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1. INLEIDING: PLEIDOOI VOOR EEN GENUANCEERD GESPREK

De kinderwens van personen met een verstandelijke beperking is een delicaat 
onderwerp, waar nog vaak een taboe op rust. Het raakt kwesties aan die tot de intieme 
levenssfeer behoren en emotioneel beladen zijn. Toch moeten we het thema aan de orde 
stellen, en wel zonder het te verengen tot contraceptie en sterilisatie. We herinneren er 
in dit verband aan dat België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een 
Handicap heeft ondertekend. Ons land heeft zich er volgens artikel 23 van dat verdrag 
toe verbonden “doeltreffende en passende maatregelen” te nemen om de discriminatie 
van deze mensen uit te bannen, met name ook op het gebied van huwelijk, gezinsleven 
en ouderschap.

Nog los van het juridische facet kan de veronachtzaming van het verlangen om 
ouder te worden bij personen met een verstandelijke beperking tot schrijnende situaties 
leiden en een bron van diep lijden zijn. Dat bleek uit de getuigenissen die verzameld 
werden via het Luisternetwerk van de Koning Boudewijnstichting. Dat meet de polsslag 
bij actoren uit de burgersamenleving (civil society) in België en gaat op zoek naar 
verborgen vormen van sociale onrechtvaardigheid. Dat is de reden waarom het 
Decoderingscomité van het Luisternetwerk het belangrijk vond dit thema op de agenda 
te zetten en het de Stichting heeft verzocht een initiatief ter zake te nemen.

Het klopt dat er sinds enkele jaren inspanningen worden gedaan, en de kwestie van 
het ouderschap van personen met een verstandelijke beperking was al het voorwerp van 
een aantal studies, seminaries en artikels. Maar de goede praktijken blijven geïsoleerd 
bezig, de aanpak getuigt al te vaak van een eenzijdige poging tot ontrading en de 
personen zelf komen niet altijd voldoende aan het woord. In de zomer van 2014 bracht 
de Koning Boudewijnstichting daarom experts en actoren uit het veld samen met het 
oog op het uitzetten van prioritaire actiepistes. Er werden toen vier grote uitdagingen 
geformuleerd:
• de integratie in het programma van het buitengewoon onderwijs van een vorming 

over seksualiteit met daarin ook plaats voor aspecten als liefdesrelaties, de 
kinderwens en het ouderschap;

• de kwaliteit van de begeleiding en de coördinatie tussen de diverse voorzieningen en 
professionals die jongvolwassenen met een verstandelijke beperking opvolgen;

• de opleiding van hulpverleners om de begeleiding van ouders met een verstandelijke 
beperking in de periode rond de geboorte (perinataal) te verbeteren;

• de perceptie die deze ouders van zichzelf hebben, de beeldvorming over hen in de 
samenleving en de hardnekkige stereotypes waarvan zij het voorwerp zijn.

Er werd vervolgens een projectoproep gelanceerd, die heeft geleid tot de ondersteuning 
van elf voorbeeldprojecten (zie verderop in deze brochure). Zij kregen financiële steun, er 
werd hun ook een gemeenschappelijk traject aangeboden en ze participeerden aan de 
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ontwikkeling van een lerend netwerk, met onder meer intervisies, workshops en 
bezoeken van experts. Dit proces werd op 17 oktober 2016 afgerond met een conferentie 
in Brussel. Erkende specialisten namen er het woord en er vonden workshops plaats. Zo 
kon een eerste balans worden opgemaakt van twee actiejaren, werd er een stand van 
zaken geschetst van de problematiek in België en werden er praktische lessen uit 
getrokken. Deze brochure vormt de weerslag van dat uitwisselingsmoment.

Voor de Koning Boudewijnstichting is dit een thema waarin we naar kwetsbare 
evenwichten op zoek moeten gaan, dilemma’s moeten zien op te lossen en belangen met 
elkaar verzoenen. De antwoorden op de bijbehorende vragen kunnen niet in 
zwart-wittermen worden geformuleerd en moeten tot stand komen in nauw overleg met 
de personen zelf. De initiatieven die in het kader van deze projectoproep werden 
ondersteund, laten dat klaar en duidelijk zien: allemaal vertrekken ze van het 
uitgangspunt dat de personen met een verstandelijke beperking en hun ouders of 
naasten volwaardige partners zijn. Er zijn manieren om samen met hen een 
genuanceerde en gedeelde visie uit te werken. Deze respectvolle benadering van deze 
mensen, die vaak verbonden is met een intensieve begeleiding en werken in een 
netwerk, mondde uit in een aantal goede praktijken. De Stichting hoopt op een brede 
verspreiding van hun werk en inzichten.

1. Inleiding: pleidooi voor een genuanceerd gesprek
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2. EEN LEREND NETWERK: ELF INSPIRERENDE PROJECTEN
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Een samenwerking van:

In samenwerking met Groep Ubuntu 
stelden we een enquête op over kinder-
wens en over ouderschap. 

Enkele opvallendheden:

•	 Er wordt weinig gecommuniceerd 
over kinderwens met hun partner

•	 Zwangerschap wordt vaak op 
een toevallige manier ontdekt.

•	 40% van de zwangerschappen
was niet gepland.

•	 Opmerkelijk is ook dat er slechts 
30% bij zijn ouders terecht kan.

•	 Een aantal bestaande methodieken 
willen we verder uitwerken, 
visualiseren en eenvoudiger ma-
ken, zodanig dat het aangepast is 
aan de noden van de doelgroep. 
Zoals: checklist voor en na de 
zwangerschap, apps rond zwanger-
schap en ouderschap ….

•	 De bestaande methodieken 
blijvend in de schijnwerpers zetten: 
kinderwensenkoffer, beloningssys-
temen, “Jules op toilet”, doos vol 
gevoelens, “op tijd slapen gaan” …

•	 Blijven signaleren dat mensen met 
een beperking vaak blijvende en  
permanente ondersteuning nodig 
hebben bij de opvoeding. Tijdelijke 
trajecten zijn vaak onvoldoende. 
Er moet continuïteit gegarandeerd 
worden. 

Via een online bibliotheek wordt alle 
informatie en methodieken in verband 
met kinderwens, zwangerschap, 
ouderschap, opvoeden van kinderen, …. 
transparant en uitwisselbaar gemaakt 
voor de verschillende diensten. 

Aanpassen van methodieken aan 

noden doelgroep + signalerenIn kaart brengen van methodieken en 

deze delenIn kaart brengen van noden, wensen 

en vragen van de cliënten

Ambulante ondersteuning tweb, vzw 
heeft de kennis in huis rond het begelei-
den van mensen met een beperking. Het 
CKG rond opvoedingsondersteuning en 
het inloopteam rond preventief werken. 
We geloven in het samenleggen en 
uitwisselen van deze sterktes via inter-
visie en outreach, met als doel ouders 
met kinderen beter te kunnen onder-
steunen.

Maximale inzet op samenwerking en 

overdracht van kennis

Aan welke knelpunten willen wij met dit project tegemoet komen ...
Enkele uitspraken van mensen met een beperking in begeleiding:

IK ZOU NOG WILLEN ZEGGEN... 

Wees niet te jong zwanger, zorg eerst dat je zekerheid hebt: 
een huis, werk, … 

kijk eerst hoe je relatie loopt.
Beslis niet te vlug, praat eerst goed met je partner, want als 

alleenstaande met kinderen is niet makkelijk

eerst een beetje werken zodanig dat je goed zit met je 
financiën,	niet	te	rap	aan	kinderen	beginnen,	eerst	zorgen	dat	

je een huis hebt.

Ga veel wandelen, blijf niet in huis zitten, genieten, drink geen 
alcohol, niet roken, rustig zijn, zorg dat je geen stress hebt 

…

PROJECT DOELSTELLINGEN

•	 Mensen met een beperking kiezen bewust(er) voor kinderen en worden sterker door volledige, begrijpbare en bereikbare informatie. 
•	 De doelgroep krijgt de mogelijkheden om langdurig opvoedingsvaardigheden in te oefenen: we zetten in op continuïteit van hulpverlening.
•	 Er ontstaat een betere samenwerking tussen tweb, het CKG en het inloopteam, zodat we sneller doorverwijzen 

en beroep doen op elkaars expertise. 
•	 De	doelgroep	wordt	niet	langer	overschat.	We	vertalen	handicap-specifieke	eigenschappen	en	noden	van	de	cliënt	naar	de	reguliere	diensten
•	 Er is dialoog tussen de doelgroep en zijn omgeving: de doelgroep heeft recht op een gezin en vrije keuzes, maar hun omgeving heeft ook het recht

om bezorgd te zijn. 
•	 De draagkracht en de capaciteiten van de doelgroep versterken.

“Ik moest toevallig 

op dat moment een 

gyneacologisch onder-

zoek laten doen,  toen 

ontdekte ik dat ik 

zwanger was.”

“Ik had geen 

kinderen gehad, 

als ik geweten had dat 

het zo moeilijk kon 

zijn.”

“Geen schrik 

hebben om te 

bevallen... 

borstvoeding is niet 

om bang voor te zijn.”

“Ik vind het spijtig 

dat het CKG moet 

stoppen na 1 jaar, 

ik had daar veel hulp 
aan.”

“Ik was 
helemaal niet

 voorbereid want het 

kwam onverwacht. 

Mijn begeleider heeft 

alles gedaan, je hebt altijd 

wel iets te kort waar je niet 

aan gedacht hebt.”

“Dit is mijn 

grootste frustratie: 

Ik blijf hulp nodig hebben!

Het is omdat die diensten 

altijd moeten stoppen dat het 

nu zo moeilijk loopt. 

En als je dan hulp wil van 

andere dienst, moet je 

heel lang wachten”.

Met steun van :

Koning Boudewijnstichting en 
Nationale Loterij

“Ik had niemand 

rondom mij, ik moest 

alles zelf doen 
en zelf 

ondervinden.“

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten
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Doel van het project
Methodiekontwikkeling in voor- en nazorgprojecten rond kinderwens en ouderschap 
voor mensen met een mentale beperking. Een structurele samenwerking tussen CKG 
Glorieux, ambulante ondersteuning tweb, vzw en het inloopteam Kind en Preventie vzw 
Ronse.

Instrumenten en methode
• Maximale inzet op samenwerking en overdracht van kennis tussen de drie 

voorzieningen.

• In kaart brengen van noden, wensen en vragen van de cliënten adhv enquêtes.

• In kaart brengen van methodieken en deze delen door een gemeenschappelijke 
opvoedingsbibliotheek.

• Aanpassen van methodieken aan de noden van de doelgroep + signaleren van de 
noden.

Contact
Ambulante ondersteuning tweb, vzw
Veerle Ritserveldt - 055/330660 - veerle.ritserveldt@twebvzw.be

“Methodiekontwikkeling in voor- en nazorgtrajecten rond kinderwens en 
ouderschap voor mensen met een mentale beperking”

Ambulante ondersteuning tweb (Ronse)

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten

mailto:veerle.ritserveldt@twebvzw.be
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Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale 

"Accueil & Vie, accueillir et 
vivre" 

Une offre d’hébergement pour des 
adultes vivant avec une déficience 
intellectuelle 

Vivre sa vie et vivre ensemble 
Grandir et prendre son envol est 
dans l’ordre des choses. Ne pas 
pouvoir vivre seul ne veut pas 
dire devoir vivre en institution. 
Ou chez ses parents, faute 
d’alternative. Vivre leur vie mais 
vivre ensemble est ce que les 
personnes d’Accueil & Vie 
choisissent. Leur choix nous 
encourage ! Nous proposons notre 
structure et notre savoir-faire 
pour accueillir dans nos maisons. 
Les membres d’Accueil & Vie s’y 
installent pour vivre leur vie. 

 

 Ateliers relationnels  pour des 
personnes déficientes 
intellectuelles  travaillant en 
ETA ou étant accueillies en 
centre de jour. 

Dans une société où l'on parle  
d'inclusion  des personnes 
déficientes, il est important d'oser 
parler objectivement de leur vie 
relationnelle, affective et sexuelle.    
 
Un moyen pour ce faire, est un 
travail d'approche régulier  en 
groupe ou en individuel.  
 
Le travail d'atelier relationnel  
permet aux personnes déficientes 
de prendre conscience notamment 
des notions de relation à soi et aux 
autres. 

Ces ateliers permettraient un accompagnement des personnes dans 
leurs réflexions de vie tant au niveau relationnel, qu'affectif ou 
sexuel. 
Apprendre à mieux se connaître, à connaître ses propres limites, 
comprendre et respecter les autres, sont les bases de l'apprentissage à 
la vie. 

                           
Apprendre à connaître  et reconnaitre ses émotions, son corps, ses 
relations, la prévention, l'hygiène, les droits...), pour que les 
personnes déficientes soient plus apte à se projeter dans leur vie en 
tant qu'adultes responsables. 
Soutenir dans un projet de vie, que l'on peut les aider à mettre en 
exergue. 

                   
 
L'accompagnement dans des désirs de parentalité ne peut se faire 
que si un travail a été mis en place en amont, c'est le rôle des ateliers 
relationnels de lever le voile sur ces tabous. De permettre d’oser 
poser des questions et d’y répondre.  

                                   

Permettre aux personnes déficientes adultes d'avoir une meilleure 
connaissance d'eux mêmes et des autres.   
Développer leurs capacités d'analyse de choix pour leur permettre 
d'avoir des attitudes responsables et participatives dans leur vie. 
Pouvoir se projeter dans sa vie, envies? Besoins? Désirs? Possibilités?  
Tendre vers une solution optimale où la personne en toute 
connaissance de cause soit actrice de son projet de vie. 
 
Les ateliers ont permis à ce que les familles et l'entourage 
comprennent mieux et acceptent les besoins et les droits de leur 
"enfant " adulte, quant à sa vie relationnelle affective et sexuelle. 
Une réflexion institutionnelle est amené, des formations sont 
proposées à l'équipe sur le sujet, des échanges : famille/ institution/ 
personnes déficientes ont vu le jour. 

 

Un atelier 

animé par 

Brigitte 

Copain et 

Stéphanie 

Lalmand 

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten
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Doel van het project 
• Vanuit het perspectief van begrip/kennis en zelfbeschikking als volwassene actor 

kunnen zijn van levenskeuzes, met kennis van zaken; de eigen positie kunnen 
bepalen in de keuze om al dan niet ouder te worden. 

• Zich bewust zijn van hoe mensen zich verhouden tot zichzelf en tot anderen.

Instrumenten en methode
Instrumenten die zijn aangepast aan de items die in de workshops aan bod komen 
(emoties, lichaam, relaties, seksualiteit, ouderschap, rechten). Enkele voorbeelden: 
maskers om emoties uit te drukken, beeldtaal, ‘ik houd (niet) van’, dvd, pedagogische 
toolbox om te sensibiliseren voor persoonlijke hygiëne, koffer �rechten van personen 
met een beperking’…

In de ‘relatieworkshop’: een plaats aanreiken waar objectief over ouderschap kan worden 
gesproken, in een veilige omgeving (tijd, ruimte).

Contact 
Directeur Accueil et vie : Pascal Rommelaere - 0478/82.75.76 - direction@accueiletvie.be
Formatrice et animatrice en Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle : Brigitte Copain 
- 0497/37.46.48
Accompagnatrice dans les ateliers : Stéphanie Lalleman - 0478/90.54.09

“Atelier relationnel: Parlons-en!”

Accueil et vie (Ixelles)

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten
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Met de handen 
in het haar?

Kinderwens en ouderschap van personen met 
een verstandelijke beperking

Informeren en 
sensIbIlIseren

Gezin en Handicap behoort tot de KVG-groep
Gezin en Handicap is lid van Vijftact vzw

Kansen voor goed 
ouderschap:
• goede rolmodellen 
• motivatie, wilskracht, …
• empathisch vermogen
• bereidheid om te leren
• sociale vaardigheden
• aanvaarden van eigen beperking
• hulp en steun kunnen krijgen
• hulp een steun willen aanvaarden
• rustig, gemakkelijk kind
• een sterk netwerk 
• voldoende inkomen 
• erkenning en waardering krijgen
• …

risico’s voor goed 
ouderschap:
• er alleen voor staan 
• armoede
• geen hulp of steun aanwezig
• gezondheidsproblemen
• slechte huisvesting
• geen erkenning krijgen
• negatief zelfbeeld
• relationele problemen
• …

Wij geloven er in dat jij een 
goede ouder kunt zijn!
Een cursus ‘Kleine kinderen helpen groot worden’ 
Stapje voor stapje worden kinderen groter.
Elk kind is anders, en toch …

Er zijn zaken die elk kind nodig heeft om goed groot te worden.
Zaken die wij, als papa of mama, kunnen doen om een kind te helpen. 
Helpen om de wereld te verkennen. Welke zaken?
Dit leer je tijdens de cursus.

tips en trics voor ouders 
en begeleiders:
• geloof in mensen met een verstandelijke beperking
• neem de kinderwens ernstig
• maak het thema kinderwens bespreekbaar
• gebruik de hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn
• ondersteun mensen bij het nemen van een moeilijke beslissing
• ondersteun mensen bij het verwerken van een keuze
•  ga mee op zoek naar hoe mensen iets voor kinderen kunnen betekenen, 

ook al hebben ze geen eigen kinderen
• heb aandacht voor ‘rouw’ en andere gevoelens
• …

MEt StEun van 
DE Koning BouDEWijnSticHting 
En DE nationalE lotErij

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten
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Doel van het project
• Ouders en het directe netwerk van een persoon met een verstandelijke beperking 

sensibiliseren en informeren over hoe zij met de kinderwens van hun zoon/dochter/
broer/zus/… kunnen omgaan.

• Jonge ouders met een verstandelijke handicap basisvaardigheden aanreiken over het 
opvoeden van kinderen.

Instrumenten en methode
• Info-, vormingsmoment rond de vraag: ‘hoe omgaan met de kinderwens van de 

persoon met een verstandelijke beperking die ons nabij is’, met inleidingen over 
kansen en risico’s wat betreft ‘goed genoeg ouderschap’, hoe praat je hierover?, 
ervaringsuitwisseling.

• Jonge ouders met een verstandelijke beperking die hier nood aan hebben worden 
bezocht door een medewerker van Gezin en Handicap. Er wordt meegezocht naar hoe 
en door wie hun vragen, ervaringen… rond opvoeding het best opgevangen kunnen 
worden.

Contact
Lief Vanbael, coördinator -  03/216 29 90  - lief.vanbael@kvg.be

“Met de handen in het haar?” 

Gezin en Handicap (Antwerpen) 

2. Een lerend netwerk: elf inspirerende projecten

mailto:lief.vanbael@kvg.be
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Tous nos supports de communication et outils 
pédagogiques sont traduits en facile à lire 
et à comprendre afin que l’information soit 
accessible à un plus grand nombre.

réflexionrespect

valeurs

contexte de vie

non jugement

orientation

accompagnement

écoute

choix éclairé

publics

Handicap & parentalité
entre désir et réalité

en projet

affecTif

amiTié

conTracepTion

grossesse

sexualiTé

esTime de soi

désirs

couple

relaTions

différences

émoTions

oui-non

iVg

éVoluTion

corps

plaisirs

parenTaliTé

amour

AccompAgnement individuel 
sur lA vrAs Au cpf

AccompAgnement 
collectif sur lA vrAs

a la 
rencontre

de soi,
des autres,
de l’amitié 

et de l’amour
ateliers 2x/an

animations 
en institution 
et dans les écoles 

spécialisées
8x/an

soirées
tH mae

rencontres-débats
sur le tHème du Handicap

pour tout public 

soutien à lA 
pArentAlité

rencontre 
enfant 
parent

avec ou sans 
Handicap

formation et 
sensibilisation 
des animatrices

à l’accueil des 
familles concernées 

par le Handicap

entretien 
individuel
des familles 
concernées

consultation
pour les personnes
en situation de
Handicap
et/ou, leur famille, 

et/ou les professionnels 

de l’accompagnement

animation 
sur les désirs 

d’enfant, 
de grossesse et 
de parentalité
pour les personnes 

déficientes 
intellectuelles

développement 
d’outils 

pédagogiques 
d’animations

adaptés en 
fonction du public

désir d’enfant, désir de grossesse, situation de grossesse... depuis quelques années, de nombreuses 
interpellations sur la vie relationnelle Affective et sexuelle (vrAs) des personnes en situation de handicap 
nous viennent de toutes parts. 3 services complémentaires du réseau associatif de solidaris collaborent 
pour répondre à ces demandes. un projet décliné en 3 axes.

le service petite 
enfance de latitude 

Jeunes liège est 
spécialisé dans la 

socialisation douce 
du tout-petit, dans 

le soutien à la 
parentalité pour rompre 

l’isolement. 

le centre de 
planning familial 
des fps de liège 

est spécialisé dans 
l’accompagnement 

global en matière 
de vie relationnelle, 
affective et sexuelle.

L’Association socialiste 
de la personne 
Handicapée est 

spécialisée dans la 
défense des droits 
et le soutien des 

personnes en situation 
de handicap et de leur 

entourage.

des objectifs en 3 axes

projet réalisé avec le soutien de 
la fondation roi Baudouin et de 
la loterie nationale.
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Doel van het project
• Groepsbegeleiding rond het relationele, affectieve en seksuele leven

• Individuele begeleiding rond het relationele, gevoels- en seksuele leven; staat centraal 
in de gezinsplanning van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (FPS) 

• Ondersteuning bij het ouderschap.

Instrumenten en methode
• Activiteiten in een gespecialiseerde instelling.

• Workshops ‘Op zoek naar jezelf, de anderen, vriendschap en liefde’ (2x/jaar, 4 
workshops) op basis van pedagogische tools die we zelf ontwikkelden.

• Individuele gesprekken met personen met een verstandelijke beperking, hun ouders, 
professsionals.

• Debatontmoetingen over Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (VRAS).

• Workshops met ontmoeting ouder-kind, georganiseerd in samenwerking met de 
dienst Petite Enfance van Latitude Jeunes (steun bij het ouderschap).

Contact
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée asbl - Christel Luc, animatrice - 
04/341 63 40

Handicap et parentalité: entre désir et réalité

ASPH (Liège)
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Doel van het project
Met ons project 'Kind Wijzer Kuurne' wilden we de noden en verwachtingen rond het 
thema 'kinderwens en ouderschap' bij cliënten en mobiele begeleiders verkennen. Ons 
doel was om kwalitatievere ondersteuning te bieden door in een open dialoog onze 
begeleiders en cliënten te informeren en sterker te maken. 

Instrumenten en methode
In het project de stond de participatie van cliënten en begeleiders voortdurend centraal. 
Hiervoor richtten we een stuurgroep op en namen we interviews af. Uit deze 
bevragingen bleek de nood aan een werkinstrument in de begeleiding groot. Vandaar 
dat we kozen om een methodiekenkoffer samen te stellen en een leidraad uit te werken. 
Ook werden de projectverantwoordelijken ambassadeurs binnen de eigen organisatie en 
bij partners in de regio om dit thema levendig te houden en expertise te delen.

Contact
Groep Ubuntu vzw - 056/64 60 62 - Mobiel team Kuurne - Harelbeke : Lore Hemeryck 
lore.hemeryck@groepubuntu.org
 

“Kind Wijzer Kuurne”

Groep Ubuntu (Zwevegem) 
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Sur le chemin de la 
parentalité 

EMPLOI/FORMATION   LOGEMENT    

 

GESTION BUDGETAIRE   LOISIRS 

 

HANDICAP PHYSIQUE,                         TRANSPORTS (ADAPTES) 

MENTAL OU SENSORIEL 

      
 PROJET INDIVIDUALISE 

 

 TRAVAIL EN RESEAU        EN MILIEU OUVERT

 
Groupes de paroles 
 
 
 
 
Pour les papas Pour les mamans 
  

        
 
Briser l’isolement social 
Utiliser l’expertise de chaque parent 
Partager ses expériences et son vécu 
dans un contexte de non-jugement 
 
 
 

 
Livret pour le suivi de la 
grossesse – Carnet de la 
famille 
 
Outil de liaison famille (maman ET 
papa) – professionnels 

     
 
Support au travail d’accompagnement 
Outils de dialogue et d’inclusion 
Support communicationnel avec un 
public qui a des difficultés de 
communication 
Espaces spécifiques dédiés aux papas

 
Renforcement des compétences parentales 

Augmentation de l’autonomie 

La personne est actrice de son projet de parentalité 

         Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale 
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Doelen van het project
• De realisatie van een pedagogisch instrument voor ouders met een verstandelijke 

beperking. We stellen bij ons werk op het terrein vast dat de huidige instrumenten die 
aan deze doelgroep worden aangeboden niet voldoende aangepast zijn.

• Aanbod, aan ons publiek van ouders, van niet-gemengde praatgroepen die worden 
begeleid door een assistente psychologie en een psycholoog. Ritme: tweewekelijks. 

Instrumenten en methodes
De aangewende methode is participatief: de ouders zijn stakeholders van het project. 
Wat het instrument betreft: het doel is dat ze zich deze pedagogische map eigen kunnen 
maken en haar kunnen individualiseren afhankelijk van hun wensen.

In de praatgroepen nemen de deelnemers vrijuit het woord, onder begeleiding van een 
gespreksleider die de uitwisseling van gedachten faciliteert, met behoud van de sfeer 
van respect en vertrouwelijkheid.

Contact
Anne Willequet, directrice - 082/22 67 72

Parentalité des personnes déficientes intellectuelles :  
création d’un outil et groupe de parole pour « mamans » et « papas »

Itineris (Dinant) 
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Positief 
leermoment 

voor het 
hele gezin‘Doen’ Sociale 

oefenruimte

Open Thuis Limburg begeleidt personen met een 
(vermoeden van) een beperking in hun streven naar 
een maximale kwaliteit van leven via mobiele en 
ambulante ondersteuning op alle vlakken van het 
dagelijks leven (VAPH). Wat betreft 
woonondersteuning bieden we de werkvormen 
begeleid wonen en netwerkwerkzorg aan.  Op vlak van 
dagbesteding zijn er de activiteitenboerderij ‘De 
Akkerboom’ en de vrijetijdsclub ‘Prisma’.

Gezinnen waarvan één of beide ouders een beperking hebben, vormen een zeer 
belangrijke doelgroep van onze dienst begeleid wonen. Via mobiele gezinsondersteuning
proberen we deze ouders sterk te maken en te ondersteunen in het opnemen van hun ouderrol 
en aanpakken van moeilijkheden op de diverse levensdomeinen. Ter versterking van de 
gezinsondersteuning zijn we een aantal jaren geleden gestart met een ouderpraatgroep. 

Vanuit de ervaring in het organiseren van enkele activiteiten voor ouders én kinderen is er een 
verschuiving gekomen van een ouderpraatgroep naar een groep waar ouders én kinderen 
samen aan de slag gaan.  Tijdens elke schoolvakantie worden leuke activiteiten voor ouders 
en kinderen georganiseerd (bv. kooknamiddag, museumbezoek, nestkastjes timmeren,…).  
Kers op de taart is de jaarlijkse driedaagse in een vakantiehuis met alle gezinnen tezamen. 

• Empowerment: versterken van de eigen (veer)kracht van ouders en 
kinderen.  Ouders en kinderen doen ervaringen op die een positieve 
stimulans zijn voor de ouder-kind relatie.  Ouders leren om het 
positieve gedrag en positieve emoties van hun kinderen te 
bekrachtigen.

 Doorbreken van sociaal isolement en netwerkontwikkeling: 
ouders brengen hun verhaal, luisteren naar mekaar, wisselen tips uit 
en vinden steun en (h)erkenning bij elkaar. 

 Specifieke aandacht voor ouders die hun kinderen beperkt of 
onder toezicht zien (werken rond contactherstel).

ERVARINGSLEREN

Open Thuis 
Limburg

Ouders & 
kinderen

Betrokken 
hulpverlenings-

diensten 
(gezins-

begeleiding aan 
huis, OCMW, 

consulent OCJ of 
JRB,…)

INTENSIEVE SAMENWERKING

 18 gezinnen werden bereikt tijdens het eerste werkjaar sept 2015- augustus 2016

 Gemiddeld namen 8 gezinnen uit een toch wel zeer kwetsbare doelgroep deel aan de 
activiteiten

 Ouders met een beperkt contact met hun kinderen vormen de helft van de 
deelnemersgroep

 4 eenoudergezinnen (alleenstaande moeders) namen deel

 Grote participatie van de vaders aan de activiteiten

 Nieuw ingeslagen weg van aanbod voor gezinnen wordt in 2016-2017 verder 
gezet

 Verder uitbouwen van het methodische kader

 Delen van expertise met diensten die op de doelgroep betrokken zijn (overleg, 
intervisie, vorming)

 Verdere uitbouw van transfer van leerervaringen tijdens de groepsactiviteiten 
naar de thuissituatie in samenspraak met gezinnen en gezinsbegeleiders

www.openthuis-limburg.beMet steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij en i.s.m. Tevona

…

Ouders vertellen mekaar hoe ze de 
plaatsing van hun kinderen beleven.

Vanuit enkele hulpverleningsdiensten 
zijn er heel veel twijfels en vragen rond 
pedagogische vaardigheden van de 
ouders van een gezin met 3 jongens.  
Tijdens het weekend zien we inderdaad 
dat grenzen aangeven moeilijk is, maar 
ook dat ouders en kinderen een sterke 
band hebben dat de ouders zeer actief 
betrokken zijn op het groepsgebeuren.  
Ze zorgen voor een vieruurtje met 
Marokkaans thee.

Gezinnen stappen voor het eerst in 
hun leven in een kano voor een tocht 
van 10 km. Een heuse relatietest!

Een alleenstaande jonge moeder, wiens 
dochtertje bij de geboorte geplaatst is in 
een pleeggezin, mag met haar kind mee 
op driedaagse.  Ze ervaart heel concreet 
wat het betekent om de zorgen voor haar 
dochter dag en nacht op te nemen.  Een 
lastige maar leerrijke ervaring.

Kortom, een schat aan leerrijke 
ervaringen voor gezinnen en begeleiders!
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Doel van het project
Tijdens het activiteitenaanbod gaan we met ouders én kinderen samen aan de slag, met 
als doelen: het versterken van de (veer)kracht van ouders en kinderen, het doorbreken 
van het sociaal isolement en netwerkontwikkeling. Hierbij hebben we specifieke 
aandacht voor ouders die hun kinderen beperkt of onder toezicht zien (werken rond 
contactherstel).

Instrumenten en methode
Centraal staat de methodiek van het ervaringsleren. Aan de hand van eenvoudige, 
doe-gerichte en ‘uitdagende’ gezinsactiviteiten en een jaarlijkse driedaagse in een 
vakantiehuis wordt een positief leermoment en een sociale oefenruimte voor het hele 
gezin gecreëerd. Een intensieve samenwerking tussen onze dienst, de andere betrokken 
hulpverleningsdiensten en de gezinnen is nodig voor de rekrutering en opvolging  van 
de deelnemers en  de aanpak van de randvoorwaarden.

Contact
Patrick Sannen - 011/28 36 47 - 0490/64 57 03 - patrick.sannen@openthuis-limburg.be

“Superouders versus Superkinderen. Samen op missie” 

Open Thuis Limburg (Limburg)
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Accompagnement à la parentalité pour des parents déficients 
intellectuels. 
Pour une meilleure compréhension des besoins de l’enfant. 
 

Création d’un coffret pour travailler la parentalité, comprenant :  
  Un manuel pour les professionnels. 
Un livret destiné au parent à utiliser avec le soutien                           
des professionnels, rédigé en langage facile à comprendre et illustré.  

 

Une réflexion pour et avec le parent.   
Des informations, des explications et des conseils                         
pour chaque thème. 
 Des mises en situation proposées au parent.                                                                              

Des photos pour susciter le débat, les échanges, la réflexion.  
Un accompagnement intense basé sur les forces des parents, pour le bien-être de l’enfant. 
 

La mise au point d’une méthodologie dans le but d’apprendre à travailler ensemble,  
entre professionnels  de différents services autour d’une même famille pour coordonner 
les actions entreprises avec les parents, autour notamment d’un carnet de liaison. 
 
 L’asbl SISAHM, Service d’accompagnement, s’adresse à des personnes dès l’âge 

de 6 ans présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre       
de l’autisme ou encore des troubles spécifiques des apprentissages. 

 0032 2 219 49 78  -    sisahm@sisahm.be 
Service agréé par le SPFB (COCOF) 

 
 Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, de la Loterie Nationale, de la COCOF et du Service Phare. 
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Doel van het project 
• Op punt stellen van een methodologie om professionals van verschillende diensten 

die met hetzelfde gezin bezig zijn te leren samenwerken. Acties die met de ouders wor-
den ondernomen coördineren.

• Uitgaan van de kracht van ouders bij het opzetten van een intensieve begeleiding. 
Doel is het welzijn van het kind.

• Streven naar een betere ouder-kindrelatie.

Instrumenten en methode
• Evaluatie van de ouderlijke competenties. Opzetten van het begeleidingsprogramma 

bij het ouderschap volgens de tool die Sisahm ontwikkelde.

• Contact met de diverse leden van het netwerk met het oog op de behoeften van elk 
gezin (natuurlijk en professioneel)

• Werkplan met het netwerk. Omschrijven van de acties van eenieder, afstemmings-
vergadering.

• Evaluatie van de toegepaste methodologie.

Contact 
Anne-Marie De Vleeschouwer – 02 219 49 78 – sisahm@sisahm.be

“Vers un réseau d áccompagnement plus intensif pour des parents avec 
déficience intellectuell”

SISAHM (Woluwe-Saint-Lambert)
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Kinderwens   
&  

ouderschap  
bij kwetsbare  

gezinnen 

Bewust &  
verantwoord ouderschap 

Zinvolle samenwerking via dialoog en sluisfunctie: Open Thuis, Fara, Steunouder & 
Campus O³ 

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij 

 

Ethische  
visie 

Wens  

 
realiteit 

 

Welzijn van 
kind & ouder 

TEHUIZEN VOOR NAZORG vzw 

AMBULANTE DIENSTEN 
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Doel van het project
• Een samen gedragen visie op hoe wij in ons dagelijks werk met onze cliënten die een 

kinderwens hebben willen en kunnen omgaan.  
Onze professionaliteit m.b.t. de ondersteuning van het ouderschap verder 
onderbouwen op emotioneel, relationeel en pedagogisch vlak.

• Een gezamenlijk ethisch onderbouwd draagvlak in een professioneel, warm en 
zorgzaam team, zodat we met onze cliënten op weg kunnen gaan en onze 
verantwoordelijkheid inzake kinderwens en ouderschap kunnen opnemen.

Instrumenten en methode
• Onze cliëntrelatie die gebaseerd is op vertrouwen, om in dialoog te blijven met de 

cliënt in zijn ruime context.

• Visietekst als ethisch kompas om deze gespreksvoering (dialoog) te doen.

• Concreet materiaal zoals de koffer ‘De kinderen, waar kies ik voor?’ van ASVZ; 
vorming VONX ‘Praten over kinderwens’ van Cathy De Feyter.

• Samenwerking met andere diensten zoals Fara, Campus O³, Open Thuis…

• Het eigen team om ‘thuis’ en op verhaal te komen, om de eigen gevoelens te 
exploreren en de eigen kijk te verruimen via o.a. intervisie.

Contact 
Lieve Vriens - 011/37 87 44 - Lieve.vriens@tevona.be

 “Ethisch-maatschappelijke verantwoordelijkheid; preventie en 
ondersteuning” 

Tevona (Tehuizen voor Nazorg) – Dienst Begeleid Wonen (Hasselt) 
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Papa, maman, qu’est-ce qu’on fait aujourd'hui? 

Responsables du projet : Loubna Moussadeq & Anne-France Peyskens 

Comment? 

En organisant des activités gratuites ou peu chères organisées par les 
communes, les associations, maisons de quartier, etc., (fêtes des fa-
milles des communes, musées gratuits du dimanche, Walibi et Grottes 
de Han avec Arc-en-ciel, etc.)   

C’est quoi? Ce sont des activités accessibles qui rassemblent des parents porteurs de handicaps et leurs enfants. 

Objectifs : 

 Montrer aux parents 
qu’il est possible de 
faire des activités avec 
leurs enfants sans dé-
penser une fortune; 

 Créer un environne-
ment de confiance au 
sein de la famille; 

 Valoriser le parent 
porteur de handicap 
dans son environne-
ment.  

Le Bataclan a pour objectif de promouvoir la 

prise d’autonomie, l’intégration, et le bien-

être de la personne handicapée d’une façon 

globale dans le respect de la personne et de 

se droits.  

 

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et la Loterie Nationale 

Résultats du projet :  

 Les parents proposent eux-mêmes des activités ou les réitèrent d’eux-mêmes. Ils de-
mandent à augmenter la fréquence des rencontres et invitent des amis à se joindre 
au groupe. 

 Pour plusieurs familles, le fait d’avoir consacré du bon temps ensemble, a permis de 
créer une relation plus saine et de favoriser les échanges positifs au sein du cercle,  

 Enfin, les distances relationnelles se sont resserrées entre certains parents et enfants. 
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Doel van het project
Ons doel is ouders te begeleiden in hun relatie met hun kinderen en bij het aanpakken 
van de activiteiten die zij met hen ondernemen. Wij willen hen hun creativiteit laten 
ontwikkelen, activiteiten organiseren (gaande van een gezelschapsspel tot knutselen), 
het lezen van verhalen, een uitstap naar het park, museum, speeltuin… We proberen hen 
goedkopere activiteiten te laten ontdekken die diverse diensten voorstellen om met hun 
kinderen bezig te zijn.

Instrumenten en methode
Voor ons staan onze cliënten centraal in het project. Daarin kunnen zij hun verlangens 
onder woorden brengen en de thema’s die ze willen aansnijden. Zij maken het 
activiteitenprogramma naargelang van hun behoefte en hun zin om dingen te 
ontdekken. Ze komen uit voor – en komen tot een gedachtewisseling over – hun angsten, 
krachten, trucjes en handigheden die ze met/voor hun kinderen hebben. Wij geven hen 
opnieuw vertrouwen in hun rol. 

Contact
Loubna Moussadeq – loubnam@bataclan.be – 02/646 30 13
Anne-France Peyskens – afpeyskens.bataclan@gmail.com – 02/646 30 13 

“Papa, mama, wat gaan we vandaag doen?” 

Bataclan (Etterbeek) 
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Beeldboek Kinderwens

Wat is het probleem?

Projectdoel?

Verloop van het project

Vorming over kinderwens aan mensen met een beperking en aan hun begeleiders -> 
verhalen van mensen met een beperking over hun kinderwens -> scenario's -> tekeningen -> 
feedback -> aanpassingen en nieuwe tekeningen ->  beeldboek verwacht mei '17

“Ik zie heel graag kinderen, maar na 10 min 
spelen met de kinderen van mijn zus, ga ik naar boven. Want 
dan wordt het me te druk. Ik heb hier wel veel verdriet van. 

Dit verdriet komt uit mijn buik.” 

“Ik wil niet dat mijn cliënte denkt dat ik haar wil afraden 
om een kind te krijgen. Ik wil oprecht met haar in dialoog 

gaan over haar kinderwens.” 

VONX wil een hefboom zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. 
We willen iets teweeg brengen in het leven van mensen met een beperking. 
Daarvoor gaan we ook aan de slag met hun omgeving en met de sector die mensen met 
een beperking ondersteunt. 
'Verbinden' staat centraal in ons vormingswerk.Dit project kwam tot stand met steun van de Koning Boudewijnstichting, De Nationale Loterij, 

Stichting Marguerite-Marie Delacroix en Crown Handling nv

Ontwerpschetsen voor tekeningen
Saar De Buysere

Meer info : www.vonx.be -  cathy.defeyter@konekt.be
Concept en tekst: Cathy De Feyter

Kinderwens

Verdriet Veel vragen Gesprek loopt moeilijk

Gesprek mogelijk maken
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Doel van het project
VONX wil het gesprek rond kinderwens helpen mogelijk maken. We doen dit door het 
ontwerpen van een beeldboek. Dit beeldboek zal de dialoog faciliteren en ruimte maken 
om het eigen verhaal rond de kinderwens met de bijbehorende gevoelens te bespreken. 

We hopen hiermee tegemoet te komen aan de nood om het thema kinderwens 
bespreekbaar te maken voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 
ondersteuners.

Instrumenten en methode
Uit onze vormingservaring en gesprekken over het thema Kinderwens met begeleiders 
en mensen met een beperking hebben we verhalen verzameld. Dit resulteerde in diverse 
scenario’s rond kinderwens. Illustratrice Saar De Buysere heeft op basis van deze 
scenario’s tekeningen gemaakt om het beeldboek vorm te geven. We vroegen mensen 
met een beperking feedback op deze tekeningen. Met VONX plannen we vervolgens 
vorming voor ondersteuners om met het beeldboek aan de slag te gaan.

Contact
Cathy De Feyter – cathy.defeyter@konekt.be  -  09 / 261 57 50

“Het beeldboek dat het gesprek over kinderwens mogelijk maakt” 

VONX (Sint-Amandsberg, Gent) 
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3. NAAR EEN GEDEELDE VISIE EN GOEDE PRAKTIJKEN. 
     DE CONFERENTIE VAN 17 OKTOBER 2016

Samenwerken rond het respectvol ondersteunen van (toekomstige) ouders met 
een verstandelijke beperking 

Marie-Claire Haelewyck, cheffe de service d'Orthopédagogie clinique, UMons

In haar uiteenzetting op de studiedag legt Marie-Claire Haelewyck de nadruk op 
twee essentiële facetten: empowerment van personen met een verstandelijke beperking 
– zeg maar: de ontwikkeling van hun zeggings- en daadkracht – en het begeleidings-
proces naar het ouderschap.

Zoals elk van ons interageert ook een persoon met een beperking in een complex 
systeem: de naaste omgeving, het bredere sociale netwerk, professionals, beleidsma-
kers… Zij allen kunnen zijn leven mee beïnvloeden. Aan de andere kant heeft de persoon 
zelf beperkingen maar ook talenten die hij kan mobiliseren. In een empower-
ment-denken moeten we in de eerste plaats rekening houden met deze complexiteit en 
uiterst nauwgezet de diverse factoren identificeren die bij elk afzonderlijk geval in het 
geding zijn (karaktereigenschappen van de persoon, de familiale context, uitdagingen 
voor de begeleiding, de medische opvolging…)

Het complexe systeem waarin de persoon met een verstandelijke beperking leeft
en de verschillende factoren die een rol spelen.

Sociale context
Bv. Stigmatisering, 

discriminatie

Eigenschappen en 
ontwikkeling (kinderen)
Bv. aantal kinderen, leeftijd 

en geslacht, voorkomen
van gedragsproblemen

Gezinskenmerken
Bv. soort inkomen, werk,
type huisvesting, buurt

Ouderschap
Bv. adequate basiszorg

of niet, soort 
oordeelsvorming

Gezondheid van de 
ouder

Bv. ziektes, depressie, 
zelfbeeld, stress

Ouderlijk verleden
Bv. cognitieve beperking, verleden 
van mishandeling, modellen van 
ouderschap, soort ervaring met

de kinderen, leeftijd bij
de geboorte eerste kind

Trauma’s en eerdere crisissituaties
Bv. geweld, inkomensverlies,

overlijden van een dierbare

Ouderschapsmodel van personen met een verstandelijke beperking

■ Kind
■ Ouder
■ Familie
■ Context

Sociale ondersteuning en 
voorzieningen

Bv. mate van tevredenheid over de 
ondersteuning,

Betrokkenheid diensten 
jeugdbescherming,

Soort aangeboden diensten

Erfelijkheid, 
pre-, peri- en postnatale 

ervaring
Bv. overgedragen syndroom
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Het volstaat echter niet te verkondigen dat iemand over vaardigheden beschikt. Je 
moet ook de omstandigheden creëren om die concreet tot uiting te laten komen. Er moet 
in dat verband op twee fronten worden gewerkt:
• psychologisch empowerment: in de vormingsjaren werd alles wat gaat over het 

gevoelsleven van het kind met een beperking soms verwaarloosd en ging het leren 
over zuiver functionele dingen. Als zo’n kind dan de volwassenenleeftijd bereikt, 
doen er zich uitdagingen voor op het vlak van informatie (over het gevoels- en 
seksuele leven), het zelfbeeld, sociale en ouderschapscompetenties, de vaardigheid 
om gevoelens te herkennen en uit te drukken, en zeker ook de wens om ouder te 
worden;

• empowerment op het vlak van het zich organiseren: de veelheid aan actoren en 
diensten die de toekomstige ouder kunnen helpen op sociaal, juridisch, hygiënisch 
vlak  kan ook een bron van verwarring zijn. Mensen hebben nood aan begeleiding om 
in dit landschap hun weg te vinden en hun rechten voluit te kunnen uitoefenen.

De huidige praktijken streven naar meer inclusie en proberen de bijbehorende 
uitdagingen aan te pakken. Maar hoe meet je zoiets? We moeten vaststellen dat er nog 
geen aangepast evaluatiesysteem bestaat. Vandaar de idee om met de partnerdiensten 
in cocreatie een rooster te ontwikkelen dat de daadkracht van personen met een 
verstandelijke beperking meet en waaruit hun begeleiders aanwijzingen kunnen halen. 
Uit zo'n evaluatie kan bijvoorbeeld blijken dat een cliënt een zeker aantal competenties 
heeft ontwikkeld, maar met een zeer laag zelfbeeld kampt. In zo’n geval is het duidelijk 
dat werken aan dat zelfbeeld een prioriteit moet worden in het kader van een 
begeleidingstraject naar het ouderschap.

Dit begeleidingsproces (dat al dan niet slaagt) kun je in vier fasen onderverdelen:
a) informatie over het gevoels- en seksuele leven: die informatie moet enerzijds naar 

een evenwicht streven tussen de rechten van de persoon zoals die door wetten en 
verdragen zijn gewaarborgd, en die van het kind dat geboren zal worden.

 Anderzijds is het even essentieel dat men de clichés vermijdt die nog te vaak onze 
beeldvorming van het gevoels- en seksuele leven van personen met een verstande-
lijke beperking mee bepalen. Die gaan van onschuldig en kinderlijk (“het zijn grote 
kinderen, ze denken alleen maar daaraan”) tot diaboliserend (“zij hebben meer 
moeite dan anderen om hun driften te beheersen”).

 Er bestaan vandaag de dag aangepaste en intelligent ontworpen tools die het 
informatiewerk kunnen ondersteunen. Zo is er het infokoffertje dat men in Québec 
gebruikt (Carole Boucher)1, of het programma Des femmes et des hommes, met 
bijbehorend handboek, beeldendossier en dvd, dat door een team uit Namen2 is 
gemaakt.

 Andere tools dienen om de kennis en behoeften van een persoon te evalueren en zo 
de ondersteuning beter te kunnen richten. Dat geldt voor de vormingsprogramma’s 
van Accueil et vie, een van de ondersteunde projecten.

1 DESAULNIERS, M-P., BOUCHER,C. , BOUTET, M. & VOYER, (2001). Programme d’éducation à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant des incapacités intellectuelles modérées. 
Université Trois-Rivière : Québec

2 DELVILLE, J., MERCIER, M., & MERLIN, C. (2000). Des Femmes et des Hommes : Programme d'édu-
cation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales. Presses Universi-
taires de Namur : Namur
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b) De kinderwens werpt diverse vragen op: hoe zo’n wens durven te uiten, wanneer, 
bij wie…? Voor de ouders is het zaak te weten tot wie ze zich kunnen wenden om hun 
verlangen te begeleiden.

 Er bestaan voorzieningen, zoals Kind & Gezin, die als neutraal luisterend oor voor 
een moederschapsproject dienst kunnen doen en die de motivatie ervoor kunnen 
analyseren, zonder de omvang van ouderlijke taken uit de weg te gaan, en de 
moeilijkheden die ermee gepaard kunnen gaan.  

 c) De zwangerschap: de prenatale begeleiding moet individueel zijn en de komst van 
de baby al voorbereiden: hoe zien de ouders hun toekomst met het kind, hoe denken 
ze zijn behoeften te kunnen invullen, hebben ze vragen, bezorgdheden? Doel is de 
sterktes en zwaktes van de ouders te evalueren om hen aangepaste oplossingen te 
kunnen voorstellen wat inhoudt dat men zo vroeg mogelijk de gezinssituatie leert 
kennen. Het project Pas à Pas3 in het noorden van Frankrijk is wat dit betreft een 
mooi voorbeeld.

d) De geboorte en de vroegste kindertijd: ook hiervoor bestaan er interessante tools, 
zoals de Guide Portage4, ook uit Québec, die het mogelijk maakt de ontwikkeling van 
het kind nauwgezet op te volgen en concrete raadgevingen voor diverse facetten van 
die ontwikkeling bevat.

De voorbeeldprojecten die de Koning Boudewijnstichting ondersteunt, staan in het hart 
van dit psychologische en organisatorische empowerment. Zij illustreren diverse 
aspecten die we al aanhaalden:
• Bataclan: zet nabijheidsacties op met de mensen zelf en legt de nadruk op de 

relationele dimensie, met activiteiten die contextueel zijn uitgewerkt.

• SISAHM: maakt vlot toegankelijke methodologische handleidingen en speelt de rol 
van tussenpersoon tussen de gezinnen en de diensten.

• ASPH: legt verbindingen met de algemene voorzieningen en sensibiliseert hen voor 
verstandelijke beperkingen; neemt ook de rol van pleitbezorger van de cliënten op 
zich.

• Itineris: werkt op het traject naar het ouderschap, met het gezinsboekje, en zet ook in 
op de betrokkenheid van de vader.

Tot besluit: de inzet van dit empowerment van personen met een verstandelijke 
beperking bestaat erin dat zij in alle omstandigheden actoren zijn van hun eigen leven, 
met alle nodige kennis die daarbij hoort.

3 http://centreaba-nord.fr/index.php?-5-presentation_de_pas_a_pas
4 CESA 5(2003). PORTAGE GUIDE. http://www.portageproject.org/
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Toewerken naar ‘goed genoeg’ ouderschap

Geert Van Hove, professor Orthopedagogiek, UGent / VU Amsterdam

Geert Van Hove liet zich voor de basis van zijn bijdrage inspireren door zijn 
contacten met zijn Australische collega Gwynnyth Llewellyn. Zij deed als een van de 
eersten onderzoek naar ouders met een verstandelijke beperking (ook al dateert de 
allereerste studie hierover uit 1947!) en wijdde er haar hele loopbaan aan. De ideeën waar 
zij voor staat gaan in tegen een aantal vooroordelen en extreme standpunten5. Echo’s 
ervan vinden we terug in diverse projecten die in het kader van deze campagne worden 
ondersteund.

We kunnen de ideeën van Gwynnyth Llewellyn in zes grote standpunten samenvatten:
1) Er is geen direct oorzakelijk verband tussen de verstandelijke beperking en 

de kwaliteit van de opvoeding die ouders geven: personen met een laag IQ 
kunnen uitstekende ouders blijken te zijn, en omgekeerd. De context en de ‘sociale 
factoren’ zijn als determinanten veel belangrijker: de hoogte van het inkomen, de 
kwaliteit van de huisvesting en de leefomgeving, het bestaan van ondersteunende 
diensten… Een beperking vormt geen goede verklaring waarom ouders en hun 
kinderen het wel/niet goed doen: de ouders met een verstandelijke beperking 
behoren in hun sociale categorie bij het gemiddelde6.

2) Er is een groot nationaal actieplan nodig om deze problematiek op de agenda van 
het politieke en maatschappelijke debat te krijgen. Dat is in Australië gebeurd met 
het programma Healthy Start7. Hierdoor is er bijzonder veel informatie verzameld 
en gingen in het hele land ouders en professionelen met elkaar in gesprek. Men kan 
daarin een parallellie zien met wat de Koning Boudewijnstichting op Belgische 
schaal onderneemt.

 De Australische ervaring toont ook waarom het strategisch interessant is dat men in 
een campagne de nadruk legt op het kind. Dat is een slimme zet om het publiek en de 
besluitvormers te sensibiliseren.

3) Een sleutelelement is te achterhalen in welke mate jonge mensen met een 
verstandelijke beperking zichzelf als potentiële ouders zien én ook als zodanig 
worden beschouwd. Gaat het om een onderwerp waarover men in het gezin spontaan 
praat? Zeker voor jonge meisjes is de vraag naar het kader waarin ze zijn opgegroeid 
en de identiteit die ze hebben ontwikkeld essentieel: worden zij beschouwd als 
personen die beschermd moeten worden dan wel als vrouwen die op hun beurt 
moeder kunnen worden?

5 Twee mooie overzichtsartikels geven een goed overzicht van haar dertig jaar onderzoek: IASSID SIRG on 
Parents and Parenting with Intellectual Disabilities (2008). Parents labelled with Intellectual Disabilitiy: 
position of the IASSID SIRG on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities, 21, 296-307; Llewellyn, G. (2013) Parents with Intellectual Disability 
and their Children: Advances in Policy and Practice, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disa-
bilities, vol.10, 2, 82-85.

6 Mayes, R., Llewellyn, G., McConell, D. (2008). Active negotiation: Mothers with Intellectual Disabilities 
Creating Their Social Support Networks, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 341-
350. 
Hindmarsh, G., Llewellyn, G., Emerson, E. (2015). Mothers with intellectual impairment and their 
9-month-old infants, Journal of Intellectual Disability Research, vol. 59, 6, 541-550.

7 Zie voor meer informatie hierover deze website: http://www.healthystart.net.au
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 Als het vraagstuk van het ouderschap plotseling en onvoorbereid aan de orde komt, 
kan dat in het gezin ongemak en stress met zich meebrengen die een weerslag hebben 
op de kinderen met een verstandelijke beperking. Het gebrek aan erkenning en 
ondersteuning, en de indruk dat men niet ernstig wordt genomen, kunnen hen 
onzeker maken en een impact hebben op hun emotioneel en psychisch welzijn8.

 Enkele projecten in Vlaanderen hebben specifiek gewerkt op de hechtere band 
tussen algemene en gespecialiseerde diensten om tot een positieve beeldvorming te 
komen van toekomstige ouders met een verstandelijke beperking. Zo probeert Gezin 
& Handicap een respectvolle houding te bevorderen tegenover de kinderwens van 
personen met een verstandelijke beperking.

4) Ouders met een verstandelijke beperking zijn in staat om te leren. Gwynnyth 
Llewellyn en haar team organiseerden oudertrainingen op maat, en maten het effect 
(‘voor’ en ‘na’). Die evaluaties toonden duidelijk aan dat de deelnemers na de vorming 
hun rol als ouders en hun verantwoordelijkheden veel beter oppakten9.

 De projecten Tevona en Open Huis gebruiken deze logica van ‘wederzijds leren’, in 
groepen die samen naar oplossingen zoeken voor de problemen die rijzen.

5) Wij hebben een vertekend beeld van de situatie omdat ons ondersteunings- en 
begeleidingswerk maakt dat we alleen de problematische gevallen zien, terwijl er ook 
veel voorbeelden van geslaagde ouders zijn. In het kader van een onderzoek dat zij in 
een materniteit voerde, heeft Gwynnyth Llewellyn een aantal moeders met een 
verstandelijke beperking ontmoet bij wie alles goed ging en die niet door een sociale 
dienst werden begeleid, omdat ze over een goed familiaal netwerk beschikten. Laten 
we ook die ouders in het verhaal betrekken en er lessen van leren10!

6) Het is een van onze belangrijkste opdrachten dat de ouders met een verstandelijke 
beperking zelf hun verhaal kunnen doen en over hun ervaring kunnen 
getuigen. Wij moeten hen daarbij helpen. Gwynnyth Llewellyn geeft het voorbeeld 
van een congres voor juristen over deze kwestie. Op het moment dat ouders daar het 
woord konden nemen veranderden veel deelnemers van mening en namen de discus-
sies een andere wending11. Bij ons wil het boek dat dankzij het VONX-project tot 
stand komt, recht doen aan de ervaring van de ouders die eraan hebben meegewerkt.

8 Wade, C., Llewellyn, G., Matthews, J. (2015). Parent mental health as a mediator of contextual effects on 
parents with intellectual disabilities and their children, Clinical Psychologist, 19, 28-38.  
Fraser, V., Llewellyn, G. (2015). Good, Bad or Absent: Discourses of Parents with Disabilities in Austra-
lian News Media. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28, 319-329.

9 Wade, C., Llewellyn, G., Matthews, J. (2008). Review of Parent Training Interventions for Parents with 
Intellectual Disability, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 351-366.

10 McConell, D., Mayes, R., Llewellyn, G. (2008). Women with Intellectual Disability at risk of adverse 
pregnancy and birth outcomes. Journal of Intellectual Disability Research, vol.52, 6, 529-535.  
Llewellyn, G., Hindmarsh, G. (2015). Parents with Intellectual Disability in a Population Context. Cur-
rent Developmental Disorders Reports, 2, 119-226.

11 Mayes, R., Llewellyn, G., McConell, D. (2011). ‘That’s who I choose to be’. The mother identity for women 
with intellectual disabilities. Women’s Studies International Forum, 34, 112-120.
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Goed genoeg ouderschap

“The greatest thing she learned is that there is no way to be a perfect mother, but a 
million ways to be a good one.”

De perfecte ouder bestaat niet, maar het ideaal van perfectie kan onrealistische 
verwachtingen creëren en de ouders bovenmatig onder druk zetten, in het 
bijzonder als zij kwetsbaarder zijn. Het is dan ook essentieel hen op dat vlak gerust 
te stellen: zoals iedereen hebben zij tekortkomingen en maken ze fouten. Dit belet 
niet dat ook zij goede mama’s en papa’s kunnen zijn.

De Britse pediater en psychiater Donald Winnicott heeft het concept ‘goed 
genoeg ouderschap’ gepopulariseerd. Dat vertrekt van het principe dat elke moeder 
– en elke ouder – een kind van nature de zorg, aandacht en liefde geeft die het nodig 
heeft. In de behoorlijke zeldzame gevallen waar dat niet het geval is heeft de 
samenleving de plicht om op te treden en zo het welzijn van het kind te verzekeren. 
Maar dan moet het wel om ernstige tekortkomingen gaan in de opvoeding, die 
bovendien herhaaldelijk voorkomen en duidelijk zijn aangetoond. In alle andere 
gevallen moet het gezin het voordeel van de twijfel krijgen en kan men eventueel 
een vorm van ondersteuning opzetten.

Het concept ‘goed genoeg ouderschap’ heeft verschillende projecten uit de 
projectoproep geïnspireerd. Het houdt in dat men afstand neemt van het idee van 
een ideaal opvoedingsmodel en de beelden die iedereen zich daarbij voor de geest 
haalt. De begeleider is geen specialist die ‘het weet’, problemen analyseert en 
vervolgens een passend advies geeft. Hij fungeert eerder als waarnemer: hij neemt 
een houding van ‘niet weten’ aan, ontdekt bij ouders krachten, vaardigheden en 
competenties, en focust dáárop om hen zo zelfvertrouwen te geven. Samen kunnen 
zij een traject op maat aangaan, waardoor ‘goed genoeg’ ouders nog betere ouders 
worden.
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Panel: een diversiteit aan perspectieven op het ouderschap

Joke Denekens,
prof. em. Huisartsengeneeskunde UAntwerpen en huisarts

Bernard De Vos,
Délégué général aux Droits de l'Enfant, Fédération Wallonie-Bruxelles

Véronique Ghesquière,
diensthoofd Handicap/VN-Verdrag, Unia

Veerle Provoost,
professor empirisch onderzoek in de bio-ethiek, UGent

Nemen ook deel: Wivina Demeester, Marie-Claire Haelewyck
en Geert Van Hove

In het begin van haar loopbaan heeft Joke Denekens haar thesis gewijd aan de 
seksualiteit van personen met een verstandelijke beperking. Zij interviewde toen zestig 
jonge ‘mentaal gehandicapten’ (zoals men ze toen nog noemde), hun ouders en andere 
betrokken actoren, zoals huisartsen, om een hele reeks elementen te identificeren: hun 
kennis op het vlak van seksualiteit, hun seksleven, contraceptiva, de sociale context… 
We mogen rustig zeggen dat er toentertijd een groot taboe hing rond al deze 
vraagstukken en dat er een heel dualistische visie heerste: het was ‘engel’ of ‘duivel’, 
zoals hier ook al is gezegd. Gedwongen sterilisatie was bovendien geen zeldzaamheid. 
Vandaag de dag hebben we zeker stappen vooruitgezet en is de seksualiteit van personen 
met een verstandelijke beperking een meer ‘gewoon’ onderwerp geworden, ook al is dat 
nog zeker niet voor iedereen het geval. De praktijk van de sterilisatie buiten medeweten 
van de persoon zelf is nagenoeg verdwenen.

In 2011 werd Unia aangeduid als de instantie die moet waken over de toepassing in 
België van het VN-verdrag inzake Personen met een Handicap, memoreert Véronique 
Ghesquière. Artikel 12 van dat verdrag bepaalt dat men voortaan moet vertrekken van 
het principe dat personen met een beperking handelingsbekwaam zijn en dat men hen 
bepaalde rechten niet mag ontzeggen (zoals het recht om te huwen en om het ouderlijke 
gezag uit te oefenen), behalve in zeldzame en ernstige gevallen. We moeten daar 
bijzonder waakzaam voor zijn.

Een ander principe van het verdrag stelt: “niets over ons zonder ons”. Anders gezegd: 
men mag de persoon met een beperking niet vertegenwoordigen, maar moet 
ondersteunings- en begeleidingssystemen zo opzetten (met name voor het ouderschap) 
dat hij/zij er zelf bij betrokken is. Hier past bovendien de bedenking dat een beperking 
kan evolueren en dat de persoon competenties kan ontwikkelen om vader of moeder te 
worden.

Duidelijk is dat de omgeving als factor belangrijker is dan de individuele 
beperkingen van de persoon. Er moet dan ook aan die omgeving worden gewerkt, vanuit 
een ruime invalshoek: overkoepelende ondersteuningsdiensten moeten worden opgezet 
voor iedereen die op een moment in zijn/haar leven in een kwetsbare situatie verkeert.

In Australië is men er blijkbaar in geslaagd overlegmechanismen op te zetten die 
maken dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Is zo’n aanpak ook bij ons toepasbaar? Het 

3. Naar een gedeelde visie en goede praktijken. De conferentie van 17 oktober 2016



Koning Boudewijnstichting40

Kinderwens en ouderschap van personen
met een verstandelijke beperking.
Naar een gedeelde visie en goede praktijken

wordt in Vlaanderen al vaak gedaan bij individuele gevallen, antwoordt Geert Van 
Hove. Men ziet dat sommige projecten verder willen gaan en meer structurele vormen 
van overleg willen inrichten, in de schoot van organisaties als Kind & Gezin of Het Huis 
van het Kind. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking krijgen daarin ook 
een plaats.

Het is belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting staan, maar men moet ook de 
bezorgdheden van deze ouders ernstig kunnen nemen en rekening houden met de 
natuurlijke neiging van elke ouder om zijn kind te willen beschermen (en soms 
overbeschermen). Deze reacties hoeven niet tot confrontaties te leiden, maar moeten het 
denkwerk juist bevorderen. Ze kunnen ook dienstdoen als ‘sleutel’ om bepaalde 
uitwassen te vermijden en ze herinneren eraan dat de dingen niet altijd eenvoudig zijn. 
Geert Van Hove beveelt ook aan om dit gesprek zo vroeg als mogelijk aan te gaan, zeker 
al gedurende de schoolloopbaan, om het denkwerk te laten vooruitgaan. Er mag niet 
worden gewacht tot het moment dat het kind 18 wordt om het er dan out of the blue over 
te hebben.

Marie-Claire Haelewyck merkt ook een evolutie in de relaties tussen ouders en 
professionals. Het ideaal is ongetwijfeld dat we komen tot overkoepelende, generalisti-
sche structuren die zich tot iedereen richten, zoals Véronique Ghesquière zei. Maar 
aanvankelijk staan de ouders over het algemeen in contact met gespecialiseerde 
diensten. Die moeten als go-between naar algemene diensten fungeren en mensen 
'wapenen' om hun noden onder woorden te kunnen brengen.

Veerle Provoost benadert het thema vanuit een ethische invalshoek, in de context 
van de reproductieve geneeskunde. In dat kader rijst de vraag of het ethisch verantwoord 
is dat een koppel via de medische weg een kind krijgt en welke criteria daarvoor gelden, 
rekening houdend met het advies van derden (de arts en het medische team): ook zij 
moeten de morele verantwoordelijkheid voor de beslissing nemen.

Deze criteria evolueren, zoals de case van lesbische vrouwen met een kinderwens 
aantoont. Men stelde zich daarbij de vraag welke gevolgen de afwezigheid van een vader 
voor het kind zou hebben. Studies hebben inmiddels een duidelijk antwoord gegeven: 
het gaat goed met deze kinderen, voor zover ze om zich heen voldoende mannelijke 
rolmodellen hebben. Interessant is de evolutie in Groot-Brittannië: de aanwezigheid van 
een vader was tot voor kort een wettelijke vereiste om een kind te mogen hebben. Die eis 
is in 2008 vervangen door het concept ‘ondersteunend ouderschap’ (supportive parenting).

Het gaat er dan ook om de hele familiale en sociale context erbij te betrekken en je 
niet te beperken tot het individu, onderstreept Veerle Provoost. Dat is ook duidelijk bij 
euthanasie: uiteraard is de wens van de patiënt zelf een belangrijk element, maar bij hun 
ethische reflecties houden medici ook rekening met de familiale situatie. Er kan 
bijvoorbeeld een crisis optreden waarbij men niet instemt met de keuze van de persoon.

Wat personen met een verstandelijke beperking betreft, moet men dan ook proberen 
niet alleen de competenties van de toekomstige ouders te evalueren, maar ook die van 
hun dichte omgeving. De vraag is of het familiale en sociale netwerk kan bijdragen aan 
een ‘ondersteunend ouderschap’. In bepaalde gevallen is het de verantwoordelijkheid 
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van de diensten die worden geraadpleegd om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld voor bijzonder 
geïsoleerd levende jonge vrouwen die leven met het beeld dat een kind een middel is om 
hun eenzaamheid te doorbreken, bijna zoals een gezelschapsdier. Maar de bewijslast 
berust altijd bij degene die zich tegen de ouderschapswens verzet: die moet aantonen dat 
er een risico is op ernstige gevolgen die hier voor het kind uit kunnen voortvloeien.

Bernard De Vos is belast met de toepassing van het VN-Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind in de Fédération Wallonie-Bruxelles. Hij wijst er in de eerste plaats op dat 
armoede de doodgraver is van kinderrechten: niet één artikel van het verdrag doorstaat 
de armoedetoets. Aan de andere kant is er een permanente dialectiek tussen 'het recht 
van het kind' en ‘het recht op een kind’. Dat spanningsveld kwam al ter sprake en 
doorkruist een groot aantal discussies over ethische en deontologische kwesties, zoals 
ook het draagmoederschap en medisch geassisteerde voortplanting. Het gaat om 
delicate vraagstukken die een serene behandeling verdienen, in een context waarin het 
concept 'gezin' razendsnel evolueert. Terwijl één of twee generaties geleden het beeld van 
een gezin nog samen te vatten viel als 'papa, mama, de kinderen en de hond', hebben we 
vandaag de dag te maken met een grote diversiteit aan modellen, ook wat betreft de 
wijze waarop men kinderen ‘maakt’.

Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van de belangen van het kind als 'eerste 
overweging'. Dat is een erg discutabele notie, volgens Bernard De Vos, omdat dat belang 
maar zelden door het kind of zelfs maar door zijn naasten wordt bepaald, maar veeleer 
door derden. Het is dan ook essentieel dat men tegelijk het recht op participatie 
ontwikkelt én het recht op het zich uitdrukken van de betrokkenen.

De plaatsing van kinderen in een instelling is daar een voorbeeld van. Bij al te veel 
kinderen wordt het recht om in hun gezin te leven niet gerespecteerd. Het kan om 
diverse redenen noodzakelijk zijn om een kind tijdelijk uit zijn familiale omgeving weg 
te nemen. Maar het probleem betreft vooral de bovenmatige eisen die vervolgens aan 
het gezin worden opgelegd (in naam van ‘het belang van het kind’) om het kind terug bij 
zich te krijgen. Men is oneindig veeleisender voor maatschappelijk kwetsbare ouders 
dan voor ‘normale’ gezinnen – voor zover zoiets bestaat. Dat geldt ook voor de ouders 
met een verstandelijke beperking.

Tot slot: er wordt beweerd dat men ‘het ouderschap ondersteunt’, maar we moeten 
erkennen dat vandaag de dag niemand zich nog erg comfortabel voelt bij het bepalen 
waaruit de ‘ouderlijke competenties’ bestaan. Welk gezin worstelt er niet met de evolutie 
van het concept ‘gezag’? Het ‘ga naar je kamer!’ van vroeger is stilaan veranderd in ‘kom 
uit je kamer!’. Beter zou zijn het te hebben over het begeleiden naar het ouderschap toe, 
in de geest van de etymologie van het Franse accompagner, wat zoveel betekent als ‘samen 
het brood delen’.

Wivina Demeester reageert in dezelfde zin. Zij legt een parallel met de 
adoptieprocedure en met de voorlopige bewindvoering. Kandidaat-ouders voor een 
adoptie moeten een langdurig en diepgaand onderzoek ondergaan om hun ‘ouderlijke 
competenties’ te laten checken. Het volstaat dat je profiel ook maar enigszins afwijkt 
van de normen (a fortiori als je een verstandelijke beperking hebt) en de aanvraag wordt 
geweigerd. Ook bij een voorlopige bewindvoering krijgen de beheerders van de goederen 
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en van de persoon, net als de vertrouwenspersoon, een zeer grote beoordelingsbevoegd-
heid, met het risico dat zij de situatie ‘vanuit de hoogte’ beoordelen, zonder goed te weten 
hoe de direct betrokkenen een situatie beleven. Om tot een uitspraak te komen moet 
men zich juist op hun niveau plaatsen en hen ‘begeleiden’, accompagner, zoals zo-even 
werd gezegd.

Véronique Ghesquière geeft een ander voorbeeld van een onterechte veralgemen-
ing die een bron van discriminatie is: Unia kreeg recent te maken met een resem 
klachten na de beslissing van Plopsaland om 19 attracties te ontzeggen aan alle mensen 
met een beperking. Het waren veiligheidsexperts die deze algemene maatregel hadden 
aangeraden, zonder dat zij hadden geprobeerd rekening te houden met de realiteit en 
bijvoorbeeld met de diversiteit aan beperkingen. Uit gemakzucht ontkent men dat alle 
mensen ook individuele eigenschappen hebben en stopt men iedereen ‘in dezelfde zak’.

Ook in de reproductieve geneeskunde moet men elk geval apart leren evalueren en 
vermijden om mensen in categorieën te stoppen, voegt Veerle Provoost daaraan toe. 
Als men bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een vraag voor medisch geassisteerde 
voortplanting van een koppel waarvan een van de partners transseksueel is, heeft men 
de neiging stereotiep te reageren (uit angst, onbegrip), in plaats van met de personen zelf 
het gesprek aan te gaan en te zien hoe zij tegenover het vraagstuk staan.

Joke Denekens pleit voor een vroegtijdige opvolging van het dossier van elk kind 
vanaf de geboorte, een beetje zoals met het globaal medisch dossier. Hierdoor zou men 
alle situaties waarin er sprake is van een moeilijk ouderschap kunnen behandelen, 
zonder een bepaalde categorie van mensen te stigmatiseren (zoals ‘de ouders met een 
verstandelijke beperking’) die per definitie een groter gevaar zouden lopen om tegen 
problemen aan te lopen. Het is belangrijk te werken vanuit een preventieve logica en het 
is bekend dat hoe sneller preventie wordt opgestart, hoe doeltreffender ze ook is.

Een probleem is ook dat sommige categorieën van mensen van een stigma een 
zelfstigma hebben gemaakt, geeft Bernard De Vos aan. Zo zijn er in Brussel wat de 
opvang van de jongste kinderen betreft flagrante vormen van onevenwicht: het 
dekkingspercentage van deze voorzieningen ligt in Ukkel bijvoorbeeld op 65% en in 
Molenbeek op slechts 19% (de helft van de crèches is niet gesubsidieerd en dus financieel 
niet haalbaar voor de meest kwetsbaren). Het is uiteraard dringend nodig dat er in de 
achtergestelde wijken veel meer opvangplekken komen, maar dan nog valt te vrezen dat 
veel gezinnen er geen gebruik van zullen maken, omdat zij zich de idee eigen hebben 
gemaakt dat die niet voor hen bestemd zijn.

Veerle Provoost waarschuwt voor het risico dat men de armoede gaat problematis-
eren: gedragingen van de armsten wijst men graag met de vinger, terwijl andere 
stilzwijgend passeren. Zo wordt er vaak vermeld wat roken niet kost, een gewoonte die in 
een ‘volks’ milieu nogal verspreid is. Maar de wintersportvakanties van de meer 
welgestelde sociale klassen kosten het systeem van de gezondheidszorg ook geld…

Bernard De Vos verbaast er zich tot slot over dat het nauwelijks over de school is 
gegaan, terwijl dat toch een instelling is die een grote invloed uitoefent op de 
ontwikkeling van een kind. Is er terughoudendheid om het erover te hebben omdat de 
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toestand van het onderwijs zo catastrofaal is? Geert Van Hove sluit zich daarbij aan: 
ook hij stelde met verbazing vast dat geen van de ingediende projecten voor de 
KBS-oproep van een school kwam. Misschien is dat deels te wijten aan een communica-
tieprobleem? Hoewel: enkele jaren geleden heeft een student van hem een onderzoek 
uitgevoerd in het buitengewoon onderwijs en gezocht naar goede praktijken inzake de 
voorbereiding op het ouderschap. Daar kwam toen maar één voorbeeld uit van een 
modelproject dat een structurele aanpak huldigde die ook nog eens open en participatief 
was. In de andere bezochte scholen werd het vraagstuk alleen maar aangesneden (en dan 
nog…) in de lessen biologie of godsdienst… In het beste geval beperkte men zich dus tot 
een ‘technische’ inwijding in de seksualiteit, zonder dat de jongeren werden voorbereid 
om ouder te worden, in de meest ruime zin van het woord.

Gedachtewisseling met de deelnemers

Op die laatste tussenkomt reageert een leerkracht. Zij vindt dat men een te negatief 
en karikaturaal beeld schets van het (buitengewoon) onderwijs. Het klopt dat veel 
scholen misschien geen project ‘volgens de regels’ opzetten dat leerlingen voorbereidt op 
het ouderschap, maar er heerst wel een warme, menselijke en open sfeer waarin deze 
kwesties op een natuurlijke manier kunnen worden besproken. Zij ziet veel ouders en 
kinderen met een verstandelijke beperking die hier goed uitkomen (zie ook de 
kadertekst op blz. 45).

Iemand die werkt in een begeleidingsdienst voor personen met een beperking zegt 
dat ze niets liever zou willen dan in een netwerk te kunnen werken, maar dat is niet 
altijd mogelijk. De voorzieningen zijn overbelast en er zijn maar weinig partners 
beschikbaar. Er moet dan ook op alle fronten tegelijk worden gewerkt en uiteindelijk 
valt men vaak gedwongen terug op plaatsing in een instelling, wat de minst slechte 
oplossing blijkt te zijn. Aan de andere kant zijn de relaties tussen partners soms delicaat: 
zo zijn er professionals die de ouders observeren en beoordelen door hen in artificiële 
situaties te plaatsen, met hun baby in een crèche en hen erbij. Het is bijzonder moeilijk 
om bij deze mensen het besef te doen doordringen dat zij hun manier van werken 
moeten veranderen.

Een collega doet ook haar beklag over de starre wetgeving: een begeleidingsdienst 
voor volwassen personen met een beperking wordt niet geacht zich met kinderen bezig 
te houden. Toch doet men het, in ‘t geniep. Het beleid moet worden aangesproken over 
dit soort absurde situaties.

In verband met netwerken bevestigt Bernard De Vos dat dit bij de cliënten tot veel 
klachten leidt. Het is onontbeerlijk dat er met partners wordt samengewerkt, maar men 
doet het nog al te vaak buiten medeweten van de cliënten (in naam van een niet altijd 
even goed begrepen beroepsgeheim), zonder hen erbij te betrekken en door hen dingen 
op te dringen waar zij niet om hebben gevraagd. Ze krijgen dan de indruk dat ze gegijzeld 
worden. Een netwerk kan zowel het beste als het slechtste model zijn, maar je moet het in 
elk geval opbouwen samen met de begunstigden zelf.

Marie-Claire Haelewyck herinnert in dit verband aan de pair-aidance in de 
geestelijke gezondheidszorg (een [ex-]gebruiker van diensten in de ggz die een gelijke 

3. Naar een gedeelde visie en goede praktijken. De conferentie van 17 oktober 2016



Koning Boudewijnstichting44

Kinderwens en ouderschap van personen
met een verstandelijke beperking.
Naar een gedeelde visie en goede praktijken

helpt). Dat idee kan ook worden toegepast op het vraagstuk van het ouderschap van 
personen met een verstandelijke beperking. Het is een vernieuwend concept, dat de 
gebruikers bij de zaak betrekt en hen mobiliseert, zonder dat er noodzakelijk een beroep 
wordt gedaan op professionals. Toch hebben ook zij een nuttige rol te spelen, in de eerste 
plaats als raadgever/verdediger van de persoon.

Een deelneemster die werkt in een dienst die mensen begeleidt naar het ouderschap 
klaagt op haar beurt de vooroordelen van bepaalde professionals aan: pediaters, 
gynaecologen, de Service d'aide à la jeunesse (SAJ), SPJ… Zij hebben de neiging er sowieso 
van uit te gaan dat een persoon met een verstandelijke beperking niet over de nodige 
capaciteiten beschikt om ouder te worden. Haar dienst moet er vaak voor vechten om 
het tegendeel te bewijzen en moet zelfs aanvaarden dat hij in geval van een mislukking 
daar de verantwoordelijkheid voor krijgt. Men zegt dan dus eigenlijk: 'Oké, maar als er 
iets gebeurt, is het jullie fout!' Er bestaat natuurlijk altijd een risico dat het mislukt, net 
zoals mensen met een zeer hoog IQ evengoed onbekwaam kunnen zijn om hun kinderen 
op te voeden.

Er ontstaat daarop een kleine woordenwisseling over de AVIQ (het vroegere AWIPH; 
de Agence pour une Vie de Qualité): de spreekster betreurt namelijk ook het gebrek aan 
openheid van deze instelling over de kwestie van het ouderschap van personen met een 
verstandelijke beperking. Zo zou een project voor een ‘ouderhuis’, waar de twee ouders 
terecht zouden kunnen, geweigerd zijn. Een verantwoordelijke van AVIQ antwoordt 
daarop dat dit niet klopt en dat het tegendeel het geval is. De AVIQ is al twee jaar met 
deze kwestie bezig: door het organiseren van een salon specifiek hierover, met debatten, 
projecten… Zij nodigt de begeleidingsdiensten uit om hieraan te participeren, maar je 
moet ze soms ‘meesleuren’ voor ze bereid zijn betrokkenheid aan de dag te leggen.

Als antwoord op de vraag van een deelneemster bij wie de verantwoordelijkheid voor 
een beslissing ligt, stellen Veerle Provoost, Joke Denekens en Geert Van Hove dat 
het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid van de professionals en de persoon zelf. 
Sommigen hebben vooroordelen en oordelen in de plaats van de personen met een 
verstandelijke beperking zelf, anderen zijn dan weer bang om hun verantwoordelijkheid 
te nemen en laten de mensen in hun eentje de beslissing nemen. Dat is een verkeerde 
opvatting van emancipatie. Men moet in bepaalde gevallen de mogelijkheid van 
sterilisatie of contraceptie te berde durven brengen, minstens tijdelijk. Maar het gaat 
om een kwestie die open moet worden besproken, met alle gesprekspartners rond de 
tafel: de volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en naasten, de 
psycholoog, de gynaecoloog, de huisarts, de begeleider… Het gaat ook altijd om de 
afronding van een proces, na een weg die men samen heeft afgelegd.
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Vernieuwende praktijken ook in de scholen

Meer dan één spreker betreurde de geringe betrokkenheid van de onderwijswereld bij de 
projectoproep. Toch hebben enkele scholen uit het buitengewoon onderwijs vernieuwende 
praktijken ontwikkeld om de vraagstukken in verband met seksualiteit en ouderschap aan 
te snijden, rekening houdend met de eigen kenmerken van hun publiek. Dat is met name het 
geval in de Nederlandstalige school Heemschool 2 in Brussel. Dat legt leerkracht Hadewych 
Popelier uit: “Tien jaar geleden heeft een incident ons bewust gemaakt van de gaten in onze 
relationele en seksuele vorming. We hebben toen een werkgroep opgericht om daar iets aan 
te doen.”

Er moesten verschillende hindernissen worden overwonnen, zoals het gebrek aan 
aangepast pedagogisch materiaal. Hadewych Popelier: “Het materiaal dat is bestemd voor 
het lager onderwijs beantwoordt vaak wel aan het leesniveau van onze leerlingen, maar biedt 
geen antwoord op hun vragen als adolescenten en jongvolwassenen. Het omgekeerd is het 
geval voor het materiaal dat voor het secundair onderwijs is gemaakt. Wij hebben dan ook 
ons eigen lessenpakket moeten samenstellen, dat zowel op cognitief als visueel vlak 
aangepast is. Dat kost veel tijd.”

Een ander obstakel is dat je een zekere schroom moet overwinnen bij de leerkrachten 
zelf: zij voelen zich vaak niet op hun gemak om het over seksualiteit en ouderschap te 
hebben, in het bijzonder met leerlingen met een verstandelijke beperking. Zij missen 
methodologische tools daarvoor en ook de doelstellingen die ze moeten halen zijn niet 
geëxpliciteerd  Hadewych Popelier houdt een pleidooi voor het integreren van een 
initiatiecursus over het seksuele en gevoelsleven in de basisopleiding van alle leraren.

Zowat de helft van de leerlingen van Heemschool 2 is van buitenlandse afkomst. 
Hadewych Popelier onderstreept dat men een evenwicht moet zien te vinden tussen het 
recht op basisinformatie en het respect voor de visies, waarden en overtuigingen van 
eenieder: “Als het bijvoorbeeld gaat over seksuele relaties voor het huwelijk, menstruatie en 
homoseksualiteit, zijn de taboes en verbodsbepalingen niet dezelfde in de westerse cultuur 
als in die van de Maghreb en van Afrika. Elke cultuur – en zelfs elk gezin en elke 
persoon – heeft het recht om seksualiteit te zien zoals hij dat wil en wij willen rekening 
houden met de uiteenlopende percepties, zonder iemand voor het hoofd te stoten. Aan de 
andere kant zijn we ook van oordeel dat een school jongeren een minimale hoeveelheid 
feitelijke informatie moet meegeven opdat zij een gezond en bloeiend leven kunnen leiden. 
De hele moeilijkheid bestaat erin een correct evenwicht te vinden tussen deze twee facetten.”

Dit alles heeft Heemschool 2 ertoe aangezet een project op te zetten: “Geen slapende 
honden wakker maken… of juist wel? Seks en sociale vaardigheden in het secundair 
bijzonder onderwijs”. Dat gebeurde in het kader van het Europese Erasmus+-programma 
(Comenius KA1). Gedurende twee jaar hebben de leden van de werkgroep Relationele en 
Seksuele Vorming (vier leerkrachten, een logopedist en een orthopedagoog) de kans 
gekregen een studie uit te voeren en antwoorden te formuleren op deze vragen. Zij namen 
kennis van benaderingen die in het buitenland zijn ontwikkeld, interviewden leerkrachten 
en zetten focusgroepen op met ouders van leerlingen. Het eindrapport met concrete 
aanbevelingen (op het vlak van sensibilisatie, vorming, pedagogische tools) wordt tegen juni 
2017 verwacht.
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Goede begeleiding: op zoek naar tools voor de praktijk

De deelnemers kregen zes workshops aangeboden, in twee cycli van drie. De meeste 
werden georganiseerd en begeleid door organisaties die in het kader van de campagne 
werden ondersteund; Dit waren de thema’s die werden behandeld:
• Aan de slag met ouders met een (verstandelijke) beperking – Handvaten 

voor begeleidingen.  
Basishouding en kapstokken bij ouderschapsondersteuning 
Patrick Sannen, Frank Vendrix (Open Thuis Limburg)

• A propos du désir d'enfant et de maternité – Vivre et accompagner le désir 
d'enfant 
Christel Luc (ASPH- Espace Différences), Virginie Esser (Centre de Planning Familial des 
FPS de Liège)

• Een droom van een kind… Beeldvorming rond kinderwens en ouderschap
 Praten over vriendschap, relaties, liefde, kinderen, grenzen stellen. Personen met een 

beperking sterker maken 
Cathy De Feyter (VONX)

• Qu’est-ce qu’un bon accompagnement de parents avec une déficience? 
Bases et repères pour le soutien à la parentalité 
Amandine Caldironi, Anne-Marie De Vleeschouwer (SISAHM)

• In gesprek over kinderwens en zwangerschap 
Beleven en begeleiden van kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking 
Katleen Alen (FARA – Luister- en Informatiepunt rond Zwangerschapskeuzes)

• Représentations sociales et estime de soi des personnes avec une déficience.  
Amitié, relations, amour, enfants, poser les limites: augmenter les compétences 
des personnes avec une déficience. 
Anne Willequet (Itineris)

We vatten in wat volgt de belangrijkste ideeën samen die tijdens de workshops aan 
bod kwamen, samengebracht in drie thema’s: de kinderwens en het moederschap; de 
begeleiding; de maatschappelijke beeldvorming van personen met een verstandelijke 
beperking.

De meningen, getuigenissen en ervaringen worden hier geformuleerd als 
antwoorden op concrete vragen. We vermijden daarbij zo veel mogelijk te herhalen wat 
de sprekers tijdens de ochtend al behandelden. Aangezien de inzichten die hier volgen 
uit diverse workshops komen, kunnen de meningen uiteenlopen.  

Thema 1: De kinderwens en het moederschap
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Hoe moeten we de kinderwens van personen met een verstandelijke beperking analyseren?

We moeten een kinderwens ‘decoderen’ omdat er diverse noden achter kunnen 
schuilgaan. Vaak gaat het om een mix van een reëel verlangen om nieuw leven te geven 
zoals men het leven zelf heeft gekregen – in die optiek verschillen personen met een 
verstandelijke beperking niet van anderen – en van een wens om zich aan een bepaalde 
norm te conformeren en op te klimmen in de maatschappelijke hiërarchie. Die behoefte 
aan erkenning is verbonden met een moeilijk parcours en een laag zelfbeeld. Men moet 
erop bedacht zijn dat dit niet gaat overheersen.

In sommige gevallen kunnen we spreken van een ‘healing-baby’ ter compensatie van 
eerdere mislukkingen of van een algemeen slechtbevinden. In de workshop werd het 
voorbeeld genoemd van een vrouw die alleen woont en tot alles bereid is om vóór haar 
menopauze een kind te hebben. Het is belangrijk dat zij wordt geholpen bij het duiden 
van haar verlangen (waar komt het vandaan? Wat zal het kind haar brengen?) en het ambigue 
karakter ervan te belichten.

Het verlangen naar ouderschap moet in elk geval ernstig worden genomen en in alle 
openheid worden besproken. Als dat niet gebeurt, zoals uit het voorbeeld blijkt, loopt de 
persoon met een beperking het risico dat zij eigen oplossingen zoekt om te bewijzen dat 
ze in staat is een kind te hebben. Jonge vrouwen kunnen zo zwanger worden zonder dat 
ze voorbereid zijn op het ouderschap en zelfs zonder dat ze echt geïnformeerd zijn.

Hoe over de kinderwens spreken?

Het gebeurt vaak dat niemand het onderwerp open durft aan te kaarten: niet de 
persoon met een verstandelijke beperking – omdat zij zich inbeeldt dat haar kinderwens 
niet zal worden aanvaard – en ook niet de ouders of naasten, omdat zij zich daar slecht of 
hulpeloos bij voelen. In dat geval moet de begeleider het initiatief nemen. Hoe vroeger 
men erover praat, hoe meer kans dat het sereen kan en dat alle mogelijkheden kunnen 
worden bekeken, ook die om de kinderwens tot later uit te stellen of er helemaal aan te 
verzaken.

Daarom hebben de ouders en begeleiders er alle belang bij de kwestie op een zo 
natuurlijk mogelijk wijze aan te snijden en daarbij gebruik te maken van gelegenheden 
die zich in het leven van alledag voordoen: een geboorte in de familie, spelende 
kinderen, een etalage van een winkel met babykleertjes… Je kunt vertrekken van een 
informele gedachtewisseling en vervolgens een moment afspreken om er ten gronde 
over door te praten. Zo kan dat in een natuurlijk en minder ‘beladen’ klimaat gebeuren.

We moeten er ons van bewust zijn dat elke (kinder-)wens zowel op rationele als op 
emotionele elementen berust. Vaak is er een neiging om alleen maar het rationele en 
praktische aspect te zien, terwijl het ook en vooral gaat om een emotionele zaak: het 
zelfbeeld, de behoefte aan erkenning, de vaste wil om aan een kind een beter leven te 
geven dan men zelf heeft gekend… Het is belangrijk het ene en het andere goed van 
elkaar te scheiden en ook ruimte te geven aan de uitdrukking van emoties. (Een 
begeleidster acht het nuttig om het gesprek rond twee vragen te voeren: wat zegt het 
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hoofd en wat het hart?) Een gesprek waarin alleen maar de logisch-rationele argumenten 
aan bod komen, loopt het risico dat de essentie niet aan bod komt. 

Enkele aanbevelingen om zo’n gesprek goed te voeren:
• Ook al heeft men zijn twijfels (die het resultaat kunnen zijn van de eigen 

beeldvorming; zie hieronder): vermijd om die meteen te verwoorden. De persoon met 
een verstandelijke beperking kan zich hierdoor afsluiten voor elke verdere 
ondersteuning. Zorg ervoor dat je eerst een vertrouwensrelatie opbouwt, geef iemand 
voldoende tijd om haar verlangen uit te spreken, en ook haar vragen, toekomstbeeld… 
Gewoon luisteren, daar gaat het in een eerste fase om, en niet meteen willen reageren 
met suggesties van piste Y of Y of met raadgevingen. 

• Stel open en concrete vragen: wie zal zich met het kind kunnen bezighouden als de 
mama ziek is? Waar denkt ze zelf in staat toe te zijn, en wat moet ze nog leren? Wat 
zijn de financiële gevolgen? Vertrek van situaties uit het leven van alledag, werk 
realistische scenario’s uit.

• Laat de emotionele dimensie niet buiten beeld: waar komt de wens vandaan, wat 
blijkt daaruit? Wat betekent het voor de persoon om al dan niet een ouder te zijn?  

• Geef iemand alle mogelijke informatie over alle opties die kunnen worden overwogen 
(zwangerschap, contraceptie, sterilisatie…), zonder te proberen de persoon in een 
bepaalde richting te duwen en zo objectief mogelijk. Als er dan gevraagd wordt een 
advies te formuleren, doe dat helder en eerlijk. Druk daarbij eventueel ook je twijfels, 
bezorgdheden en vrees uit.

• Probeer de knoop niet vanaf het eerste gesprek door te hakken. Maak afspraken over 
een bedenk- en overlegtijd om ook andere meningen te horen.

Wees bij dit alles altijd beducht voor het ‘vergrootglas’-effect: er is een neiging om de 
gedragingen van mensen met een verstandelijke beperking veel kritischer te 
onderzoeken dan men bij andere ouders doet. De professional moet dat in het 
achterhoofd houden en zich afvragen of bepaalde vragen wel echt gerechtvaardigd zijn. 
Zijn ze niet te intrusief?

Sommigen suggereren ook om de kinderwens in een concrete situatie te testen, 
bijvoorbeeld met een realcare-baby: dat is een pop met de grootte van een echte baby, die 
op een realistische manier is geprogrammeerd en waardoor je 24/24 het leven met een 
pasgeborene kunt uittesten.

Hebben de personen met een verstandelijke beperking de nodige competenties om goede ouders te 
worden?

Het is belangrijk twee dingen niet door elkaar te halen: de aangeboren capaciteiten 
van mensen, en de competenties die men kan verwerven. Elke begeleiding naar het 
ouderschap moet mikken op de ontwikkeling van die competenties (zie hieronder).
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Veel gedragingen van ouders met een verstandelijke beperking kunnen worden 
uitgelegd vanuit een tekort aan informatie of een te naïef begrip van bepaalde 
voorschriften. Het voorbeeld van een baby die zich niet goed voelde werd gegeven. Bij 
een huisbezoek merkte de maatschappelijk assistente op dat de moeder geen zeep 
gebruikte als ze haar baby een badje gaf. Zij had horen zeggen dat een babyhuis daar te 
gevoelig voor is. Het volstond om haar goede informatie te geven om het probleem te 
verhelpen. Andere ouders beseffen niet waarom een kind moet spelen en waarom het 
belangrijk is daarbij grenzen te stellen, en hoe je dat doet. Ook dat zijn competenties die 
iemand kan verwerven.

Thema 2: De begeleiding 

Wat behelst de begeleiding vóór een eventuele zwangerschap?

Zoals hierboven wordt uitgelegd, is het doel van de begeleiding vóór het moederschap 
de persoon te helpen om meer klaarheid te zien bij de kinderwens, zonder een 
waardeoordeel te formuleren en zonder a priori de wens om ouder te worden te 
versterken of te ontraden.

Maar er is nog een ander aspect dat men soms over het hoofd dreigt te zien. Als die 
begeleiding een persoon doet inzien dat ze aan haar project zal moeten verzaken, moet je 
zo iemand ook toelaten om te rouwen over die kinderwens, haar de kans bieden om haar 
gevoelens te uiten (zonder die te willen rationaliseren). Men moet de tijd nemen om er 
met de persoon over te praten. Ook in die fase moet zij nog begeleid worden, omdat het 
afstand nemen een moeilijk moment is in iemands leven. Die emotie verdient 
erkenning.

Sommigen stellen voor drie grote basisbehoeften (ABC) te onderscheiden die 
mensen willen bevredigen om een gelukkig bestaan te leiden: de behoefte aan 
autonomie (keuzevrijheid, kunnen beslissen over ons eigen leven), aan betrokkenheid 
(onze relaties in een netwerk van mensen) en aan competentie (zich in staat achten om 
bepaalde taken uit te voeren). Het is duidelijk dat het stichten van een gezin een manier 
is om de drie behoeften te vervullen. Dat is ook de reden waarom de grote meerderheid 
van de mensen, of ze nu verstandelijk beperkt zijn of niet, een dergelijk project hebben. 
Maar een gezin stichten is lang niet het enige middel. Als er twijfels zijn of iemand ertoe 
bekwaam is ouder te worden, moet er samen gekeken worden hoe de drie grote 
behoeften kunnen worden ingevuld met andere levensprojecten.

Waaruit bestaat de begeleiding richting ouderschap?

Na de geboorte van het kind moet er een ander soort begeleiding worden opgezet, om 
de ouders met een verstandelijke beperking te helpen de problemen de baas te kunnen 
die zij bij de opvoeding van hun kind ondervinden. Ze kunnen dezelfde moeilijkheden 
ervaren als de andere ouders, maar ook meer specifieke problemen.

Een betuttelende en infantiliserende aanpak is uit den boze. De begeleiding moet 
integendeel de ouders erbij betrekken. Zij zijn volwaardige gesprekspartners, met 
vaardigheden die ze kunnen aanspreken. Twee andere sleutelwaarden zijn transparantie 
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en eerlijkheid, vooral als er moet worden gepraat over moeilijke zaken (aangeven wat 
niet kan, verwijten maken, aankondigen dat men maatregelen zal treffen): de begeleider 
moet dit klaar en duidelijk kunnen formuleren, in zijn/haar eigen naam.

Hoe kunnen we de ouders met een verstandelijke beperking helpen bij het verwerven van de nodige 
competenties? 

De begeleiding moet rekening houden met bepaalde vereisten die typisch zijn aan 
deze doelgroep. Over het algemeen maken personen met een verstandelijke beperking 
zich de lessen trager eigen, hebben ze meer moeite om hun gedachten te structureren, 
gedurende langere tijd geconcentreerd te blijven en met meer abstracte concepten om te 
gaan. Vandaar deze aanbevelingen van de deelnemers aan de workshops:
• volg het tempo van de mensen zelf en leg de lat niet te hoog. Dat kan een mislukking 

veroorzaken;

• pak de problemen een na een aan, zet stap na stap; het risico is groter dat mensen 
afhaken als er meerdere problemen door elkaar worden gemengd;

• wees concreet, vertrek van reële situaties die uit het leven van alledag komen. Zo dient 
het tot niets om grote theorieën over grenzen en sancties te verkondigen. Begeleiding 
aan huis laat vaak toe om interessante observaties te doen, die later nog bruikbaar 
zullen kunnen zijn;

• beperk je niet tot verbale communicatie, maar gebruik ook zo veel mogelijk visuele 
middelen: symbolen (bv. rood/oranje/groen licht, popjes van mensen of dieren, 
familiefoto’s, uurschema’s, videobeelden, evaluatieschalen die de voorbije, huidige en 
toekomstige situatie laten zien… 

Men moet er zich ook van bewust zijn dat er zich vaak een transferprobleem 
voordoet, zoals ook bij andere publieksgroepen. Het is niet omdat men tijdens de 
begeleiding of in een praatgroep leert dat de tv uit moet als kinderen hun huiswerk 
moeten maken dat zo’n regel ook in de dagelijkse realiteit zal worden toegepast. Er moet 
dan ook regelmatig ‘op dezelfde nagel worden geklopt’.

Als ouders met een verstandelijke beperking zich niet erg openstellen voor 
begeleiding, begin dan met het helpen oplossen van praktische en concrete problemen, 
zoals een lekkende kraan. Dat kan een ingang zijn om te komen tot een vertrouwensrela-
tie met de ondersteunende diensten. Men moet belangstelling aan de dag leggen voor de 
hele gezinssituatie, ook voor dat soort huiselijke details, die een grote rol kunnen spelen. 
Probeer wel niet alles in hun plaats te doen, zoals we nog zullen zien.

De begeleider is tot slot ook een ‘vertaler’ van boodschappen door externe 
betrokkenen. Hij moet ervoor zorgen dat iedereen die boodschappen correct begrijpt. 
Een concreet voorbeeld: tijdens een ouderontmoeting zegt een leraar dat het kind goed 
werkt, maar dat het te traag is. Bij de ouders komt die ‘traagheid’ over als een vorm van 
luiheid. De begeleider moet deze perceptie corrigeren en aangeven waar het precies over 
gaat.
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Zijn er tools of methodes die hun waarde al hebben bewezen?

Diverse projecten gebruiken een systeem van steekkaarten (dat kan in de vorm van 
een schrift, map, boekje, agenda, geheugensteuntje) die over verschillende thema’s gaan: 
activiteiten in het dagelijks leven, gebaren die je al dan niet mag maken, gevaren in het 
huishouden, wat je allemaal moet meedoen als je van huis weggaat, onmisbare 
benodigdheden in een ‘huisapotheek’… Zo kom je tegemoet aan twee principes die 
hierboven al zijn aangehaald: hak de informatie in kleine stukjes die makkelijk te 
assimileren zijn, en gebruik visuele middelen, zoals foto’s en tekeningen.

Een ander visuele tool is een ‘kaart’ van het netwerk. Je maakt die samen met de 
ouders op. Daarop worden de personen vermeld waarop zij kunnen steunen als ze daar 
behoefte aan hebben en de rol die iedereen in dat netwerk kan spelen. Dit kan ook een 
nuttig instrument zijn voor de begeleiders.

Men onderstreepte de noodzaak om niet alleen op de problemen te focussen, maar 
ook positieve aspecten in het licht te stellen en zo de ouders vertrouwen te geven. Eén 
project doet dat door hen een dubbele vraag te stellen: wat gaat er goed, wat doe je 
vandaag goed? En als je met een toverstok dingen zou kunnen verbeteren, wat zou er dan 
veranderen? Zo vertrek je van de krachten van ouders om verbeterpunten te proberen 
aan te geven, dankzij de vaardigheden en middelen waarover zij beschikken. Aan de 
andere kant is het ook belangrijk momenten in te plannen louter voor de gezelligheid, 
zonder een direct doel. Samen een ontspannend weekend doorbrengen kan weldadige 
effecten sorteren op de lange termijn en situaties deblokkeren.

Zijn praatgroepen een efficiënte tool?

Sommige projecten hebben praatgroepen opgezet waarin ouders met een 
verstandelijke beperking van gedachten wisselen over hun respectieve ervaringen. Deze 
leer-tool onder lotgenoten kan nuttig zijn. Uit de evaluatie in een van de cases is wel 
gebleken dat de effecten in de loop van de tijd minder werden en dat de groep 
wegdeemsterde. Om die reden hebben de projectverantwoordelijken besloten de 
praatgroep te vervangen door gemeenschappelijke activiteiten van ouders en kinderen. 
Aan het eind daarvan is er dan een moment om van gedachten te wisselen. Dit 
ervaringsleren leverde meer lessen op dan een klassieke praatgroep.

In een ander project is een moedergroep al sinds zes jaar actief, nog altijd even 
dynamisch. De groep bestaat uit een harde kern van moeders die jaar na jaar blijven 
komen en anderen, die meer op occasionele basis deelnemen. Ze kunnen komen met hun 
kinderen, voor wie er ter plaatse opvang is geregeld, maar er worden geen ouder-kindac-
tiviteiten georganiseerd. De mama’s zien elkaar ook buiten de groep en er zijn tussen 
hen banden van solidariteit gegroeid.

Parallel hiermee komt tweewekelijks een vadergroep samen die wordt begeleid door 
een psycholoog (niet dezelfde als bij de moeders). “Waarom geen gemengde groepen?” 
vraagt een deelnemer aan de workshop. Daar is om te beginnen een historische 
verklaring voor: aanvankelijk vormde de moedergroep zich rond enkele alleenstaande 
mama’s en kreeg dat geleidelijk aan vorm. Bovendien bestaat het publiek uit een aantal 
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koppels bij wie zich problemen van echtelijk geweld voordoen. De vrouwen hebben 
behoefte aan ontmoetingen ‘onder elkaar’.

Thema 3: De maatschappelijke beeldvorming van personen met een verstande-
lijke beperking

Elke groep, organisatie, persoon, gebeurtenis… kan het voorwerp vormen van 
maatschappelijke beeldvorming. Het gaat om een vast en stereotiep beeld waar een 
aantal vooroordelen mee gepaard gaan, zowel negatieve als positieve. In dit geval 
kunnen we drie facetten onderscheiden: de maatschappelijke beeldvorming rond 
ouderschap en rond de personen met een beperking, en het zelfbeeld van deze mensen.

Het beeld van het kind, het ouderschap en het gezin

In een van de workshops verzocht de begeleidster de deelnemers zich een gezin voor 
de geest te halen en vervolgens dat beeld te vergelijken met dat van de andere 
aanwezigen. In de overgrote meerderheid bestond het typegezin uit twee ouders (een 
man en een vrouw) met twee kinderen (vaak een jongen en een meisje). Hieruit blijkt 
hoezeer de sociale norm van het klassieke en ‘ideale’ gezin overheersend blijft, terwijl er 
vandaag de dag toch sprake is van een grote diversiteit aan gezinsmodellen. Zelf een 
gezin stichten wordt als vanzelfsprekend beschouwd voor een koppel (aan hen wordt 
niet gevraagd of ze kinderen willen, wel wanneer ze er zullen hebben). Diverse mensen 
die beslisten kinderloos te blijven getuigden dat zij zich voor die keuze voortdurend 
moesten verantwoorden.

Ook de personen met een verstandelijke beperking worden met die norm 
geconfronteerd. Vanwege hun grotere kwetsbaarheid worden zij nog meer beïnvloed 
door het stereotiepe beeld van het gezin en het geluk dat daar automatisch mee wordt 
verbonden. De beelden van lieflijke baby's die vooral in de reclame worden gebruikt 
doen de druk waaraan zij worden onderworpen alleen maar toenemen. Dat kan het 
gesprek over hun kinderwens danig beïnvloeden.

Vandaar dat een deelneemster voorstelt om drie types van wensen te onderscheiden:
• de zwangerschapswens: te verklaren vanuit het verlangen om leven in zichzelf te 

voelen en die ervaring mee te maken (meer dan door het verlangen om echt een baby 
te hebben); 

• de eigenlijke kinderwens: hier gaat het om het verlangen een gezin te stichten, vaak 
met op de achtergrond de beelden van de ‘happy family’ (de ‘roze wolk’) die de 
personen zelf niet altijd zelf hebben gekend; 

• de ouderschapswens: die heeft meer te maken met de maatschappelijke status en een 
behoefte aan erkenning of om zich te conformeren aan het overheersende model. 
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Welk beeld van de personen met een verstandelijke beperking leeft in de samenleving?

De samenleving heeft een nogal ambigue voorstelling van personen met een 
verstandelijke beperking. Aan de ene kant worden zij meer en meer beschouwd als 
volwaardige burgers die rechten hebben en aan het maatschappelijk leven moeten 
kunnen deelnemen. Er is op dat vlak een opmerkelijke vooruitgang geboekt, ook al is er 
nog een hele weg te gaan.

Maar als het dan gaat over het recht om een gezin te stichten, is er plotseling veel 
terughoudendheid. Sommige mensen gaan zover te zeggen dat we onbewust een soort 
van ‘derde geslacht’ in het leven hebben geroepen: mannelijk, vrouwelijk en… 
gehandicapt. Dat laatste geslacht zou dan ‘aseksueel’ zijn en geen behoeften hebben wat 
het gevoels- en seksuele leven betreft. Deze groep zou niet beschikken over de 
capaciteiten en pedagogische competenties om goede ouders te worden. In elk geval: de 
‘bewijslast’ ligt bij hen en zij moeten het tegendeel bewijzen.

Vóór men wat dan ook onderneemt, is het uiteraard essentieel dat zich bewust te zijn 
van deze maatschappelijke beeldvorming, waar niemand van ons aan ontsnapt: de 
ouders van personen met een verstandelijke beperking, de diverse professionals, de 
maatschappelijk werkers, psychologen…  Men moet proberen zich van vooroordelen te 
bevrijden (ook van goedbedoelde vooroordelen die een ‘kwetsbare’ persoon willen 
‘beschermen’).

Wat is het profiel van ouders met een verstandelijke beperking?

In het volle besef dat er een risico bestaat op veralgemening hebben enkele 
deelnemers aan workshops geprobeerd kenmerken van ouders met een verstandelijke 
beperking op te lijsten. Dat kan de professionals helpen om hun optreden beter te 
focussen. De opstellers hebben geprobeerd twee klassieke valstrikken te vermijden: 
onder- en overschatting van de doelgroep.

Dit zijn de elementen die de deelnemers hebben aangegeven:
• Vaak gaat het om zeer warme gezinnen, waar een grote solidariteit heerst. De ouders 

getuigen van een grote liefde voor hun kinderen en zijn vaak erg gemotiveerd om hen 
een beter leven te geven dan zijzelf hebben gekend.

• Dat warme klimaat gaat wel eens gepaard met een buitensporige emotionaliteit: de 
minste kritiek kan verkeerd aankomen, de ouders voelen zich snel persoonlijk 
aangevallen en reageren wel eens impulsief.

• Veel ouders geven blijk van een grote veerkracht en een verbazingwekkende kracht 
om de beproevingen van het leven te boven te komen. Zij hebben zelf tegenslagen 
gekend, maar zijn daaruit gekomen en zetten hun weg zo goed en zo kwaad als het 
gaat voort. Ze puren daar een grote fierheid uit.

• Ze zijn nogal makkelijk te beïnvloeden en schenken snel hun vertrouwen aan derden, 
wat zich soms tegen hen keert.
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• Ze hebben het moelijker dan anderen om oorzaak en gevolg te onderscheiden en zich 
een toekomstbeeld te vormen. De problemen doen zich hic et nunc voor en ze 
verwachten van professionals onmiddellijke hulp. Oplossingen op de langere termijn 
begrijpen en aanvaarden ze minder.

• Ze zijn verbaal minder vlot en hebben het moeilijker om om te gaan met abstracte 
concepten.

• Ze hebben de indruk dat ze goed omringd zijn, maar ook dat ze gecontroleerd worden 
door een groot aantal voorzieningen en professionals die zich met alles bemoeien. 
Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in die professionals. Er is een 
permanente angst dat ze beoordeeld worden, vooral met het perspectief voor ogen 
van een eventuele plaatsing van het kind, zelfs bij het kleinste probleem. Sommigen 
beelden zich zelfs in dat ze verplicht zijn de voorgestelde hulp te aanvaarden om dat 
scenario te vermijden. 

• Veel ouders met een verstandelijke beperking zijn ook bang dat hun kind hen op 
intellectueel vlak snel zal voorbijsteken en dat ze hun gezag zullen verliezen. In de 
praktijk stelt men vast dat hun kinderen vaker problemen hebben dan andere, maar 
ook dat ze erg loyaal blijven aan hun ouders.

Hier vloeien een aantal aanbevelingen uit voort voor het begeleidingswerk:
• Over het algemeen doen deze ouders het goed wat de ‘technische’ aspecten van de 

opvoeding betreft. Zij hebben vooral nood aan ondersteuning om gestructureerd te 
leven (behalve warme gezinnen zijn het ook nogal chaotische huishoudens) en hun 
gezag te handhaven.

• We moeten vermijden dat ze zich overspoeld weten door hulpverleners van wie de rol 
voor hen niet altijd even duidelijk is. Er moet dus goed worden aangegeven wie wat 
doet. En men moet vooral geen nutteloze zaken willen opzetten voor wat de ouders 
zelf ook kunnen. Vaak zijn deze mensen in staat om onvermoede hulplijnen in te 
schakelen, bijvoorbeeld om een verhuizing te regelen met de hulp van hun informele 
netwerk.

• In de communicatie moet men zo veel mogelijk een beroep doen op concrete, tastbare 
elementen. Als er meer abstracte informatie moet worden meegedeeld, moet je je 
ervan vergewissen dat die goed is verwerkt en mag je niet aarzelen om later nog eens 
op het onderwerp terug te komen: mensen met een verstandelijke beperking hebben 
de neiging om al vlug te zeggen “jaja, ik heb het begrepen”.
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4. BESLUIT: EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING STAAT 
     GOED OUDERSCHAP NIET IN DE WEG

Tot besluit van de conferentie en van de hele campagne van de Koning Boudewijn-
stichting onderstreept mevrouw Wivina Demeester, voormalig federaal en Vlaams 
minister en voorzitter van de selectiejury, om te beginnen hoezeer de maatschappelijke 
context de jongste decennia is geëvolueerd. Er zijn minder taboes en er is een grotere 
openheid. Zij herinnert zich haar persoonlijke ervaring als mama van een kind met het 
syndroom van Down. Toen de verpleegster van het toenmalige Kind & Gezin haar 
kwam bezoeken, legde zij haar uit hoe ze de baby moest voeden, verzorgen, wegen…  
Zonder ook maar één keer te durven verwijzen naar de beperking!

Een andere les die mevrouw Demeester trekt is dat de behoeften, vragen, 
vaardigheden en problemen van alle (toekomstige) ouders, met of zonder verstandelijke 
beperking, fundamenteel dezelfde zijn. Iedereen heeft verlangens en projecten, iedereen 
heeft er nood aan omringd te worden door een dynamisch familiaal en sociaal netwerk, 
iedereen heeft mogelijkheden en limieten, iedereen is in staat om bij te leren. We leven 
niet langer in een samenleving waarin het aan de ene kant vanzelfsprekend is voor een 
‘gewoon’ koppel om een gezin te stichten, en waarin aan de andere kant die mogelijkheid 
per definitie uitgesloten is voor mensen met een beperking. In onze tijd wordt een 
kinderwens (of geen kinderwens) geval per geval bekeken. Het is niet langer een 
vanzelfsprekendheid, maar zo’n wens kan ook niet meer systematisch worden ontzegd 
aan bepaalde personen.

Als het project om ouder te worden uitgesloten blijkt, kan dat een grote weerslag 
hebben op iemands zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het is nooit gemakkelijk de idee te 
aanvaarden dat men niet kan zijn ‘zoals iedereen’. Een zelfbeeld mag echter niet alleen 
afhangen van de mogelijkheid om al dan niet kinderen te hebben. Er zijn nog een 
heleboel andere factoren die het kunnen bevorderen. Opnieuw verwijst mevrouw 
Demeester hiervoor naar de ervaringen in haar eigen gezin. Vanaf zijn vroegste jeugd is 
haar zoon opgevoed met de idee dat iedereen bereid is hem te helpen om te kunnen 
deelnemen aan zo veel mogelijk activiteiten. Maar ook dat bepaalde zaken � zoals gaan 
schaatsen met andere kinderen, om maar één voorbeeld te geven – nu eenmaal niet 
haalbaar zijn. Op een dag heeft hij ook moeten inzien dat hij geen vader kon worden. Dat 
belet niet dat hij nu een prachtige nonkel is, die zich goed in zijn vel voelt en erg trots is 
die rol op zich te mogen nemen.

Om samen te vatten: het antwoord op de vraag ‘Willen en kunnen wij een kind 
opvoeden?’ is altijd delicaat, zeker wanneer de toekomstige ouders niet over dezelfde 
verstandelijke mogelijkheden beschikken als anderen. Als de omstandigheden daartoe 
nopen, moet men zeker ‘nee’ durven zeggen. Maar men moet een koppel ook en vooral 
helpen om alle mogelijkheden waarover zij beschikken aan te spreken, ook in hun 
naaste omgeving, om hun kinderwens te kunnen waarmaken, elke keer als het kan. 
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‘Empowerment’ was en is het centrale begrip bij de ondersteunde projecten en tijdens 
de gedachtewisselingen op deze conferentie, besluit mevrouw Demeester. Dat sluit niet 
uit dat er begeleiding wordt opgezet, wat vaak noodzakelijk is. Maar het moet dan wel 
gaan om een vorm van begeleiding die de ouders verantwoordelijkheid geeft, hen respec-
teert en betrekt bij het zoeken van een oplossing. De weg moet echt samen afgelegd 
worden, mét de personen zelf.

4. Besluit: een verstandelijke beperking staat goed ouderschap niet in de weg
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Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving 
 
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van 
het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale 
impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken.
Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en be-
vorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, 
gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie,
Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was. 

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.

www.kbs-frb.be                   Abonneer u op onze e-news   www.goededoelen.be

Volg ons op

Koning Boudewijnstichting,

stichting van openbaar nut     

Brederodestraat 21, 1000 Brussel 

info@kbs-frb.be     02-500 45 55

Giften vanaf 40 euro op onze rekening 

IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1 geven aanleiding tot

een belastingvermindering van 45 %

op het werkelijk gestorte bedrag.

https://www.facebook.com/Koning-Boudewijnstichting-183841191717055/
https://twitter.com/KBS_FRB
https://www.youtube.com/user/KBSFRBvideo
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation?trk=tyah
https://www.instagram.com/kbs_frb/
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