeeld door hun kind 

de kans te geven om zelf iets te proberen. 
Ook hebben zij oog voor regels en struc-
tuur onder meer door het bieden van vaste 
routines en doorzetten wanneer het kind 
niet wil slapen of eten. Hierbij was overi-
gens een significant verschil tussen deze 
ouders en de ouders van een controlegroep 

PARTICIPANTS & METHODSPARTICIPANTS & METHODS

  Ouder-kind interactie
Bekeken op macro-niveauIN JONGE KINDEREN 

MET EEN GROTE VERSTANDELIJKE EN MOTORISCHE ONTWIKKELINGSVERTRAGING

ACHTERGROND & DOEL

CONCLUSIES

DEELNEMERS & METHODE
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We weten dat ouders een belangrijke rol spelen in het 
stimuleren van de ontwikkeling van hun kind

De kennis over ouderschap in deze doelgroep is zeer 
schaars, terwijl ouders net voor grote uitdagingen 
staan omwille van de beperking van hun kind

Op basis van verschillende theorieën vermoeden we dat 
interactieve betrokkenheid van het kind cruciaal is voor 
zijn/haar verdere ontwikkeling 

Het doel van deze studie is het
in kaart brengen van (het verband 

tussen) oudergedrag en interactieve 
betrokkenheid van het kind
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 Ouders zijn over het algemeen responsief en warm
 De interactie is vooral gericht op genieten van het samenzijn (<=> leerervaring)
 Ouderlijke responsiviteit (= aandachtig zijn voor en passend/ondersteunend reageren op kindsignalen) is 

gelinkt aan aandacht en initiatief bij het kind
 De vraag blijft of vooral het gedrag van de ouder het kind beïnvloedt, andersom of beide?





Ouder-kind interactie. Bekeken op macro-niveau
Opzet en resultaten van de cross-sectionele studie naar de algemene gedragsstijl van ouders, kinderen en de 
relatie daartussen (macro-niveau)
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van zich typisch ontwikkelende kinderen. 
Nog groter is het verschil in disciplinering: 
ouders in onze doelgroep rapporteren 
maar zelden het corrigeren van gedrag, 
maar waarschijnlijk is dit direct gerela-
teerd aan een laag niveau van ongewenst 
gedrag bij de kinderen. Verder zagen we 
dat ouders over het algemeen het gedrag 
van het kind niet rechtstreeks proberen te 
sturen, ook al begeleiden ze de interactie 
met hun kind door materiaal aan te bieden 
en/of activiteiten te initiëren. 

Gezien de beperkte aanwezigheid van 
prestatiegerichtheid en verbaal belonen, 
kunnen we voorzichtig concluderen dat de 
interactie met deze jonge kinderen over 
het algemeen meer gericht is op het creë-
ren van een gedeelde ervaring dan op het 
bieden van een leermoment. Een hypo-
these kan zijn dat ouders hierin beïnvloed 
worden door eerdere ervaringen, waarbij 
ze mogelijk weten of er van uitgaan dat 
hun kind verbale, fysieke of gebarende 
instructies niet begrijpt, niet apprecieert of 
er niet op reageert. Ook kan het zijn dat ze 
weinig hoop hebben dat een directieve of 
prestatiegerichte aanpak zal resulteren in 
positievere ontwikkelingsuitkomsten. 

Kinderen genieten
De observatie van de kinderen geeft aan 
dat ze tijdens de interactie met hun ouder 
over het algemeen matig aandachtig zijn. 
Weliswaar tonen ze enige betrokkenheid 
en medewerking, maar ze zijn zelden 
volhardend in het (uit)oefenen van acties 
en/of vocalisaties. Ook initiëren ze niet 
of nauwelijks nieuwe of licht aangepaste 
activiteiten. Wel tonen ze enige aandacht 
voor de ouder. Dit laatste gebeurt voorna-
melijk via oogcontact. De kinderen laten 
daarbij zien, al is het met een lage intensi-
teit, dat ze genieten van de interactie. Ver-
geleken met eerdere onderzoeksresultaten, 
is het opvallend dat kinderen in onze 
groep minder volharding en minder initi-
atief tonen in vergelijking met leeftijdge-
nootjes met mildere beperkingen. Mogelijk 
heeft dit te maken met de invloed van hun 
bijkomende motorische beperkingen.

Ouderlijke sensitiviteit
Wanneer we kijken naar de relatie tussen 
het ouder- en kindgedrag, komt één op-
vallende bevinding naar voren: ouderlijke 
sensitiviteit houdt verband met zowel de 
mate van aandacht als de initiatiefname 
van het kind. Dit bevestigt ons inziens 
het belang van responsiviteit als primaire 
variabele in onderzoek naar oudergedrag. 
Wel is het zo dat de studie enkel een ver-
band vaststelt, maar geen informatie biedt 
over de richting(en) van de responsiviteit 

van de ouder. Lokt de ouder hiermee meer 
aandachtig en initiatiefnemend gedrag bij 
het kind uit? Of is het andersom en is het 
zo dat een hogere aandacht en initiatief-
name van het kind het de ouder gemak-
kelijker maakt om responsief te zijn. Beide 
kan ook, dus dat er sprake is van een wis-
selwerking. Daarnaast bieden de resultaten 
ons enkel inzicht in de algemene gedrags-
stijl van ouder en kind, maar niet in hun 
concrete gedragingen.

Visuele aandacht
Om aan deze hiaten tegemoet te komen, 
gingen we twee richtingen uit in verder 
onderzoek. Enerzijds voerden we een 
studie op ‘microniveau’ uit bij 29 kin-
deren (12-58 maanden oud), waarbij de 
frequentie, het samen voorkomen en het 
‘na elkaar voorkomen’ van meer concrete 
gedragingen binnen de ouder- en kindin-
teractie gedetailleerd in kaart werden 
gebracht4. Anderzijds herhaalden we de 
metingen halfjaarlijks over een tijdspanne 
van 2 jaar5. 

De studie op microniveau toonde onder 
andere aan dat er een groot verschil be-
staat tussen de sociale betrokkenheid van 
ouder en kind in de interactie, maar dat dit 
verschil niet aanwezig is als het gaat over 
aandacht voor een object of activiteit. Ou-
ders zijn gedurende de volledige observatie 
consistent visueel aandachtig voor ofwel 
hun kind, een object (bijvoorbeeld een 
stuk speelgoed) of een activiteit zoals de 
handen van het kind die op tafel kloppen. 
De geobserveerde kinderen hebben daar-

‘In tegenstelling tot hun kinderen 
zijn de ouders voortdurend visueel 
aandachtig’
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entegen gemiddeld minder dan de helft 
van de tijd visuele aandacht voor deze 
elementen binnen de interactie. Daarbij 
kijken ze dubbel zoveel naar een object of 
activiteit als naar hun ouder. De frequentie 
van het kijken naar een object/activiteit is 
vergelijkbaar tussen ouder en kind, terwijl 

de frequentie van het kijken naar de inter-
actiepartner dus sterk afwijkt. 

Gedragscombinaties
Wanneer we kijken naar welke gedragin-
gen consistent samen voorkomen, lijken 
ouders twee types van gedragscombinaties 

te vertonen. De eerste is een meer soci-
aal-georiëntee�de cluster, bestaande uit 
kijken naar het kind, vocaliseren en tonen 
van een gelaatsuitdrukking, sporadisch 
aangevuld met het aanraken van het kind. 
Het tweede type betreft een meer ob-
ject-georiëntee�de cluster, gericht op kijken 

PARTICIPANTS & METHODSPARTICIPANTS & METHODS

  Ouder-kind interactie
Bekeken op micro-niveauIN JONGE KINDEREN 

MET EEN GROTE VERSTANDELIJKE EN MOTORISCHE ONTWIKKELINGSVERTRAGING

ACHTERGROND & DOEL

CONCLUSIES

DEELNEMERS & METHODE

DISCUSSIE
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We weten dat ouders een belangrijke rol spelen in het 
stimuleren van de ontwikkeling van hun kind 

De kennis over ouderschap in deze doelgroep is zeer 
schaars, terwijl ouders net voor grote uitdagingen 
staan omwille van de beperking van hun kind

Theoretisch vermoeden we dat interactieve betrokken-
heid van het kind cruciaal is voor de verdere ontwikkeling 
Een vorige studie toonde een verband tussen ouderlijke 
responsiviteit en kindbetrokkenheid aan, maar gaf ons 
geen idee van de richting van dit verband

Het doel van deze studie is om 
1) De frequentie

2) Het samen voorkomen
3) Het na elkaar voorkomen

van interactieve gedragingen 
in kaart te brengen
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Ouder-kind interactie. Bekeken op macro-niveau
Opzet en resultaten van de cross-sectionele studie naar specifi eke interactieve gedragingen van ouders, kinderen 
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naar en manipuleren van een object, spo-
radisch aangevuld met het aanraken van 
het kind met het object. Opvallend hierbij 
is dat ouders weinig lijken te vocaliseren in 
combinatie met objectgedrag. Complexere 
gedragingen zoals gebaren en actief speel-
gedrag, bijvoorbeeld het kind kietelen, 

worden dan weer systematisch gecombi-
neerd met sociaal gedrag. 

Verder toont de studie aan dat kinderen 
vergelijkbare gedragsclusters tonen als 
hun ouders, ook al weten we dat het com-
bineren van gedragingen niet evident is 

voor deze doelgroep. De objectcluster is 
volledig inhoudelijk vergelijkbaar door de 
combinatie van kijken en manipuleren, 
maar de frequentie van het gedrag ligt 
gemiddeld wel een beetje lager dan bij 
ouders. De sociale cluster bestaat bij de 
kinderen vooral uit een sterke combinatie 

PARTICIPANTS & METHODSPARTICIPANTS & METHODS

  Ouder-kind interactie
Bekeken over twee jaar tijdIN JONGE KINDEREN 

MET EEN GROTE VERSTANDELIJKE EN MOTORISCHE ONTWIKKELINGSVERTRAGING

ACHTERGROND & DOEL

CONCLUSIES
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We weten dat ouders een belangrijke rol spelen in het 
stimuleren van de ontwikkeling van hun kind

De kennis over ouderschap in deze doelgroep is zeer 
schaars, terwijl ouders net voor grote uitdagingen 
staan omwille van de beperkingen van hun kind

Theoretisch vermoeden we dat interactieve betrokken-
heid van het kind cruciaal is voor de verdere ontwikkeling. 
Een vorige studie toonde een verband tussen ouderlijke 
responsiviteit en kindbetrokkenheid aan, maar gaf ons 
geen idee van de richting van dit verband

Het doel van deze studie is om
  de variabiliteit en de wederkerige invloed 

van ouderlijke interactiestijl 
en interactieve kindbetrokkenheid 

doorheen de vroege kindertijd
in kaart brengen  

  de variabiliteit en de wederkerige invloed 
Video-observatie

 Er werd geen eenduidige dalende of stijgende trend in ouder of kindgedrag gevonden
 Binnen concrete interacties bestaat er een duidelijk verband tussen responsief gedrag van de ouder en kindgedrag 
 Initiele initiatiefname van het kind lijkt prestatiegerichtheid en directiviteit van de ouder 2 jaar later te voorspellen 
 Verliezen ouders ‘de hoop’ dat een directieve/prestatiegerichte houding een positieve invloed op kindontwikkeling heeft? 
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daartussen (macro-niveau)
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van vocaliseren en gelaatsuitdrukkingen, 
terwijl de link met kijken naar de partner 
veel minder sterk is dan bij de ouders. Het 
zijn enkel deze gedragingen (vocaliseren/
gelaatsuitdrukking) die door het kind vaak 
systematisch gecombineerd worden met 
beweging van hun lichaam.

Sociaal gericht óf objectgericht 
Over het algemeen zien we dat de interac-
tie op een specifiek moment ofwel sociaal 
gericht ofwel objectgericht lijkt te zijn, niet 
beide tegelijk. Beide gedragsclusters lijken 
daarbij hetzelfde type van gedrag bij de 
interactiepartner uit te lokken of te onder-
houden. Wel is de sociale gedragscluster 
van de ouder meer onafhankelijk van het 
kind dan andersom: het sociale gedrag van 
kinderen heeft eerder een ‘trigger’ door 
de ouder nodig. Ouders zijn daarbij meer 
volhardend in het tonen en uitlokken van 
sociaal gedrag vergeleken met objectge-
drag. Het combineren van verschillende 
prikkels lokt ook mogelijk meer reactie uit 
bij het kind en de ouder. Zo zal enkel kijken 
naar de partner weinig effect hebben, ter-
wijl een volledige sociale gedragscluster de 
grootste kans heeft om de visuele aandacht 
van de partner langer (i.e. 10 sec) vast te 
houden. Vocalisaties zijn hiervoor ook goe-

de triggers, maar enkel op korte termijn 
(i.e. 5 sec). 

Kindgedragingen
In de andere studie herhaalden we de 
metingen halfjaarlijks over een periode 
van twee jaar. Hieruit blijkt dat het eer-
der gevonden verband tussen ouderlijke 
responsiviteit en kindgedrag consistent 
aanwezig is binnen de interacties. Echter, 
longitudinaal heeft deze variabele geen 
voorspellende waarde: oudergedragingen 
op het eerste meetmoment tonen geen 
significant verband met kindgedragingen 
twee jaar later. We stellen onszelf daarbij 
de vraag of we de kindgedragingen niet 
op een fijnmazigere manier moeten gaan 
meten, omdat nu kleinere veranderingen 
in kindgedrag waarschijnlijk onder de 
radar blijven. 

Opvallend is wel dat een hogere mate van 
initiatiefname van het kind op het eerste 
meetmoment gerelateerd is aan een ho-
gere directiviteit en prestatiegerichtheid 
van de ouder twee jaar later. Dit roept een 
belangrijke vraag op: verliezen ouders van 
kinderen die zelf minder initiatief tonen de 
moed om een ‘ontwikkelingsstimulerende’ 
houding aan te nemen? Kiezen zij bewust 

voor een interactiestijl die gericht is op 
sociaal contact, warmte en aanvaarding, 
eerder dan op ontwikkeling? 

Een mogelijke aanbeveling voor de praktijk 
in dit verband is om te letten op veran-
deringen in de interactiestijl bij ouders 
en dit met hen te bespreken. Hoe dan ook 
is het belangrijk ouders te ondersteunen 
om de signalen van het kind te leren her-
kennen en hierop passend te reageren. 
Professionele steun is hierbij van belang, 
met name om ouders van kinderen met 
een grote cognitieve en motorische ont-
wikkelingsachterstand bij te staan in het 
zien en stimuleren van kleine stapjes in de 
ontwikkeling.  n

Over de auteurs
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be), Prof. dr. Karla Van Leeuwen (karla.
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‘Let op veranderingen in de 
interactiestijl bij ouders en 
bespreek dit met hen’




