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VIPP-LD: VIDEOBEHANDELING VOOR OUDERS
MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN
DR. M. (MARJA) W. HODES

Praktijkcongres – 10 Oktober 2017

WAT IS BELANGRIJK IN JE LEVEN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezondheid
Geluk
Vriendschap
Liefde
Geld
Een baan
Een huis
Het stichten van een
gezin……………

een kind
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CONVENTION ON RIGHTS FOR DISABLED PERSONS
UNITED NATIONS (2006)

Artikel 23:
Mensen met een beperking dienen een gelijke kans te
krijgen op het ouderschap, op het huwelijk en het
stichten van een gezin, op het bepalen hoeveel kinderen
ze willen en op de gezinsplanning, op toegang tot
seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.......

CONVENTION ON RIGHTS FOR DISABLED PERSONS
UNITED NATIONS (2006)

En: (artikel 23)
De staten die partij zijn, verbinden zich aan de
verplichting om adequate ondersteuning te bieden in
het uitvoeren van het opvoederschap door mensen met
beperkingen
Getekend door Nederlandse Overheid: Maart 2007
Ratificatie door de Europese Unie: November 2009
Ratificatie door de Nederlandse Overheid: Juli 2016

CONVENTION ON RIGHTS FOR DISABLED PERSONS
UNITED NATIONS (2006)

CONVENTION ON RIGHTS FOR DISABLED PERSONS
UNITED NATIONS (2006)

Artikel 23 – 4
“De Staten die Partij zijn waarborgen dat een kind niet tegen
zijn wil of die van de ouders van hen wordt gescheiden,
tenzij de bevoegde autoriteiten, onderworpen aan
rechterlijke toetsing, in overeenstemming met de
toepasselijke wet en procedures bepalen dat zulks
noodzakelijk is in het belang van het kind.

Artikel 26
2. De Staten die partij zijn stimuleren de ontwikkeling van
basis- en vervolgtrainingen voor vakspecialisten en
personeel dat werkzaam is in de dienstverlening op het
gebied van habilitatie en revalidatie.

“In geen geval zal een kind van zijn ouders worden
gescheiden op grond van een handicap van het kind
of die van een of beide ouders”

3. De Staten die partij zijn stimuleren de beschikbaarheid,
kennis en het gebruik van ondersteunende instrumenten
en technologieën die zijn ontworpen voor personen met
een handicap…….

(Artikel 23).
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SAMENSPEL VAN FACTOREN

ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

DRS. J.N. DE VRIES, PROF.DR. D.L. WILLEMS, DR. J. ISARIN, PROF.DR. J.S. REINDERS
AMSTERDAM, APRIL 2005

• Actieve deelname aan de maatschappij voor mensen met
een verstandelijke beperking vanaf begin jaren negentig
• Discussie over ouderschap bij mensen met een
verstandelijke beperking
• Praten over kinderwens en ouderschap bij mensen met
een verstandelijke beperking is een groot taboe
(vergelijkbaar met de eerdere discussie over seksualiteit)

Onderzoek naar ruim
1500 gezinnen met
één of beide ouders met
een verstandelijke beperking.

Resultaat:
-33% goed genoeg ouderschap
-16 % zorgelijk
-51 % opvoeding schiet ernstig tekort

FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN ‘GOED GENOEG’
OUDERSCHAP

DEFINITIE ‘GOED GENOEG OUDERSCHAP’
Ouderschap waarbij er:
- geen uithuisplaatsing plaatsvindt
- geen bemoeienis is van de Raad voor Kinderbescherming
- geen aanwijzingen zijn voor verwaarlozing en
mishandeling

Belangrijke beschermende factoren:
- het durven vragen en accepteren van hulp
- toegang tot goede professionele hulpverlening
- een steunend (sociaal) netwerk
Het gaat om een samenspel van factoren
Belangrijk: verstandelijke beperking is wel een risicofactor,
maar geen bepalende factor
N.B. Armoede is een belangrijke risicofactor!
(Emerson 2004;2006)

OVER WIE GAAT HET?

WIE ZIJN DEZE OUDERS?

Mensen met een
verstandelijke beperking:
IQ tussen 50 – 85
(verstandelijke beperkt
/moeilijk lerend) èn
problemen in het adaptief
vermogen

KRACHTEN
• Zijn trots op hun kind
• Willen (meestal) graag ouder zijn

Let op de groep is
zeer heterogeen!

• Willen hun kind een betere toekomst geven dan zij zelf
gehad hebben

Veel alleenstaande
moeders
Faculty of Psychology and Education
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WIE ZIJN DEZE OUDERS?
KWETSBAARHEID
 Ze leven vaak op of onder de armoedegrens
 De meeste hebben geen baan
 Er zijn veel schulden
 (Seksueel) misbruik tijdens de eigen jeugd
 Geen goede voorbeelden van huis uit
 Beperkt sociaal netwerk
 Vaak bijkomende persoonlijke/psychiatrische
problematiek
 ………en ze hebben een lichte verstandelijke beperking

EN VERDER NOG:

Problemen met Executieve functies:
processen die betrokken zijn bij cognitieve controle en
doelgericht gedrag:
- Aandacht
- Planning
- Abstract redeneren
- Mentale flexibiliteit
- Werkgeheugen
- Inhibitie (impulscontrole)

EN VERDER NOG:
Problemen met Sociale Informatie Verwerking
(Crick & Dodge, 1994; Van Nieuwenhuijzen, 2010)

Beschrijft de interpretatie van een bepaalde situatie èn
de reactie in die situatie:
- Info uit de omgeving wordt waargenomen
- Interpretatie van het gedrag van de ander wordt eraan
gekoppeld
- Reactie bedacht
- Reactie gekozen
- Reactie uitgevoerd
Samenspel van biologische kenmerken en eerder
opgedane ervaringen

EN VERDER NOG
- Nemen meer negatieve informatie waar
- Minder assertieve oplossingen
- Onduidelijke situaties worden eerder als vijandig
geïnterpreteerd

(Huybregts, Warren, De Sonneville & Swaab-Barneveld; 2008; Van Nieuwenhuijzen, 2010)

ZORGAANBOD

Intensieve– behandeling/begeleiding
> binnen het eigen gezin
Ouder-kindvoorzieningen – behandeling/begeleiding
> binnen een appartement van een voorziening met de
beschikking van 24-uurs begeleiding op afroep

DOEL

Toewerken naar
‘goed genoeg’ ouderschap
Ouders leren hun leven op
de rails te krijgen, waarbij
zorg en opvoeding van hun
kind (eren) centraal komen
te staan.

Faculty of Psychology and Education
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Onderzoeksconsortium
‘Wat werkt
voor ouders met verstandelijke beperkingen?’

HOE ZIET DAT ER CONCREET UIT?
Bouwen aan de gehechtheidsrelatie met hun
kind: VIPP-LD
Overdragen van leeftijdsadequate kennis over de
opvoeding van de kinderen.
Aanleren van opvoedingsvaardigheden.
Leren organiseren en runnen van een huishouding.
Leren om een ondersteunend en veilig sociaal netwerk op
te bouwen, vast te houden en te onderhouden.
In kaart brengen/begeleiden/behandelen van persoonlijke
problematiek; werken aan persoonlijke groei/stabiliteit
 Leren om zo zelfstandig mogelijk de financiën te beheren.
 Werk/vrijwilligerswerk/zinvolle dagbesteding
……………………………….

VU-STUDIE “WAT WERKT VOOR OUDERS
MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN?”
DRIE DEELPROJECTEN
1. Vragen en accepteren van hulp: de kracht
van verbindingen, werkrelatie en mindset
2. Effectieve opvoedinterventie
om ouderschap te verbeteren
3. Ervaringen van
sociale netwerkleden

2008 - 2017

SAMENWERKING:
VU University Amsterdam, 10 zorgaanbieders voor mensen met
verstandelijke beperkingen (ASVZ), belangenvereniging voor
mensen (ouders) met verstandelijke beperkingen, Vilans Kennis
Instituut
ZonMw gefinancieerd

INCLUSIE CRITERIA
Ouders:
licht verstandelijk
beperkt/moeilijk lerend
(IQ 50-85)
• Kinderen: leeftijd 1-7
• Kind: geen ‘klassiek’
autisme hebben
• Kinderen wonen grootste
deel van de week bij hun
ouder(s)
• Afgelopen half jaar
geen vorm van
videobehandeling gehad
•
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ONDERZOEKS DESIGN :
‘WHAT WORKS FOR PARENTS WITH ID?’
Total Sample
N = 146
Study 1

Parenting stress
≥= .62th percentile
(or child under custody;
living in a familyhome)

DEEL 3
Parenting stress
< .62th percentile

Study 2
(Intervention study)

Randomized
Intervention Group
n = 43

Randomized
Controlegroup (CAU)
n = 42

No participation
substudy 2
Low parenting stress group
n = 61

D
E
E
L
3

Social network – Study 3 – n = 49 / N = 170

4

15-10-2017

2. EFFECTIEVE INTERVENTIE – VIPP-LD
- Ouders met verstandelijke beperkingen profiteren van
opvoedingsondersteuning en zijn in staat de meest
belangrijke (verzorgings-) vaardigheden aan te leren.
Feldman 2004; Feldman & Tahir, 2016; Llewellyn et al. 2004; Tymchuk et al. 2004;
Wade, Llewellyn and Matthews, 2008)

- Tot nu toe zijn de meeste programma’s gericht op het
aanleren van verzorgingsvaardigheden.
- Weinig bekend over de effecten om ouders met
verstandelijke beperkingen te leren sensitiever en
responsiever te zijn in de interactie met hun kind(eren).

ACHTERGROND: PROMOTING POSITIVE PARENTING
An attachment-based intervention
Femmie Juffer,
Marian J. Bakermans-Kranenburg
Marinus H. van IJzendoorn
(2008)
VIPP-SD
Bewezen effectief voor
meerdere groepen ouders!
En meerdere groepen kinderen!
(Juffer et al, 2017)

VIPP-LD : VIDEO-FEEDBACK INTERVENTION
TO PROMOTE POSITIVE PARENTING
FOR PARENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES
VIPP-LD is een aanpassing VIPP-SD (Juffer et.al., 2008)
voor ouders met verstandelijke beperkingen
AANGEPAST AAN LEERSTIJL OUDERS MET LVB:
> aparte film- en praatbezoeken
> korte opnames
> eenvoudig taalgebruik
> ondersteunend visueel materiaal
> eigen werkboek
> toevoeging real life situation
Hodes, M.W., Meppelder, H.M., Schuengel, C. & Kef, S. (2014). Tailoring a video-feedback intervention for sensitive
discipline to parents with intellectual disabilities: A process evaluation. Attachment & Human Development, 16, 387401. doi: 10.1080/14616734.2014.912490

RESULTATEN VIPP-LD INTERVENTIE
Opvoedinterventie: gemiddeld daling van de
opvoedingsstress voor ouders uit de interventiegroep
Geen aanwijzingen effect opvoedinterventie op het
opvoedgedrag van ouders in de hele interventiegroep
Echter: hoe lager het sociaal aanpassingsvermogen, hoe
sterker het effect van de interventie.
Dus: ouders met laag adaptief vermogen lijken het meest
te profiteren van VIPP-LD
Niet afhankelijk van IQ
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VIPP-LD: EINDDOEL
Einddoel
Een sensitieve moeder/ouder in de zin van de Ainsworthschaal (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974).
Dat wil zeggen: een moeder die accuraat observeert, de
signalen van haar kind juist interpreteert en er prompt en
adequaat op reageert (ook wel ‘sensitieve responsiviteit in
engere zin’ genoemd). In bredere zin: een moeder/ouder die
responsief reageert op het (al dan niet lichamelijk) contact
zoeken van haar kind, niet interfereert als haar kind
exploreert, responsief/affectief is in speelse interacties met
haar kind en sensitief/invoelend is bij het disciplineren van
haar kind.

INTERVENTION: VIPP-LD
 Huisbezoeken voor video-opnames (7) en huisbezoeken
voor het geven van video-feedback (7) + één afsluitend
bezoek: totaal 15
 Uitgevoerd door gecertificeerde HBO opgeleide
professionals, onder supervisie van een gecertificeerde
orthopedagoog/kinderpsycholoog (intensieve training) –
beide dus getraind in VIPP-LD
 Dagelijkse situaties: tijdens het spelen, eten en een door
de ouder aangemerkte moeilijke situatie (real life situation)
Hodes, M.W., Meppelder, H.M., Schuengel, C. & Kef, S. (2014). Tailoring a video- feedback
intervention for sensitive discipline to parents with intellectual disabilities: a process evaluation.
Attachment & Human Development, 16, 387 - 401
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INTERVENTION: VIPP-LD
 Actuele gedrag van kind en ouder wordt opgenomen
(filmbezoek)
 VIPP-LD gezinsbegeleider selecteert bruikbare momenten
 Voorbereiding huisbezoek tijdens supervisie > selecteren
filmfragmenten, foto’s en teksten
 Momenten worden samen met de ouder bekeken
(praatbezoek) > video-feedback
 Sensitief gedrag wordt versterkt
 Extra informatie over opvoeding kan worden gegeven
 Eigen ‘ontdekboek’ voor ouders met belangrijke momenten
 Copy van alle sessies op DVD voor ouders

PROFIEL OUDER-KIND

THEMA’S

Spreken namens het kind (speaking for the child)
Exploratie versus gehechtheidsgedrag
Sensitieve keten
Delen van emoties

OEFENEN!

Profiel
- Wordt gemaakt na het filmbezoek, maar vóór het
volgende praatbezoek
- Bespreek je in je supervisie
- Het profiel bepaalt de accenten die gelegd worden binnen
het volgende praatbezoek. Het profiel wordt niet gedeeld
met de ouder. Het is een hulpmiddel voor jou als VIPP-LD
begeleider.

CONTACT

Marja Hodes
m.w.hodes@vu.nl
mhodes@asvz.nl
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