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Inleiding
In de visie op zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
staat tegenwoordig de individuele cliënt centraal. Iedere cliënt
is uniek en vraagt daarom om een op de persoon afgestemd ondersteuningsaanbod. De wensen en mogelijkheden van die ene
mens bepalen hoe de zorg wordt vormgegeven. Hiermee proberen we de cliënt maximale regie te laten ervaren over zijn eigen
leven. Want iedereen, met of zonder beperking, is een volwaardig lid van de maatschappij. We weten inmiddels dat betuttelende zorg mensen juist afhankelijk maakt van hulpverleners. Te
snel dingen overnemen ontneemt mensen een kans om te leren
en zich te ontwikkelen. Het plaatst hen, met alle goede bedoelingen, in een positie waarin ze minder regie ervaren over hun
eigen leven. Om die reden is in de loop der jaren de term ‘begeleiden’ dan ook veranderd in ‘ondersteunen’. We willen mensen
niet betuttelen of aansturen, maar ondersteunen in hun deelname aan de maatschappij.
Bij het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking doe je als professional dan ook vaak bewust een stapje
terug. Je geeft mensen de kans om zelf tot een oplossing te komen. Je geeft het individu de ruimte om zijn eigen leven te leiden, zijn eigen regie te voeren. En op de momenten dat de cliënt
daarbij jouw ondersteuning vraagt, doe je weer een stapje naar
voren en bied je weer wat extra ondersteuning. Dat aanvoelen
en inschatten of je dat stapje vooruit of achteruit moet maken,
is maatwerk. Het is een voortdurend proces van afstemmen en
bijsturen, zoals in het voorbeeld van John:

De praktijk

John, syndroom van Down, afstemming

I Er is een balans
John is een jonge man van 27 jaar. Hij heeft het syndroom van Down. Hij
woont sinds zes jaar in een rijtjeshuis met vijf andere mensen met een
verstandelijke beperking. Daar is 24 uur per dag ondersteuning aanwezig. Bij de ondersteuning in de thuissituatie worden John en zijn medebewoners gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf te doen.

7

WERKEN MET ONTWIKKELINGSLEEFTIJDEN

Huishoudelijke taken worden bijvoorbeeld door de bewoners gedaan,
niet door de ondersteuners. Hierdoor wordt John steeds meer bevestigd in het gevoel dat het zijn eigen huis is. Hij neemt dan ook steeds
meer zelf het initiatief. Hij wacht niet meer tot er koffie voor hem gezet
wordt. Dat heeft hij inmiddels zelf geleerd. En nog belangrijker, hij heeft
ook geleerd dat hij daartoe het initiatief kan nemen op een moment dat
hij daar zelf zin in heeft. Hij is zo trots als een pauw als zijn moeder hem
complimenten maakt, bijvoorbeeld met zijn opgeruimde slaapkamer.
II Een ‘stapje terug’ in de ondersteuning
Omdat John zich zo goed ontwikkelt, heeft men het gevoel dat hij klaar
is om de volgende stap te maken. De mogelijkheid van een eigen appartementje wordt met hem besproken. John kan zich hier eerst niet zo
veel bij voorstellen. Samen met iemand van het team gaat hij daarom
een keer kijken. Daarna is hij enorm enthousiast. Een eigen fornuis, ‘dan
kun je zelf je lievelingskostje maken, John’, benoemt de begeleider. John
zelf ziet ook meteen alle ruimte voor een grote vitrinekast, waar zijn verzameling brandweerauto’s goed in zou passen. Een jaar later is de verhuizing een feit. Op zijn appartement krijgt John ‘ambulante ondersteuning’. Er is overdag altijd personeel aanwezig in het gebouw, maar ze
komen op vaste tijden langs bij de verschillende appartementen. Twee
keer per dag komt er iemand bij John; als hij thuiskomt van zijn werk
en vlak voordat hij gaat slapen. Wanneer het personeel aan John vraagt
wat hij van zijn appartement vindt, dan glimlacht hij van oor tot oor.
Hij geeft vol trots een rondleiding langs zijn eigen bankstel, zijn eigen
fornuis en natuurlijk de vitrinekast met brandweerauto’s!
Na enkele maanden gaat het echter niet meer zo goed met John. Hij lijkt
erg nerveus en in zichzelf gekeerd. Hij laat het personeel vaak niet meer
binnen voor de vaste contactmomenten. Op andere momenten zwerft
John over de gangen van het appartementencomplex en belt hij aan bij
medebewoners. Soms zelfs midden in de nacht. John heeft altijd zijn
rituelen en routines gehad, maar nu lijkt hij daar steeds meer in te blijven
hangen. Hij wordt erg dwangmatig. Als John een keer midden in de
nacht, met lucifers en wat kranten, een brandje veroorzaakt op de gang
van het complex, is de maat vol. Er moet iets gebeuren.
III Een ‘stapje vooruit’ in de ondersteuning
Er wordt een overleg gepland met alle betrokkenen. Samen zoeken zij naar
mogelijke oorzaken voor het feit dat John zo slecht in zijn vel zit. Voor zover
bekend heeft hij geen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt.
8
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Ook lichamelijk lijkt er niets aan de hand. Moet hij misschien te veel op
zijn tenen lopen in de nieuwe woonsituatie? Er wordt besloten om John
meer ondersteuning te gaan bieden. Allereerst krijgt hij vaker korte ondersteuningsmomenten. Daarnaast worden er meer gezamenlijke momenten gecreëerd met de bewoners van het appartementencomplex,
zoals het gezamenlijk eten en een koffiemoment. Voor John wordt de
dagindeling visueel gemaakt met picto’s. Daarmee wordt voor hem duidelijk op welke momenten hij de ondersteuning op zijn appartement
aangeboden krijgt. Ook krijgt hij een telefoonnummer waarop het personeel continu bereikbaar is. Dan hoeft hij niet meer over de gangen te
zwerven, op zoek naar iemand, maar kan hij altijd bellen als hij vragen
heeft of als hij gewoon even iemand wil horen.
IV Een nieuwe balans
Door John meer ondersteuning te bieden, een stapje vooruit te doen,
gaat het na ongeveer zes weken alweer stukken beter met hem. Hij
neemt weer veel meer initiatief en is minder dwangmatig. Ook slaapt hij
’s nachts beter en hij staat open voor ondersteuning.

In het voorbeeld van John streeft men ernaar dat hij kan laten
zien wat hij kan. Het doel is om hem zo veel mogelijk eigen regie
te geven. Daar heeft iemand niet alleen recht op, maar dat is
ook belangrijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Probeer
je maar eens in te leven in hoe dat voelt. Als je een taak hebt
uitgevoerd die je erg veel moeite kostte, maar je bent er toch
in geslaagd, dan is dat een overwinning op jezelf. Je hebt jezelf
overtroffen en je zelfvertrouwen groeit. Maar het omgekeerde
geldt ook: wanneer je voor een opdracht staat die jou écht boven
de pet gaat, voel je je onzeker en breekt dat je zelfvertrouwen
af. We gebruiken daarvoor wel eens de uitdrukking ‘ik voel me
in het diepe gegooid’. En ‘in het diepe gegooid worden’, daar
kunnen twee dingen uit voortkomen. Je kunt jezelf verbazen en
tot de ontdekking komen dat je hartstikke goed kunt zwemmen.
Maar je kunt ook kopje-onder gaan, en zo bang worden voor
water dat je nooit meer wilt zwemmen. Wanneer een cliënt
overvraagd wordt, of ‘in het diepe wordt gegooid’, verdwijnt
ook voor hem het gevoel van zelfvertrouwen en ‘de touwtjes in
handen hebben’ en daar komt een gevoel van onzekerheid en
machteloosheid voor in de plaats. We proberen mensen met een
verstandelijke beperking daarom uit te dagen, te prikkelen en
9
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te stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, terwijl
we er tegelijkertijd voor waken dat ze overvraagd worden. We
willen mensen aanspreken op hun mogelijkheden en rekening
houden met hun beperkingen. Die zoektocht naar afstemming,
dat is waar het in dit boek allemaal om draait!
Kenmerkend voor professionals is dat ze bij het zoeken naar die
afstemming niet alleen hun intuïtie en algemene mensenkennis
gebruiken, maar ook theoretische vakkennis en instrumenten.
Een van de denkkaders die daarbij veel gebruikt worden, is het
uitdrukken van de mate van verstandelijke beperking in ontwikkelingsleeftijden, ofwel het zogenoemde ‘niveaudenken’. Bijvoorbeeld: ‘Anne heeft een IQ van 55, dat komt overeen met een
verstandelijke leeftijd van ongeveer 7 jaar’. De lezer die al bekend
is met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
zal dit ongetwijfeld herkennen. Een IQ-getal zegt mensen vaak
nog niet veel. Als we echter weten welke ontwikkelingsleeftijd
daarbij hoort kunnen we ons al veel meer een voorstelling maken van iemands belevingswereld en manier van denken. Het
toekennen van een ontwikkelingsniveau helpt ons een stapje
verder in de zoektocht naar afstemming op de cliënt. Het is een
handvat om in te schatten op wat voor manier mensen naar de
wereld kijken. Hierdoor weten we beter wat we wel en niet van
ze mogen verwachten. Het helpt ons om het gedrag van cliënten
beter te begrijpen, beter te plaatsen en daar vervolgens bij aan te
sluiten. Tevens zegt iemands ontwikkelingsleeftijd iets over de
behoeften die hij heeft, en daarmee over de ondersteuningsvragen die hij aan ons stelt. Hierdoor kunnen we beter inschatten of
we als begeleider dat stapje vooruit of achteruit moeten maken.
Het afstemmen van het ondersteuningsaanbod op de cliënt is altijd een dynamisch proces. De ene keer zul je misschien te veel
ondersteuning bieden, de andere keer blijkt dat je iemand overvraagt. Het is namelijk een proces tussen mensen, en mensen en
situaties veranderen natuurlijk voortdurend! Dat zou je uit kunnen beelden met het volgende plaatje (afbeelding 1):
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Donkere lijn: cliënt

Stippellijn: begeleider

Afbeelding 1: Schematische weergave van een beperkte afstemming
tussen begeleider en cliënt

Het gebruik van ontwikkelingsleeftijden zou je kunnen beschouwen als een van de manieren om in die golfbeweging dichter bij
de cliënt te blijven. Een hulpmiddel om minder te overvragen of
onder te stimuleren en sneller de balans of de optimale vorm van
ondersteunen te (her)vinden. Die situatie zou je als volgt kunnen weergeven (zie afbeelding 2):

Donkere lijn: cliënt

Stippellijn: begeleider

Afbeelding 2: Schematische weergave van een goede afstemming
tussen begeleider en cliënt
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In het voorbeeld van John zou dat er als volgt uit kunnen zien:
De praktijk
John, syndroom van Down, vervolg afstemming
Hoe het John ook zou kunnen vergaan:
II Een ‘stapje terug’ in de ondersteuning
Omdat John toe is aan meer zelfstandigheid, gaat hij verhuizen naar een
eigen appartement. Bij het voorbereiden van de verhuizing en het inrichten van het juiste ondersteuningsaanbod worden gegevens bekeken
over zijn niveau van functioneren.
Beeldvorming
Verstandelijk gezien functioneert hij op een ontwikkelingsleeftijd van
ongeveer zes jaar. Hij kan bijvoorbeeld korte woordjes lezen en zijn eigen naam schrijven. Ook kan hij klokkijken op ongeveer een kwartier
nauwkeurig. Hij bezit veel praktische vaardigheden, zoals douchen, aankleden, zijn brood smeren en zijn kamer opruimen. John kan niet goed
vertellen over dingen die geweest zijn, hij springt dan van de hak op
de tak. In de situatie zelf kan hij echter heel goed zijn mening geven of
iets uitleggen. Voor John is het dan wel belangrijk dat het over concrete
onderwerpen gaat, want abstract redeneren, dat kan hij niet.
Op sociaal-emotioneel vlak blijkt John op het niveau van een peuter te
functioneren, met een ontwikkelingsniveau van ongeveer drie jaar. John
kan zich dan ook niet inleven in de beleving van de ander. Hij handelt
nog heel erg vanuit zijn eigen referentiekader. Ook heeft hij nog veel
nabijheid van anderen nodig om zich veilig te kunnen voelen en om te
kunnen laten zien wat hij kan.
Plan van aanpak
Voor de nieuwe situatie betekent dit dat in de ondersteuning rekening
gehouden moet worden met een verschil tussen de praktische vaardigheden die John bezit en wat hij emotioneel aankan. John beheerst alle
praktische vaardigheden die hij nodig heeft om een appartement te bewonen. Wat hij echter mist, is het vermogen om deze taken ook helemaal zelfstandig uit te voeren. John heeft de nabijheid van vertrouwde
mensen (familieleden of professionals) nodig om zich veilig en prettig te
voelen en om te kunnen laten zien wat hij kan. We mogen niet van John
verwachten dat hij dit zelf aangeeft. Dat inzicht in zichzelf en zijn eigen
behoefte aan ondersteuning is te abstract om te kunnen bevatten.
Op concreet niveau kan John wel kiezen; het appartement, wat zichtbaar en tastbaar is, dat vindt hij geweldig!
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Om John een gevoel van nabijheid te bieden krijgt hij regelmatig korte
ondersteuningsmomenten. Die momenten worden zichtbaar gemaakt
op zijn pictosysteem, zodat hij weet wanneer hij ondersteuning krijgt. Er
komt een gemeenschappelijke ruimte waar gezamenlijk gegeten wordt
en waar John koffie kan gaan drinken. Hij krijgt het nummer van de
mobiele telefoon die begeleiders meenemen als ze op de verschillende
appartementen aan het werk zijn. Daarmee willen we John het gevoel
geven dat er iemand bereikbaar is en houden we een ‘lijntje’ samen.
III Een nieuwe balans
John heeft een paar maanden moeten wennen aan zijn nieuwe woonvorm. Hij belde vaak met de begeleiders op hun mobiele telefoon. Dat
was erg lastig, want het stoorde hen in de ondersteuning naar andere
cliënten. Ook werd John erg dwangmatig. Hij wilde bijvoorbeeld elke
dag hetzelfde ondergoed aan en alles in huis had nog meer dan voorheen een vaste plek. Nu John eenmaal gewend is, belt hij veel minder.
Hij kent de begeleiders allemaal en hij weet dat ze er meteen voor hem
zijn als hij belt. John zit lekker in zijn vel en hij kan nu optimaal genieten
van zijn zelfstandigheid.

In beide voorbeelden neemt de zelfstandigheid van John toe. In
het tweede voorbeeld is John echter een flinke faalervaring bespaard gebleven. Door rekening te houden met zijn niveau van
functioneren en de ondersteuningsvragen die daarbij passen is
men erin geslaagd optimaal af te stemmen en ‘dicht bij John te
blijven’. We hoeven dus niet bang te zijn om cliënten hun eigen
fouten te laten maken. We hoeven ze niet voortdurend in bescherming te nemen tegen eventueel lastige situaties, want dat
zijn juist de momenten waarop een mens groeit en zich ontwikkelt. Maar als we iemand dan toch in het diepe laten springen,
dan is het wel goed om zwembandjes mee te geven, of het gevoel
dat wij naast hem staan om te voorkomen dat hij kopje-onder
gaat. Kennis van ontwikkelingsleeftijden kun je gebruiken bij
het inschatten van juist die ondersteuningsbehoefte!

Een handreiking bij het ‘niveaudenken’
Het niveaudenken is dus algemeen goed in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking. Iedereen die bekend is met die
sector kent het gedachtegoed, en vrijwel iedereen gebruikt het in
13
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meer of mindere mate. Desondanks is er tot op heden nog weinig
leesmateriaal voor begeleiders, dat expliciet ingaat op de achtergronden van deze manier van kijken en over de wijze waarop
je het kunt toepassen in de praktijk. Dat is opmerkelijk, want
ondanks dat het waarschijnlijk het meest gebruikte denkkader
is, is het vaak erg lastig om op een verantwoorde wijze een vertaalslag te maken naar de praktijk van de dagelijkse zorg. Ontwikkelingsleeftijden spreken al veel meer tot de verbeelding dan
bijvoorbeeld IQ-getallen, maar desondanks kan niet iedereen
daar goed mee uit de voeten. Dat is logisch. Niet iedereen heeft
namelijk kennis van het verloop van de ‘normale’ ontwikkeling.
Maar ook als je die kennis wel in je rugzak hebt, is het moeilijk
om de vertaalslag van die informatie te maken naar de betekenis
daarvan voor een volwassen cliënt met een verstandelijke beperking. Wanneer iemand met een verstandelijke beperking op een
ontwikkelingsleeftijd van drie jaar functioneert, ziet dat er namelijk heel anders uit dan bij een kind van dezelfde kalenderleeftijd.
Ook de manier waarop je daarbij aansluit, ligt niet voor de hand.
De doelstelling van dit boek is dan ook ‘het bieden van een handreiking aan ondersteuners bij het gebruik van ontwikkelingsleeftijden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.
Het uiteindelijke doel daarvan is om de afstemming op cliënten
optimaal te maken. Om te zorgen dat we mensen met een verstandelijke beperking zo min mogelijk over- of ondervragen,
waardoor ze in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen en de regie te voeren (en ervaren), waar ze recht op hebben!

Over de inhoud
Het niveaudenken zou je kunnen beschouwen als een waardevol
middel of ‘instrument’ dat de professional in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking kan gebruiken om zijn
cliënt beter te begrijpen. Maar zoals een timmerman moet weten
welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van zijn
hamer of zijn zaag, moet ook deze professional weten waar hij
rekening mee moet houden. Zoals geldt voor alle gereedschappen
kan verkeerd gebruik namelijk vervelende gevolgen hebben.
Voor je verder leest staan daarom eerst de spelregels van het
niveaudenken op een rijtje.
14
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In hoofdstuk één wordt vervolgens de ontwikkelingsbenadering
toegelicht. Wat verstaan we onder ontwikkeling? Hoe komen
we tot ontwikkelingsleeftijden en over welke domeinen van het
menselijk functioneren gaat het dan? In dit kader zullen de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling nader besproken
worden.
Hoofdstuk twee tot en met vijf hebben betrekking op de daadwerkelijke toepassing van het niveaudenken in de gehandicaptenzorg. Per hoofdstuk wordt telkens één fase van de normale
ontwikkeling apart besproken. Die fase-indeling kan op verschillende manieren gemaakt worden, afhankelijk van de context
van waaruit je de indeling maakt. Om zo veel mogelijk aan te
sluiten bij de praktijk is in dit boek de keuze gemaakt voor een
verdeling naar fasen die aansluit bij wat we in de volksmond ook
gebruiken en herkennen, namelijk: baby (0-1 jaar), peuter (1-3
jaar), kleuter (3-6 jaar) en schoolkind (6-12 jaar). Aan het begin
van elk hoofdstuk wordt de betreffende fase van de ontwikkeling
beknopt in beeld gebracht. Vervolgens maken we de vertaalslag
naar de praktijk en worden handvatten gegeven om op respectvolle wijze aan te sluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van
de cliënt met een verstandelijke beperking.
Die vertaalslag, daar valt veel over te zeggen. Als ondersteuner
ben je betrokken bij het vormgeven van allerlei verschillende
leefsferen van de cliënt en je hebt te maken met allerlei verschillende aspecten van zijn functioneren. Het voorkomen van overvraging of ondervraging, kort gezegd, afstemming zoeken, kun
je dus heel breed opvatten. In eerste instantie denk je wellicht
aan het aanbieden van passende dagactiviteiten, het ondersteunen bij huishoudelijke werkzaamheden of de dagelijkse zelfzorg.
Maar het heeft ook te maken met de vraag hoe iemand op een
prettige manier kan wonen, hoe hij sociale contacten kan onderhouden, de manier waarop iemand keuzes kan maken, in welke
mate je mag verwachten dat iemand zich aan regels kan houden
en vooral welke manier van bejegening goed bij hem aansluit.
Om een handreiking te bieden die werkbaar en doelmatig is hebben we een kapstok nodig, want het is belangrijk om het aantal
onderwerpen te kaderen. De kapstok die daarvoor gekozen is,
is afgeleid van de domeinen van Kwaliteit van Leven (zie hierna). Er wordt per hoofdstuk dus eerst uitgelegd hoe de normale
ontwikkeling verloopt. Daarna wordt per domein van Kwaliteit
15
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van Leven (bijvoorbeeld emotioneel functioneren) beschreven
welke handvatten deze kennis oplevert voor de ondersteuning
aan mensen met een verstandelijke beperking, die op een overeenkomstig niveau functioneren.
Kwaliteit van Leven
Als je het hebt over ‘Kwaliteit van Leven’, dan gaat het simpel gezegd
over ‘hoe het met iemand gaat’. Wetenschappers doen al heel lang onderzoek naar de factoren die daar invloed op hebben en hoe je dat vervolgens kunt meten. Een van de onderzoekers die zich daar veel mee
bezighoudt, is prof. dr. Robert Schalock. Volgens hem wordt de kwaliteit
van leven van alle mensen beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren en de wisselwerking daartussen. Hij omschrijft acht domeinen die
gezamenlijk ons persoonlijk welzijn bepalen:
1. Emotioneel welbevinden, met als indicatoren: veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid.
2. Interpersoonlijke relaties, met als indicatoren: intimiteit, genegenheid, gezin, interacties, vriendschappen en ondersteuning.
3. Persoonlijke ontplooiing, met als indicatoren: onderwijs, vaardigheden, persoonlijke vervulling, competentie, zinvolle activiteiten en
vooruitgang.
4. Lichamelijk welbevinden, met als indicatoren: gezondheid, voeding,
ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten.
5. Zelfbepaling, met als indicatoren: autonomie, keuzes, beslissingen,
persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven en persoonlijke
doelen en waarden.
6. Sociale inclusie (erbij horen), met als indicatoren: geaccepteerd worden, status, ondersteuning/support, werkomgeving, integratie en
participatie in de samenleving, rollen, bijdragen aan de samenleving.
7. Materieel welbevinden, met als indicatoren: eigendom, financiële
zekerheid, voeding, werk, bezittingen, sociaal-economische status
en onderdak.
8. Rechten, met als indicatoren: privacy, stemrecht, toegang, gelijke
behandeling, eigendom hebben en rechten en plichten als burger.
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INLEIDING

De manier waarop en de mate waarin men kwaliteit van leven beleeft
en ervaart, en dus ook de invulling van de domeinen, is heel persoonlijk. Desondanks zijn volgens Schalock de domeinen universeel. Ze gelden
voor elk mens en dus ook voor mensen met beperkingen. Daarom is dit
model zeer bruikbaar als kapstok voor dit boek. Vanuit het niveaudenken
kunnen we het meeste bijdragen aan de eerste vijf domeinen. Het zijn
dan ook die vijf domeinen waarmee de hoofdstukken twee tot en met
vijf zijn opgebouwd. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn (je
kunt op talloze manieren bijdragen aan kwaliteit van leven, niet alleen
vanuit het niveaudenken) wordt hiermee de ondersteuning in brede zin
besproken. Daarnaast verhoogt het de praktische toepasbaarheid van dit
boek, omdat binnen veel organisaties de ondersteuningsplannen worden
opgesteld met diezelfde kapstok. De vertaalslag naar de eigen dagelijkse zorgpraktijk is daarmee makkelijker gemaakt. Verder is het zo dat
dit denkkader ook volledig past binnen de visie van waaruit dit boek tot
stand is gekomen; het denken in ontwikkelingsleeftijden doen we niet
om mensen te beoordelen of in een hokje te plaatsen, maar juist omdat
we daarmee willen bijdragen aan hun kwaliteit van leven (Schalock &
Verdugo, 2002).
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Voor je verder leest: de spelregels
van het niveaudenken
In de rest van dit boek staat de praktische toepasbaarheid van het
niveaudenken centraal. Deze manier van kijken kun je beschouwen als een middel of ‘instrument’ dat de professional in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking kan gebruiken
om de afstemming te zoeken op de cliënt. Maar zoals een timmerman moet weten welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij
het gebruik van zijn hamer of zijn zaag, moet ook deze professional weten waar hij rekening mee moet houden. In het hiervolgende staan daarom de spelregels genoemd die je nodig hebt
om het niveaudenken genuanceerd, verantwoord en op professionele wijze in te kunnen zetten.
Spelregel 1
Niveaudenken is één instrument uit een volle koffer.

Het denken in ontwikkelingsleeftijden is één manier om naar
een persoon te kijken en zijn zorgvraag in beeld te brengen. Het
is een van de hulpmiddelen om in de golfbeweging van het zoeken naar afstemming dicht bij de cliënt te kunnen blijven. Er zijn
echter vele andere denkkaders die elk hun eigen aanvullingen
en handvatten bieden. In alle gevallen is het belangrijk om het
individu niet uit het oog te verliezen, met zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen temperament, zijn eigen voorkeuren en eigen
levensgeschiedenis. Daarnaast kan iemand naast een verstandelijke beperking bijkomende beperkingen hebben, zoals autisme
of ADHD, die op hun beurt een specifieke aanpak vragen. Zeker
als het gaat om mensen met forse psychische problemen of gedragsproblematiek kan het nodig zijn om meerdere invalshoeken
te hanteren.
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WERKEN MET ONTWIKKELINGSLEEFTIJDEN

Spelregel 2
Het niveaudenken is een middel om een doel te bereiken, geen doel op
zichzelf.

Strikt genomen zegt het gebruik van het niveaudenken meer
over ons als professionals dan over de cliënt waar het over gaat.
Dat wil zeggen: het is een middel dat wij nodig hebben om ons
handelen af te stemmen op de cliënt. De cliënt heeft daar niet
zelf om gevraagd. Het doel is dan ook niet het plakken van het
stickertje met een ontwikkelingsleeftijd, maar de bijdrage die je
daarmee kunt leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt.
Anders gezegd: om mensen te kunnen begrijpen, vergelijken wij
hun belevingswereld (niet hen als persoon!) met die van kinderen. Dat is geen excuus om minder respect te tonen voor hen als
individu, maar een middel om dat respect juist wel te kunnen
uiten.
Spelregel 3
Gebruik je kennis van de ontwikkelingspsychologie niet om zelf een
inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van de cliënt, maar
juist om je handelen verder af te stemmen op de beeldvorming zoals die
er al ligt.

Het doen van onderzoek naar het ontwikkelingsniveau van de
cliënt is een vak apart. Daarvoor bestaan allerlei testen en schalen die worden afgenomen door bijvoorbeeld psychologen of
orthopedagogen. Dit boek is dan ook niet bedoeld om die informatie over de individuele cliënt in beeld te brengen. Individuele
(test-)diagnostiek brengt in beeld wat een cliënt wel en niet kan
en welke ontwikkelingsleeftijden daarbij horen. In dit boek vind
je handvatten om daar vervolgens met je professionele handelen
bij aan te sluiten.
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VOOR JE VERDER LEEST: DE SPELREGELS VAN HET NIVEAUDENKEN

Spelregel 4
Spreek mensen altijd aan op een volwaardige, volwassen toon.

Omdat we de belevingswereld van cliënten vergelijken met de
belevingswereld van kinderen, zou je in de verleiding kunnen
komen om cliënten ook op kinderlijke wijze toe te gaan spreken.
Dat is in het geheel niet de bedoeling. Doordat je inzicht krijgt in
de belevingswereld van de cliënt, kun je de inhoud van je boodschap aanpassen en de vorm waarin je die overbrengt. De toon
waarop je die boodschap brengt, kan daarmee juist volwassen en
respectvol zijn.
Spelregel 5
Niveaudenken is bedoeld om mensen in staat te stellen het beste uit
zichzelf te halen, niet om ze ‘klein’ te houden.

Oorspronkelijk was het niveaudenken primair bedoeld om de
ontwikkeling van mensen te kunnen stimuleren. In het medische
model dat vroeger toonaangevend was in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking (vergelijk de term ‘verpleegkundige’ met ‘ondersteuner’) lag de nadruk nog heel erg op het
‘genezen’ en wegpoetsen van de handicaps. Het idee was toen
dat je de ‘normale’ ontwikkeling heel goed in beeld moest hebben. Als je daar dan de ontwikkeling van mensen met een beperking tegen afzette, dan kon je precies hun tekorten zien. Allerlei
programma’s werden ontwikkeld om die tekorten vervolgens zo
veel mogelijk op te kunnen heffen (Timmers-Huigens, 2005). Dit
boek pleit voor een genuanceerder gebruik, maar met eenzelfde
effect. Groei en ontwikkeling zijn namelijk voor elk mens, een
leven lang, heel wezenlijk voor zijn gevoel van welbevinden. Het
is echter net zozeer een doel op zich als een gevolg. Als we goed
aansluiten bij de mogelijkheden van het individu, dan ontstaan
namelijk de optimale omstandigheden voor groei en ontwikkeling. De cliënt krijgt de kans om succeservaringen op te doen, de
kans om de regie te pakken en daarmee de kans om te groeien
als mens!
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De ontwikkelingsbenadering
Het niveaudenken biedt een praktisch denkkader dat voor iedereen begrijpbaar is (professional of niet), van waaruit we dichter
bij de individuele cliënt kunnen komen. Het helpt ons om af te
stemmen op de mogelijkheden én de onmogelijkheden van de
persoon. Bij de verschillende fasen in de ontwikkeling hoort niet
alleen kwalitatief ander gedrag, maar horen ook andere basisbehoeften. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, want
door tekorten van mensen niet goed te onderkennen geven we
ze een gevoel van ‘tekortschieten’ en ‘afgezonderd zijn van de
rest van de maatschappij’, in plaats van ‘goed genoeg zijn’ en ‘erbij horen’. Uiteindelijk kunnen door overvraging zelfs psychische
en gedragsproblemen ontstaan (Došen, 2005).
Je kunt ontwikkelingsleeftijden gebruiken met betrekking tot
talloze gebieden van het menselijk functioneren. In dit boek zal
echter de nadruk liggen op de verstandelijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast het vergroten van de leesbaarheid zijn
daar twee belangrijke redenen voor:
De doelgroep waarover we spreken zijn mensen met een verstandelijke beperking. Informatie over juist dat verstandelijk
functioneren kan dus niet uitblijven. Verder zijn het niet de
zichtbare, concrete vaardigheden van het individu waarnaar we
hier op zoek zijn. We willen juist een stapje verder gaan in het
afstemmen op de persoon. Daarvoor is de belevingswereld van
belang, de binnenkant (het intrapsychische) van de mens met
een beperking en de behoeften die daarbij horen. De verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling geven ons daarin
het meeste inzicht. In de volgende hoofdstukken zullen, voor
een goed begrip van het logisch verloop van de ontwikkeling,
de andere ontwikkelingsgebieden wel zijdelings worden meegenomen. Geen enkel aspect in de menselijke ontwikkeling staat
namelijk geheel op zichzelf. In dit hoofdstuk worden de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling eerst afzonderlijk besproken en toegelicht.
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