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Een instrument om vaardigheden voor
zelfstandigheid te vergroten

De Groei-wijzer
C.G.B. Maathuis, I. Vos, M.E. Roebroeck, S.R. Hilberink
De kinderrevalidatie heeft steeds meer oog voor sociaal-emotionele aspecten bij patiënten en hun families. Dit gezinsgericht
werken besteedt aandacht aan de behoeften van het kind, het
gezin als geheel en benadrukt het belang van de betrokkenheid
van het gezin bij de behandeling.1 Dit laatste kan volgens ouders
nog verbeterd worden.2 Tegelijkertijd zijn deze ouders verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind tot een autonoom
individu. Zij kunnen echter neigen tot lagere toekomstverwachtingen van hun kind wat betreft onafhankelijkheid in vergelijking
met gezonde leeftijdsgenoten.3 Dit kan vervolgens leiden tot
overbescherming.4-6 Overbescherming belemmert kinderen
belangrijke ontwikkelingsmijlpalen te bereiken7 en beïnvloedt het
gevoel van eigenwaarde en de ontwikkeling van sociale vaardigheden negatief.5,8,9 Omdat succesvolle participatie op volwassen
leeftijd samenhangt met een gezonde psychosociale ontwikkeling in de kindertijd10,11 is ondersteuning bij het behalen van
belangrijke psychosociale mijlpalen (lees: normale ontwikkeling)
belangrijk.12
Het Shared Management Model (SMM)13,14 biedt hiervoor mogelijkheden. Het SMM beschrijft de geleidelijke
overgang van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid
als kinderen opgroeien. Jonge kinderen zijn volledig
afhankelijk van anderen in hun dagelijkse verzorging
en participatie. Als het kind ouder wordt moet hij of zij
geleidelijk meer verantwoordelijkheid (leren) nemen
in het dagelijks leven en de verzorging. Er wordt een
toenemend beroep gedaan op zijn of haar zelfmanagementvaardigheden en de omgeving vereist meer
en meer initiatief. Dit heeft niet alleen betrekking op
'zelfstandigheid in zorg', maar geldt zeker ook voor
autonomie in participatie.15
Het Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
(Toronto, Canada) ontwikkelde op basis van het SMM
de Skills for Growing Up.16 Deze methode draagt bij
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abstract
Background
Teenagers with physical disabilities are challenged
in achieving autonomy. In Canada, an instrument
has been developed for young persons aged 7-21
years to support autonomy development and
participation.
Aim
To test the feasibility and efficacy of the Dutch
version of Skills for Growing Up (dSGU).
Methods
An expert panel drafted a pilot version of the
materials. Families participated in a pre-post
study and semi-structured telephone interviews
to evaluate usage of the dSGU. Rehabilitation
teams evaluated the feasibility of the dSGU. A
pre-post patient file review was carried out to
establish objective figures about documenting
participation.
Results
Families (n=41) valued the dSGU positively, although
a minority actually worked with it. A lower self-efficacy, younger age and being in an early transitional
phase correlated with actual use. Professionals
and parents were positive about the feasibility
of the tool. After implementation of the tool the
documentation of participation in the patient files
increased.
Conclusion
The tool appears to be useful for younger less selfefficacious young persons to work on autonomy
development and participation. Implementing the
dSGU increases the communication about participation within the rehabilitation setting.
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aan een gezinsgerichte aanpak en ondersteunt
de normale ontwikkeling van het kind, gericht op
onafhankelijkheid en autonomie. De methode bestaat
uit drie leeftijd-specifieke lijsten en een tijdschema
dat de normale ontwikkeling van kinderen weergeeft
in de leeftijd van 0-21 jaar. De lijsten zijn ontworpen
voor jongeren met een lichamelijke handicap en hun
families, ongeacht diagnose.
In deze studie hebben we de Canadese methode
aangepast aan de Nederlandse situatie: de Groeiwijzer. Dit artikel gaat in op de haalbaarheid en de
efficacy van de Groei-wijzer op basis van een pilot in
vier centra.

Methode
Onderzoeksgroep
Vier revalidatiecentra namen deel aan een pre-post
studie met een gelegenheidsample van 41 gezinnen.
Patiënten hadden geen ernstige leerproblemen en
waren verdeeld over drie leeftijdsgroepen (7-11 jaar,
12-16 jaar, 17 jaar of ouder). Eenenveertig deelnemers
gaven toestemming voor deelname. Om de efficacy
van de Groei-wijzer te bepalen werden per centrum
dertig dossiers at random geselecteerd, gestratificeerd naar leeftijdsgroep.
Design
Behandelaars vulden na de pilot een vragenlijst
in. Gezinnen ontvingen een voor- en nameting
(16 weken) en werden gevraagd om aan een semigestructureerd telefonisch interview deel te nemen
om de Groei-wijzer te evalueren. Voor patiënten van
7-11 jaar ontvingen de ouders de vragenlijsten, terwijl
patiënten van 12 jaar en ouder deze zelf invulden. In
principe werden alle zelfrapportages van de patiënten gebruikt, tenzij uit het telefonisch interview bleek
dat de jongere onvoldoende begrip had. In patiëntendossiers werd de mate van systematische registratie
van autonomie en participatie in kaart gebracht,
zowel voor als na de interventie.
Metingen
Vertegenwoordigers van de behandelteams (n=6)
gaven op een 10-punts Likert-schaal aan in welke
mate ze de Groei-wijzer waardeerden. De vragenlijst
voor gezinnen bestond uit sociodemografische kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, woonsituatie),
diagnose, ernst van fysieke beperking (MOS-SF-2017),
self-efficacy (GSES18), en de mate van autonomie in
participatie aan de hand van het Rotterdams Transitieprofiel (RTP 15).
De follow-up vragenlijst bevatte vragen over het
gebruik van de Groei-wijzer dat in een semigestructureerd telefonisch interview verder werd uitgevraagd.
In de patiëntendossiers werd de mate van registratie
van de 9 participatiedomeinen beoordeeld: a) ik,
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Tabel 1. Kenmerken van de onderzoeksgroep (n=41).
Kenmerken

Onderzoeksgroep

Zelfrapportage (jongere) (n (%))
Geslacht (jongen) (n (%))
Leeftijd (gemiddelde (SD))
Leeftijdgroep (n (%))
7-11 jaar
12-16 jaar
17-20 jaar
Opleiding (n (%))
Speciaal basisonderwijs (mytyl)
Regulier basisonderwijs
Speciaal voortgezet onderwijs
Regulier voortgezet onderwiijs
Regulier beroepsonderwijs
Thuiswonend bij ouders (n (%))
Diagnose (n (%))
Cerebrale parese
Spina bifida
Neuromusculaire aandoening
Traumatisch hersenletsel
Developmental Coordination Disorder
Anders
Functionele beperkingen (gemiddelde (SD))
[6-18]*

27 (66)
21 (51)
14.2 (3.8)

Self-efficacy (gemiddelde (SD)) [10-40]*

24.5 (6.6)

11 (27)
17 (41)
13 (32)
10 (24)
2 (5)
17 (41)
6 (15)
6 (15)
40 (98)
22 (54)
3 (8)
10 (24)
1 (2)
2 (5)
3 (7)
12.9 (3.7)

* theoretische range
b) zorg, c) vriendschap en relaties, d) onderwijs en
school, e) werk, f) wonen en ADL, g) vervoer, h) vrije
tijd, en k) sport (nee/ja). Er werd een somscore
berekend van het aantal gedocumenteerde domeinen
per dossier.

Analyses
Correlaties tussen patiëntkenmerken aan de ene kant
en mate van autonomie en de waardering van en het
gebruik van Groei-wijzer aan de andere kant werden
onderzocht met Spearman's rho en Kendall's tau-b
coëfficiënt. De mate van documentatie van participatie in de patiëntendossiers werd vergeleken tussen
de centra (Chi2 (procenten) en t-toets (gemiddelden));
verschil tussen de voor- en nameting werd getoetst
met de McNemar toets (procenten), gepaarde t-toets
(gemiddelden) en een General Linear Model Repeated Measures, waarbij de drie leeftijdsgroepen als
between factor werd meegenomen.

Resultaten
De onderzoeksgroep bestond voor de helft uit jongens
met een gemiddelde leeftijd van 14,2 jaar (SD=3,8).
Cerebrale parese kwam het meest voor (54 procent),
de meerderheid zat op het speciaal onderwijs (Tabel 1).
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Tabel 2 Mate van autonomie in participatie (%) en correlaties (Spearman's rho) (n=41)
Participatiedomeinen

Financiën1
Opleiding en werk
Huishouden en
wonen
Intieme relaties2
Seksualiteit3
Vervoer
Vrije tijd

Rotterdams Transitieprofiel

Correlaties

Fase-0

Fase-1

Fase-2

Fase-3

20
0
--

48
56
44

32
44
51

|
3
54
10

|
46
|
13
29
36

|
84
0
32

54

Leeftijd

0
0
5

Geslacht
(jongen)
-.20
-.16
-.04

|
|
17
22

.02
.004
-.37*
-.26

.61**
.49**
.59**
.43**

.73**
.47**
.23

School
Functionele
(regulier) beperking
.40*
-.06
.09
.20
.03
-.21
.23
.041
.74**
.56**

.09
-.03
.06
.02

Selfefficacy
.38*
-.06
.22
.18
.20
.55**
.50**

--: niet van toepassing
n=1 missing
2
n=2 missing; n=3 wilde geen antwoord geven; Fases0-1 en Fases2-3 konden niet onderscheiden worden
3
n=3 missing; n=7 wilde geen antwoord geven; Fases2-3 konden niet onderscheiden worden
4
Kendall's tau-b (2 x 2 kruistabel)
* p<.05; ** p<.01
1

Efficacy
Van de 120 geselecteerde patiëntendossiers bleek
uit 116 dossiers dat er contact was geweest met het
behandelteam in de maanden voorafgaand aan de

interventie, hiervan hadden 98 patiënten ook tijdens
de interventieperiode contact gehad. Tabel 3 laat de
mate van registratie zien van de verschillende participatiedomeinen. Gemiddeld was er een toename van
4,1 (SD=1,8) naar 5,2 (SD=1,9) geregistreerde domeinen per dossier (Wilks' Lambda=.81, F=22.8, df=1,
p<.001). Met name onderwerpen over Ik (eigen regie)
en Zorg namen toe. Figuur 1 laat zien dat de stijging
voor alle drie de leeftijdsgroepen gold en dat bij de
12-16 jarigen de meeste verbetering geboekt werd
(Wilks' Lambda=.93; F=3.8, df=2, p=.026).

Discussie
In deze studie werd de haalbaarheid en de efficacy
van de Groei-wijzer onderzocht in vier revalidatiecentra. Een grote meerderheid (71 procent) gaf aan
dat ze de Groei-wijzer gebruikt hadden en 57 procent
selecteerde ten minste één domein om mee aan de
slag te gaan. De Groei-wijzer lijkt vooral geschikt
6

Aantal gedocumenteerde
participatiedomeinen

Haalbaarheid
Op de domeinen Vervoer en Vrije tijd was ongeveer
één vijfde van de deelnemers geheel zelfstandig (Tabel 2). Op andere participatiedomeinen waren de deelnemers minder autonoom, hetgeen niet verwonderlijk
is gezien de spreiding in leeftijd. Oudere deelnemers
waren op zes van de zeven participatiedomeinen meer
autonoom; ook een hogere self-efficacy en gaan naar
regulier onderwijs waren gerelateerd aan meer autonomie. De mate van beperkingen was gelijk verdeeld
over de verschillende transitiefases.
Het bleek dat de Groei-wijzer niet door alle deelnemers gebruikt was. Een veel gehoorde opmerking
in de interviews was dat ouders en jongeren al met
de onderwerpen bezig waren; 71 procent gaf aan dat
ze de Groei-wijzer gebruikt hadden en 57 procent
selecteerde ten minste één domein om mee aan de
slag te gaan. De waardering voor de duidelijkheid,
gebruikersgemak, hulpmiddel bij het nadenken over
de toekomst en tevredenheid varieerde tussen de
7,4-7,9. Deelnemers beoordeelden de toegevoegde
waarde met een 6,9. Dit laatste hing samen met een
lagere leeftijd (r=-.44, p<.05), en een lagere selfefficacy (r=-.56, p<.05). Van degenen die ten minste
één domein geselecteerd hadden om aan te werken
gaf 63 procent aan de Groei-wijzer te blijven gebruiken, wat gerelateerd was aan een lagere leeftijd
(r=-.71, p=.001) en speciaal onderwijs (r=-.54, p=.010).
Behandelaars waren positief over het gebruik en de
toepasbaarheid van de Groei-wijzer (7,8-8,5).

5
4
7-11
jaar
12-16
jaar
17+
jaar

3
2
1
0

Voormeting
Nameting
Patiëntendossier onderzoek

Figuur 1. Gemiddeld aantal gedocumenteerde participatiedomeinen
in de patiëntendossiers per leeftijdsgroep voor en na de
interventie (n=98)
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Tabel 3 Percentage gedocumenteerde participatiedomeinen in de patiëntendossiers voor en na de interventie (n=98)

Centrum 1 (n=24)
Voormeting1
Nameting2
Centrum 2 (n=26)
Voormeting
Nameting
Centrum 3 (n=21)
Voormeting
Nameting
Centrum 4 (n=27)
Voormeting
Nameting
Totaal
Voormeting
Nameting

Ik

Zorg

Vriendschap/
relaties

17
50*

22
33

33
29

68
88

8
27

4
23

46
54

50
57*

10
24

15
85*

14
55

p between voormeting+
.66
p between nameting+
<.001
p within voor-nameting++ <.001

School/ Werk
opleiding

Wonen/ zelfstandigheid

Vervoer

Vrije
tijd

Sport

Aantal
domeinen
(gem. (SD))

13
8

63
50

25
50

25
42

29
38

2.9 (2.0)
3.9 (1.7)

73
81

23
35

62
65

62
69

46
42

73
69

4.0 (1.5)
4.7 (2.2)

62
71

81
95

19
29

95
100

86
81

57
57

71
71

5.0 (1.4)
5.9 (1.5)^

39
48

54
78

89
78

15
22

96
96

69
85

27
48

58
89*

4.6 (1.5)
6.3 (1.2)^

18
33

48
58

77
85

17
24

79
78

60
71

39
47

58
67

4.1 (1.8)
5.2 (1.9)

.01
.19
.01

.27
.003
.09

.31
.35
.33

.77
.16
.15

.001
<.001
.99

<.001
.03
.07

.09
.69
.26

.01
.001
.16

<.001
<.001
<.001@

Augustus 2009 - April 2010 voor de interventie
Mei 2010 - April 2011 na de interventie
* significant verschil (%) voor-nameting binnen centrum (McNemar toets, p<.05)
^ significant verschil (gemiddelde) voor-nameting binnen centrum (gepaarde t-toets, p<.05)
+ Chi2 (2 x 4 tabel); ++ McNemar toets; @ GLM Repeated Measures

1

2

voor de groep jongeren in de leeftijdsgroep 7-16 jaar,
met een lagere self efficacy, en minder autonoom in
diverse participatie domeinen. Behandelaars zijn erg
te spreken over het gebruik en de toepasbaarheid
van de Groei-wijzer.
Beoordeling van de dossiers voor en na de interventie liet zien dat er een duidelijke toename was van
de registratie van participatiedomeinen, hetgeen de
efficacy van de Groei-wijzer duidelijk ondersteunt.
In onze onderzoeksgroep was er geen relatie tussen
de ernst van de fysieke beperkingen en het niveau
van autonomie. De waardering van de Groei-wijzer
was zowel bij de ouders, de jongeren als de behandelaars groot. De behandelaar krijgt duidelijk meer
aandacht voor zelfstandigheid alsook voor diverse
participatiedomeinen.
Uit onze resultaten komt met name naar voren dat de
Groei-wijzer vooral geschikt lijkt voor de leeftijdsgroep
12-16 jaar. Binks19 adviseert eveneens vroeg te starten
met de voorbereiding voor transitie naar volwassenheid. Helaas ontbreekt het de revalidatie-professional
in Nederland nog vaak aan geschikte instrumenten.
De Groei-wijzer lijkt een goed hulpmiddel te zijn om de
ontwikkeling naar zelfstandigheid en autonomie reeds
in een vroeg stadium te ondersteunen.
Onze studie heeft ook zijn beperkingen. Door onze

kleine studiepopulatie mogen er geen harde conclusies worden getrokken in relatie tot de gevonden
correlaties tussen het niveau van autonomie en het
gebruik van de Groei-wijzer. Ook het feit dat slechts
57 procent van de deelnemers een domein van de
Groei-wijzer heeft gebruikt tijdens de pilot, was
enigszins teleurstellend. Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat de pre – post periode (16 weken) erg
kort was. Een langere gebruiksperiode is derhalve
aan te bevelen.

Conclusie
De Groei-wijzer lijkt een geschikt instrument om
autonomie en zelfstandigheid van jongeren met een
motorische beperking te bevorderen.
Ook lijkt aandacht van behandelaars voor zelfstandigheid en participatie duidelijk toe te nemen tijdens
het gebruik van de Groei-wijzer.
Brede implementatie van de Groei-wijzer in de kinderrevalidatie lijkt op korte termijn gewenst.
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