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Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EMB) zijn een 
bijzondere groep binnen Ons Tweede Thuis. We denken al snel dat het 
bij deze groep vooral om verzorgen gaat. Dat is natuurlijk een belangrijk 
aspect maar het gaat steeds meer ook over mensen stimuleren en 
activeren, over het vergroten van de kwaliteit van bestaan. De laatste 
jaren is er veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen als het gaat om de 
ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. 
De werkgroep EMB heeft daarom het beleid op het gebied van ernstige 
meervoudige beperkingen binnen Ons Tweede Thuis vernieuwd. Kennis 
moet je immers regelmatig verfrissen. Dit vernieuwde EMB-beleid is 
gevat in dit prachtige EMB-magazine.

De bestaande werkgroep EMB is onlangs uitgebreid. Vanuit bijna alle 
locaties waar cliënten met EMB wonen en dagbesteding hebben, 
nemen medewerkers deel aan de werkgroep EMB. Er is nu veel kennis en 
ervaring gebundeld in de werkgroep EMB. De werkgroep benut verder 
de ervaringsdeskundigheid van ouders en families om de kwaliteit 
van bestaan van deze cliënten te waarborgen en te verbeteren. Er is 
bovendien veel aandacht voor mensen met EMB bij het praktijkgerichte 
onderzoek en er zijn nieuwe methodieken in gebruik genomen.

Ons Tweede Thuis heeft veel locaties voor mensen met EMB. Er zijn 
in 2014 nieuwe locaties met EMB-groepen geopend zoals de woon- 
en dagcentra Schoolweg in Ouderkerk aan de Amstel en Hoofdweg 
in Hoofddorp. In het najaar van 2016 opent het nieuwe woon- en 
logeerhuis Marius Meijboomstraat op IJburg in Amsterdam zijn deuren. 
Dit is een voorziening alleen gericht op cliënten met EMB in een unieke 
samenwerking tussen Cordaan, Omega en Ons Tweede Thuis. 

Dit EMB-magazine is een waardevol hulpmiddel voor 
de begeleiders van deze kwetsbare cliënten. Het kan 
medewerkers ondersteunen in hun zorg voor deze groep 
cliënten of medewerkers stimuleren juist met mensen met 
EMB te gaan werken. 

Natuurlijk willen wij dat medewerkers op de locaties het vernieuwde 
EMB-beleid gaan bespreken. Dat zij er actief mee aan de gang gaan en 
dat zij het netwerk (de families) rondom deze kwetsbare cliënten daarbij 
betrekken. We hopen van harte dat de medewerkers heel goed naar de 
families luisteren en dat de families openstaan voor de specifieke kennis 
van de medewerkers die ten goede kan komen aan hun familieleden. 
Want alleen op die manier kunnen medewerkers en families elkaar 
versterken en daarmee de kwaliteit van de zorg voor deze kwetsbare 
cliënten verbeteren. Dit alles voor een goed leven voor de cliënten.

Als laatste denken wij dat ook andere cliënten kunnen profiteren van de 
methoden en inzichten die in dit magazine staan. 

Robert Verberg, voorzitter Centrale Familieraad                           
Karin Koot, voorzitter werkgroep EMB, locatiemanager 
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&Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) vormen een bijzondere 
en boeiende groep van enkele honderden cliënten binnen Ons Tweede Thuis. Wie 
als medewerker niet voldoende bekend is met de kennisontwikkelingen rond 
deze cliëntgroep, denkt al snel bij deze heel kwetsbare mensen dat het vooral om 
zorgen gaat. De laatste jaren is er over hen echter veel kennis verzameld en er zijn 
diverse bruikbare en inspirerende methoden ontwikkeld voor het stimuleren en 
activeren van mensen met een meervoudige beperking. Hieronder staan een paar 
voorbeelden. 

Bevindingen uit Ons Tweede Thuis
Medewerkers die dagelijks met mensen met EMB werken, hebben gezamenlijk dit beleid gemaakt.
Tijdens deze samenwerking bleek dat we binnen Ons Tweede Thuis met diverse methoden werken 
en dat de ene locatie al meer ervaring met een methode heeft opgedaan dan de andere. Ook bleek 
dat er verschillend gewerkt wordt op woon- en dagcentra. Medewerkers in de ene locatie weten 
niet altijd welke methodieken andere locaties met een vergelijkbare doelgroep gebruiken en wat 
dat oplevert. We zijn druk bezig geweest om de 24 uursvisie vorm te geven op de intramurale 
woon- en dagcentra (waar de meeste EMB-cliënten gebruik van maken) en om te zoeken naar 
een gemeenschappelijke benadering. De afstemming loopt steeds beter tussen het woon- en 
dagcentrum en dit is van groot belang voor de cliënten.

De werkgroep houdt het EMB-beleid levend en verspreidt de aanwezige kennis en methoden over 
de hele organisatie zodat alle EMB-cliënten van jong tot oud hiervan kunnen profiteren. 

Ook voor andere cliëntgroepen
We denken dat behalve de EMB-doelgroep ook andere cliëntgroepen met dit beleid hun voordeel 
kunnen doen. Bijvoorbeeld ouderen met dementie en kinderen en volwassen cliënten die sociaal-
emotioneel een zeer jonge ontwikkelingsleeftijd hebben (o-3 jaar) . In dit magazine en met de 
bijbehorende downloads willen we aan die behoefte voldoen. 
 

Doelstelling van het EMB-beleid
Medewerkers van Ons Tweede Thuis weten hoe zij de cliënten met EMB professioneel, respectvol 
en veilig kunnen ondersteunen. Begeleidingsteams van locaties of diensten kunnen gebruik maken 
van beleid, richtlijnen, advies, methoden en er is een passend opleidingsaanbod. Doel is ook de 
kennis beschikbaar stellen aan ouders en andere betrokkenen bij mensen met EMB.

Beschikbaarheid van kennis
Het Adviespunt van Ons Tweede Thuis (centrum voor diagnostiek, behandeling, consultatie en 
deskundigheid) kan begeleidingsteams, maar ook ouders en andere betrokkenen van dienst zijn. 
Externe kennis over EMB is beschikbaar vanuit het Centrum voor Consultatie en Expertise  (CCE, www.
cce.nl) , het EMG-platform (www.platformemg.nl) en het onlangs opgerichte Expertisecentrum 
EMB (www.expertiscentrumemb.sheerenloo.nl). Daarnaast werken we steeds meer samen 
met universiteiten zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen om 
wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en de expertise op het gebied van EMB-zorg te 
vergroten.

Inleiding

ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKING

Medewerkers van Ons Tweede Thuis weten hoe zij 
mensen met EMB professioneel, respectvol en veilig kunnen 
ondersteunen.
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Kernbegrippen EMB
Het is duidelijk dat deze groep mensen (kinderen en 

volwassenen) specialistische zorg, begeleiding, behandeling en 

stimulering vraagt. Vijf kernbegrippen spelen hierbij een rol.

1. Heterogeniteit
De aard en ernst van de beperkingen, stoornissen én de 

mogelijkheden lopen sterk uiteen. Maatwerk is essentieel in 

alle zorg en begeleiding.

2. Complexiteit 
De cognitieve en bijkomende stoornissen kunnen op elkaar 

inwerken en elkaar versterken. Veelal is er sprake van een 

disharmonisch profiel, de ontwikkelingsfasen die de doelgroep 

doormaakt, zijn niet evenwichtig waardoor het een zoektocht 

kan zijn om de begeleiding goed af te stemmen. Interdisciplinair 

werken is noodzakelijk om problematiek te voorkomen.

3. Afhankelijkheid 
Mensen met EMB zijn nagenoeg volledig afhankelijk van de 

omgeving, voor alle dagelijkse handelingen. Dit vraagt een 

groot inlevingsvermogen van de begeleiders. Het is voor de 

begeleiders een uitdaging om de cliënt zoveel mogelijk invloed 

op het eigen leven te laten behouden (zelfbepaling). Intensieve 

samenwerking met ouders en andere betrokkenen speelt 

hierbij een grote rol. 

4. Communicatie
Mensen met EMB communiceren niet of nauwelijks door middel 

van gesproken taal. De communicatie is hierdoor een grote 

uitdaging voor begeleiders. Mensen met EMB communiceren 

kunnen wel non-verbaal signalen afgeven bijvoorbeeld door 

middel van geluiden, kijken of aantikken van foto’s, gebaren 

en mimiek. Als begeleider moet je de persoon goed kennen 

en continu alert zijn op deze signalen. Je moet letten op 

de context en kleine veranderingen in lichaamshouding, 

spierspanning, gelaatsuitdrukking, geluiden en beweging. De 

uitdaging van een begeleider is het verstaan van deze manier 

van communiceren. 

5. Alertheid
Een ander opvallend gemeenschappelijk kenmerk is het sterk 

schommelende alertheidsniveau. Alertheid is een belangrijke 

voorwaarde voor het leren van nieuwe dingen en het komen 

tot ontwikkeling. Binnen deze doelgroep is er sprake van een 

snelle wisseling tussen de verschillende alertheidsniveaus. Het 

is belangrijk de alertheid goed in kaart te brengen en daarbij 

aan te sluiten, zodat mensen op de juiste manier én op het 

juiste moment gestimuleerd worden.

& in beeld

De groep mensen met een ernstige meervoudige beperking is moeilijk eenduidig te beschrijven omdat er 
onderling zo veel verschillen zijn. In het algemeen gaat het om personen die naast een ernstige verstandelijke 
beperking (een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer twee jaar) ook ernstige motorische beperkingen hebben, 
waardoor ze bijvoorbeeld niet zelfstandig of zonder hulpmiddelen kunnen lopen.

De meesten van hen hebben daarnaast ook ernstige 

zintuiglijke beperkingen, waarbij de prikkelverwerking 

in de hersenen kan zijn beschadigd. Niet alleen het zien 

- de overgrote meerderheid heeft een visuele beperking 

- en het horen, maar ook de tast, het evenwichtsgevoel, 

de reuk en de smaak kunnen afwezig zijn of anders 

functioneren dan normaal. Mensen met EMB beschikken 

meestal niet over een actief of passief taalgebruik. Zij 

communiceren veelal via lichaamstaal. Daarnaast hebben 

zij een verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals 

epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen, eet- en 

voedingsstoornissen en longinfecties. Ook bijwerkingen 

van medicijnen kunnen problemen veroorzaken. Al deze 

beperkingen en stoornissen komen in verschillende 

combinaties voor en verschillen van persoon tot persoon. 

Meestal is een hersenbeschadiging de oorzaak van de 

ernstige beperkingen. Bijvoorbeeld een chromosomale 

afwijking, een stofwisselingsziekte of een infectie. Of 

er zijn complicaties geweest voor, gedurende of na 

de geboorte. Het komt ook vaak voor dat de oorzaak 

niet bekend is.Kenmerkend voor deze doelgroep is het 

gebrek aan compensatiemogelijkheden. De beperkingen 

die zij ondervinden, strekken zich uit over alle gebieden 

van het menselijk functioneren. Zij hebben geen ‘sterk 

gebied’ dat zij kunnen inzetten bij een tekort op een 

ander gebied. Dat maakt hen zeer afhankelijk van hun 

omgeving: mensen met EMB hebben ondersteuning 

nodig bij alle aspecten van het dagelijks leven, 24 uur per 

dag, zeven dagen per week.

Mensen met EMB hebben ondersteuning nodig 
bij alle aspecten van het dagelijks leven, 
24 uur per dag, zeven dagen per week.

&EMB

KERNBEGRIPPEN
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VISIE
In de zorgvisie van Ons Tweede Thuis zijn een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie van 
mensen met een (verstandelijke) beperking belangrijke thema’s. Dit in dialoog met de cliënt en zijn netwerk.

In de zorgvisie staan zeven kernbegrippen centraal:

• ieder mens heeft mogelijkheden

• ieder mens heeft beperkingen

• ieder mens heeft ondersteuning nodig

• ieder mens heeft behoeften

• ieder mens heeft wortels

• ieder mens heeft rechten

• ieder mens heeft plichten.

De kernbegrippen van Ons Tweede Thuis zijn, met 
een eigen vertaling, ook van toepassing op mensen 
met EMB.
•   Ieder mens heeft mogelijkheden: Ons Tweede Thuis wil een   
      omgeving scheppen waarin iedereen zich kan ontwikkelen,   
      kan leren en keuzes kan maken. Ieder naar eigen   
      vermogen. 
•   Ieder mens heeft beperkingen: onze cliënten met EMB  
      hebben over het algemeen meer en ernstige beperkingen.  
      Dan is het extra belangrijk om gezamenlijk te kijken hoe   
      we hen een kwalitatief goed leven kunnen bieden. 

•    Ieder mens heeft ondersteuning nodig: we bieden  
      ondersteuning en behandeling in de vorm van 
      24  uurszorg en persoonsgerichte ondersteuning    
      afgestemd op wat iemand  kan en áánkan. 
•    Ieder mens heeft behoeften: ook iemand met EMB   
      is een sociaal wezen, of hij dat nu (verbaal of non-  
      verbaal)  duidelijk kan uitdrukken of niet. Hij   
      heeft behoefte aan warmte, medemenselijkheid,   
      vriendschap, waardering en respect. Deze  
      behoeften worden (h)erkend. Contact en het  
      opbouwen van een vertrouwensband vormen een  
      belangrijk uitgangspunt in de relatie. 
•    Ieder mens heeft wortels: Ons Tweede Thuis  
      realiseert zich het belang van familie, vrienden en   
      culturele achtergrond; ook en misschien wel  
       juist bij mensen met EMB. Ondersteuning 
      komt tot stand in dialoog tussen cliënt, familie en  
       vertegenwoordigers en persoonlijk begeleider.
•    Ieder mens heeft rechten: ieder mens mag   
      beslissingen nemen over zijn of haar eigen leven.  
      Mensen met EMB hebben hierin misschien op het 
      eerste gezicht minder mogelijkheden, daar waar  
      zij het echter wel kunnen, respecteren wij hun  
      eigen invloed en breiden wij die uit. 
•    Ieder mens heeft plichten: we vinden het moeilijk   
      om plichten te benoemen voor mensen met EMB  
      omdat je hen vanwege hun lage ontwikkelings-
      niveau niet kunt aanspreken op plichten.

Kwaliteit van bestaan
De LACCS-visie van De Geeter en Munsterman (www.
degeeterenmunsterman.nl) is voor Ons Tweede Thuis een 
goede leidraad om de kwaliteit van bestaan van mensen 
met EMB te bevorderen. De Geeter en Munsterman 
gebruiken de theorie van de ervaringsordening van 
Timmers-Huigens voor een eigen visie op de ontwikkeling 
en kwaliteit van bestaan van mensen met EMB. De 
afzonderlijke letters in LACCS staan voor vijf gebieden: 
lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en 
stimulerende tijdsbesteding. “Een goed leven betekent 
dat het goed gaat op deze vijf LACCS-gebieden. En dat 
betekent voor de ondersteuners dat zij zich steeds richten 
op het optimaliseren van al deze gebieden.” (De Geeter 
en Munsterman) In hoofdstuk 7 gaan we verder in op de 
LACCS-visie.

Een goede kwaliteit van bestaan houdt volgens Ons 
Tweede Thuis in ‘een leven met anderen en als anderen’. 
Dat betekent:
•    je woont op een manier die bij je past
•    het maakt uit wat je overdag doet
•    je hebt relaties met mensen die je wat zeggen en je 
      hebt zelf ook wat te zeggen
•    je leven heeft zin
•    je kunt je ontplooien als uniek mens.

Vertalen we deze visie naar mensen met EMB en naar de 
genoemde LACCS-gebieden, dan betekent een leven met 
anderen en als anderen het volgende.
•    Je lichaam voelt veilig en prettig en ook je omgeving is  
      voor jou betrouwbaar, veilig en prettig.

J I J & I K

•    Je hebt een goed dagritme; je slaapt ’s nachts, overdag    
      ben je wakker en alert, je doet mee met voor jou passende,   
      interessante activiteiten, zodat je contact ervaart met je  
       omgeving.
•    Je voelt je veilig en begrepen in de relatie met anderen en  
      herkent de boodschap van anderen omdat zij jou volgens  
      de basiscontactprincipes benaderen. Vanuit het contact  
       reageer je en wordt er op jou gereageerd (communicatie,  
      interactie), zo ervaar je eigen invloed.
•    Je bent onlosmakelijk verbonden met je ouders en je  
       familie, zij kennen jou en jouw levensverhaal als geen  
      ander.
•    Je wordt op methodische wijze gestimuleerd om je  
      potentieel als mens volledig te benutten. Daardoor leer je  
      telkens iets nieuws, je belevingswereld en je sociale  
      netwerk breiden zich uit, je invloed op je omgeving groeit.
•    Dit alles geeft betekenis aan je bestaan. Je voelt dat je erbij  
      hoort, dat je meedoet, je hebt er zin in: je leven heeft zin.

Zie bijlage A: Coaching contactlijst. 

Ons Tweede Thuis heeft vijf kernwaarden die het kompas 
zijn bij de dagelijkse ondersteuning, het organisatiebeleid 
en de ontwikkeling van medewerkers binnen Ons Tweede 
Thuis: zelfbewust, lef, kwetsbaar, verbindend, krachtig. 
Zij gelden ook voor mensen met EMB.

Krachtig 

er zit veel kracht in ieder van ons. Op zijn eigen wijze heeft ook 

iemand met EMB veel te bieden. Kracht kan groot en klein tegelijk 

zijn.

Lef 
ook iemand met EMB heeft behoefte aan eigen invloed en aan het 

uitbreiden van zijn leefwereld. 

Kwetsbaar 
wij zien de mens met EMB in zijn kwetsbaarheid. Hij laat zich 

zien zoals hij is. Hierbij aansluiten is de basis voor contact en 

communicatie.

Verbindend
we verbinden met als doel om iedereen op zijn eigen manier te 

laten participeren in de samenleving.

Zelfbewust
Het lijkt misschien dat mensen met EMB zich veel minder van 

zichzelf bewust zijn. Toch zit er in ieder van hen ook een stukje ‘zelf’ 

dat staat voor het unieke van zijn persoon. Hij is aanwezig op zijn 

eigen unieke manier en laat zich aldus aan ons kennen. 
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EMB

DIAGNOSTIEK 

Als basis voor een goede ondersteuning is beeldvorming via diagnostiek nodig. De ernst van de verstandelijke 
beperking bepaalt immers wat iemand begrijpt van allerlei situaties, maar ook wat iemand kan of áánkan. 
Daarnaast is het belangrijk om te weten op welke manier en in welke gebieden iemand beperkt wordt 
(zintuiglijk, motorisch, prikkelverwerking of psychiatrisch) en hoe we hiermee om kunnen gaan. Door dit 
in kaart te brengen wordt niet alleen duidelijk wat de mogelijkheden van iemand zijn, maar ook wat het 
perspectief is en op welke wijze men naar dat perspectief toe kan werken. 

Vanwege de complexe problematiek van de doelgroep is 
adequate en multidisciplinaire diagnostiek erg belangrijk 
om tegemoet te komen aan hun specifieke hulpvraag. 
Regelmatig wordt met behulp van diverse instrumenten het 
ontwikkelingsniveau op verschillende gebieden onderzocht. 
Juist vanwege de complexe problematiek is dat niet altijd 
even makkelijk. Het ontwikkelingsniveau van iemand met 
EMB is vaak moeilijk te duiden. Veel instrumenten voor 
psychodiagnostiek, zoals een intelligentietest, zijn niet of 
beperkt bruikbaar omdat de ontwikkelingsleeftijd die in 
de schalen wordt genoemd, te hoog ligt en er vaak veel 
motorische vaardigheden vereist zijn. Instrumenten zijn 
bovendien vaak ontwikkeld voor een bepaald leeftijdsbereik: 
meestal de kinderleeftijd. Hierdoor zijn niet alle items passend 
bij de kalenderleeftijd van de onderzochte cliënt. Verder 
functioneren veel mensen uit deze doelgroep niet altijd 
even stabiel: ze kunnen het ene moment iets wel begrijpen 
en het andere moment weer niet. Of ze laten bij hun ouders 
thuis ander gedrag zien dan op de woonlocatie of het 
dagcentrum, of omgekeerd. Ook houden instrumenten soms 
te weinig rekening met het unieke ontwikkelingspatroon 
dat mensen met EMB vertonen. Het risico bestaat dat het 
ontwikkelingsniveau te laag of te hoog wordt geschat en een 
instrument onvoldoende aanknopingspunten geeft voor het 
handelen. Bovendien, als je niet goed zelf kunt bewegen is 
het niet vanzelfsprekend om naar dingen te reiken, te kruipen 
of te lopen. Die ernstige beperkingen maken het je dan wel 
erg moeilijk om de wereld om je heen te verkennen en te 
exploreren en om zo je ontwikkeling te bevorderen. Mensen 
met EMB kunnen dus meer in hun mars hebben dan zij laten 
zien.

Ook hebben mensen met EMB vaak zintuiglijke beperkingen 
of psychiatrische problemen (vormen van autisme, 
teruggetrokken of stereotiep gedrag) die veel invloed hebben 
op hun belevingswereld en functioneren. Om in kaart te 
brengen wat iemand kan (en aankan) is het belangrijk dat we 
het totaal van alle aspecten die een rol spelen, meenemen. 
Om dit totaalbeeld te kunnen krijgen, kun je gebruik maken 
van de LACCS-methode. Op basis van de LACCS-proef 

(het langslopen van de LACCS-gebieden voor een cliënt) 
wordt zichtbaar op welk gebied meer inzicht en kennis 
(diagnostiek) nodig is. Bij gebrek aan passende instrumenten 
vraagt het diagnostisch proces bij deze doelgroep van degene 
die het uitvoert, geduld, in kleine stapjes, de uitdaging blijven 
zien, creatief denken en flexibiliteit. Diagnostiek bestaat 
vaak uit gerichte observatie en veel overleg met de diverse 
betrokkenen.

Verantwoord gebruik
Ondanks de genoemde beperkingen zijn er verschillende 
manieren om toch diagnostisch onderzoek te doen. Belangrijk 
daarbij is om:
•   rekening te houden met de beperkingen van de  
     instrumenten
•   de onderzoeksmiddelen zo veel als mogelijk  
     gestandaardiseerd af te nemen. Als dat niet lukt, de  
     aanpassingen te noteren in de verslaglegging
•   resultaten kwalitatief te analyseren en te beschrijven
•   breed te kijken, ook naar mogelijke zintuiglijke,  
     psychiatrische of prikkelverwerkings-stoornissen
•   naast de gebruikte diagnostische meetinstrumenten  
     en tests de informatie aan te vullen met kwalitatieve  
     gegevens. Bijvoorbeeld van gestandaardiseerde interviews  
     of vragenlijsten met ouders/vertegenwoordigers en  
     medewerkers. Zij zijn een zeer belangrijke informatiebron.  
     Ook kun je heel goed gebruik maken van video-analyse  
     om met elkaar de betekenis te vinden van de signalen die  
     de cliënt afgeeft. Tenslotte geven observaties aan de hand  
     van de ontwikkelingsstadia vaak veel informatie.

Voorbeeld
Katja is een jonge vrouw met een laag ontwikkelingsniveau, 
hemiplegie (halfzijdig verlamd) en ernstige epilepsie. Ze 
functioneert op een leeftijdsniveau van ongeveer een jaar. Ze 
is wisselend in haar stemming en vaak moeilijk te bereiken. De 
epilepsie heeft grote invloed op haar functioneren. Begeleiders 
willen graag weten of ze meer kunnen doen om haar vaker 
tevreden te laten zijn. Mogelijke middelen zijn: de LACCS-proef, 

onderzoek naar sensorische integratie, videoanalyse.

J I J & I K
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KENNIS EN ONDERZOEK
De zorg voor mensen met EMB is intensief en 
complex. Het is daarom belangrijk dat er goede 
kennis voorhanden is. De afgelopen jaren is steeds 
meer wetenschappelijke kennis beperkingen 
beschikbaar gekomen, in nauwe wisselwerking 
met de praktijk op het gebied van mensen met 
ernstige meervoudige. Ons Tweede Thuis vindt 
het belangrijk hier een bijdrage aan te leveren, 
bijvoorbeeld via onze samenwerking met de VU 
Amsterdam sectie ontwikkelingspedagogiek 
en ook via het Expertisecentrum EMB van de 
Rijksuniversiteit Groningen. In het najaar start op 
IJburg in Amsterdam een woon- en logeerhuis voor 
mensen met ernstige meervoudige beperkingen. 
Ons Tweede Thuis werkt in dit project samen 
met Cordaan en Omega. Door onze krachten te 
bundelen en samen te werken met onderzoekers 
willen wij specialistische zorg bieden (Topcare). 
Onderzoek, innovatie en kennisverspreiding krijgen 
een belangrijke rol in dit project. Uiteraard zal dit in 
deze bijzondere nieuwe voorziening vorm krijgen, 
maar ook bij andere voorzieningen van Ons Tweede 
Thuis zijn dit belangrijke uitgangspunten.

Onderzoeken waar Ons Tweede Thuis bij betrokken 
is of was 

Hi Sense app 
De Hi Sense app (www.embinbeeld.nl) is bedoeld voor 

alle volwassenen (o.a. familie, professionals, vrijwilligers) 

die betrokken zijn bij mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen, in het bijzonder ouders en begeleiders. Het doel 

van de Hi Sense app is het verhogen van sensitiviteit voor 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Door een 

hogere mate van sensitiviteit en responsiviteit bij mensen in 

hun omgeving krijgen mensen met EMB meer eigen regie.Over 

een periode van dertig dagen krijgen deelnemers dagelijks 

vier meerkeuzevragen voorgelegd. Hun kennis over wat 

mensen met EMB nodig hebben in de ondersteuning wordt via 

directe feedback vergroot. Zij kunnen daardoor sensitiever en 

responsiever reageren op de cliënt. Op dit moment (2016) vindt 

er een groot onderzoek naar de effectiviteit van de app plaats 

binnen Ons Tweede Thuis en Bartiméus. In totaal doen meer 

dan 15o begeleiders mee aan het onderzoek. We hopen 

dat de app een effectieve manier is van kennisoverdracht 

en voor meer sensitief en responsief gedrag zorgt en 

dat we de app verder kunnen gaan implementeren. 

Bij dit onderzoek werken we samen met de VU sectie 

ontwikkelingspedagogiek, Cordaan en Bartiméus.

Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, 
autonomie en welzijn
Dit project start eind 2016 met subsidie vanuit het Nationaal 

Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. Mensen 

met een verstandelijke beperking en hun omgeving 

kunnen veel hebben aan technologie. Het gaat dan vaak 

om (toezichthoudende) domotica, zorg op afstand en om 

het verbeteren en ondersteunen van de gezondheidszorg. 

Maar weinig technologie is gericht op sociale relaties en het 

aanleren van begrippen zoals empathie en mentaliseren, 

terwijl juist duurzame sociale relaties de kwaliteit van 

bestaan van mensen vergroten. 

In dit project willen we sociale relaties bevorderen met 

behulp van technologie. Een van de projecten richt 

zich specifiek op de doelgroep mensen met EMB: het 

ontwikkelen van het instrument ‘Aansluiten & Stimuleren’ 

voor ouders en begeleiders van mensen met EMB. Met 

behulp van de technologie van de ‘Slimme Sok’ (een sok 

die arousal meet) en op basis van kennis die er is over het 

opbouwen van een vertrouwensband met een cliënt, 

willen we dit instrument ontwikkelen. We verwachten dat 

het instrument begeleiders helpt om beter bij een cliënt 

met EMB aan te sluiten waardoor deze zich prettiger voelt 

en meer eigen regie ervaart. Het projectteam bestaat uit 

cliënten en cliëntvertegenwoordigers, zorgorganisaties 

(Bartiméus, Cordaan, Ons Tweede Thuis, ASVZ), Bartiméus 

Accessibility, Het Prader-Willi Fonds, Stichting Down 

Syndroom en de onderwijsinstellingen VU Amsterdam, 

sectie ontwikkelingspedagogiek, TU Eindhoven, HvA en 

ROC Amsterdam.

Onderzoek naar probleemgedrag Rijksuniversiteit 
Groningen (Research Centre)
Over probleemgedrag bij mensen met EMB was nog weinig 

bekend. Bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt, wat de functie 

is en welke kennis er nodig is om dit gedrag te voorkomen. 

Dit was opmerkelijk, omdat juist deze doelgroep een 

verhoogd risico heeft op het ontstaan ervan. 

Dat ligt aan: 
•   de mate van de verstandelijke beperking (hoe ernstiger,  

     hoe groter de kans) 

•   motorische en/of sensorische problemen, epilepsie 

     en pijn

•   communicatieve tekorten en psychiatrische problemen

•   bepaalde syndromen, zoals het syndroom van Rett en het  

     syndroom van Cornelia de Lange, waarvan bekend is dat   

     die gepaard kunnen gaan met gedragsproblemen. 

In 2015 is onderzoeker Petra Poppes van de Rijksuniversiteit 

Groningen gepromoveerd op een onderzoek naar 

probleemgedrag bij mensen met EMB. Ons Tweede 

Thuis heeft meegedaan aan haar onderzoek. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat probleemgedrag vaak en 

veel voorkomt:  82% van de participanten vertonen een of 

meerdere soorten zelfverwondend en stereotiep gedrag, 

60% vertoont teruggetrokken gedrag en totaal vertoont 

45% van de participanten een of meerdere vormen van 

agressief en destructief gedrag. Probleemgedrag vormt 

een grote belemmering voor mensen om relaties aan 

te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Hoewel ze 

vaak voorkomen worden in het algemeen de gevolgen 

van deze gedragsproblemen voor de mensen met EMB 

zelf door zorgprofessionals als ‘niet ernstig’ beschouwd. 

Medewerkers leggen zich erbij neer dat iemand ‘nu 

eenmaal zo is’. Training van professionals wordt gezien als 

een belangrijke, zij het eerste stap, in het denken over en 

adequaat reageren op probleemgedrag. Hierdoor leren 

mensen te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn voor het 

probleemgedrag en hoe het voorkomen kan worden. Meer 

informatie over het onderzoek is te vinden op: 

www.expertisecentrumemb.sheerenloo.nl.

J I J & I K

Door onze krachten te bundelen en samen te werken met onderzoekers 
willen wij specialistische zorg bieden (Topcare). 
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ERVARINGSORDENING EN 
ONTWIKKELINGSDENKEN

De beperkte bruikbaarheid van gestandaardiseerde onderzoeksmiddelen maakt dat het nodig is om ook op 
andere manieren zicht te krijgen op de belevingswereld van iemand met EMB. Twee theorieën bieden dat 
inzicht: de theorie van de ervaringsordening en de theorie van het ontwikkelingsdenken.

Ons Tweede Thuis maakt al een aantal jaren gebruik van 
de theorie van de ervaringsordening van Timmers-Huigens 
(www.timmers-huigens.nl). 

De theorie van ervaringsordening onderscheidt 
vier manieren van ordenen:

1.  lichaamsgebonden
2.  associatief
3.  structurerend
4.  vormgevend ordenen.

Timmers-Huigens wijst het idee af dat er sprake zou zijn van 
een ontwikkeling (namelijk van de ene fase naar de andere). 
Alle vier de manieren van ordenen zijn bij ieder mens vanaf 
de geboorte aanwezig. Echter de dominantie verschilt per 
persoon en per moment. 

Voortgekomen uit de theorie van de ervaringsordeningen is er 
ook het ontwikkelingsdenken van De Geeter en Munsterman 
(www.degeeterenmunsterman.nl). Ook deze theorie maakt 
duidelijk hoe iemand in de wereld staat en hoe hij die beleeft. 

Het ontwikkelingsdenken gaat uit van drie fases:

1.  sensatiefase
2.  klikfase
3.  begrijpfase. 

Hiermee sluiten zij aan bij de theorie van Timmens-Huigens: 
sensatiefase is lichaamsgebonden ordening, klikfase is 
associatieve ordening en begrijpfase is structurerende 
ordening. Anders dan in de theorie van Timmers-Huigens 
gaat de theorie van het ontwikkelingsdenken ervan uit dat 
de verschillende fases zich in de eerste levensjaren van een 
mens na elkaar ontwikkelen. Het ontwikkelingsdenken gaat 
ervan uit dat de mensen met EMB veelal functioneren in de 
sensatiefase en de klikfase en nauwelijks of niet toekomen 

aan de begrijpfase. 

2. Associatieve ordening  
(of klikfase)

kernwoord: VERWACHTING 
Iemand herkent dat twee dingen 
(mensen, prikkels, bewegingen, 
activiteiten) bij elkaar horen. En zodra 
hij de ene waarneemt, verwacht hij 
ook de andere. Hij hoort niet alleen dat 
harde geluid, maar weet ook dat het 
bijvoorbeeld een vliegtuig is. Hij ziet niet 
alleen de vrijwilliger, maar verwacht ook 
dat hij nu gaat zwemmen. Door vaste 
regelmaat ontstaat er een gevoel voor 

vaste patronen en ontstaan gewoonten.

4. Vormgevende ordening 
(of begrijpfase)

kernwoord: ABSTRACTIE
Iemand kan iets unieks of iets persoonlijks 
toevoegen aan een bepaalde situatie, dit 
kan ook onbewust.

1. Lichaamsgebonden ordening
(of sensatiefase)

kernwoord: SENSATIE 
Alles draait om de zintuiglijke ervaringen: 
zien, horen, voelen, proeven en 
ruiken, zonder dat je daar bepaalde 

verwachtingen of gedachten bij hebt. Je 

zit ‘in het moment’ en je ervaart vooral 

of iets prettig is of niet. Dat is hoe je de 

wereld begrijpt..

Deze vier manieren van ordenen zijn in ieder mens aanwezig en 
het verschilt per persoon en per moment op welke manier(en) 
iemand de bij hem of haar binnenkomende prikkels ordent.

Zie bijlage B: Meer informatie over ervaringsordening

Omdat de structurerende en vormgevende wijze van ordenen 
bij cliënten met EMB moeilijk zichtbaar is en meestal onbewust 
plaats vindt en omdat deze twee ordeningsvormen niet leidend 
zijn in de dagelijkse praktijk van het ondersteunen, leggen we in 
dit beleid het accent op de lichaamsgebonden en associatieve 
wijze van ordenen en op de sensatie- en klikfase van het 
ontwikkelingsdenken. 

Het inzicht in deze twee manieren van ordening kan ouders, 
begeleiders, andere bij de zorg betrokken professionals maar 
ook het bredere sociale netwerk om de cliënt heen, helpen 
om goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en dus het 
begripsniveau van de cliënt. Want de kennis over hoe de cliënt 
zijn ervaringen ordent, heeft vele gevolgen: 
•   voor de manier van communiceren
•   voor het aanbieden van activiteiten
•   voor het inrichten van een ruimte
•   voor de keuze van het spelmateriaal 
•   enzovoorts.

3. Structurerende ordening  

(of begrijpfase)

kernwoord: INZICHT 
Iemand begrijpt ook het ‘waarom’ van 
situaties. Het wordt daarom ook wel de 
waarom-ordening of de ja, maar-ordening 
genoemd. Iemand weet niet alleen dat hij 
gaat zwemmen met de vrijwilliger, maar 
ook waarom dat op sommige dagen niet 
door kan gaan. In deze ordening of fase 
gaat het om het (leren) beredeneren hoe 
en waarom situaties op een bepaalde 

manier verlopen.

J I J & I K

Julia kan heerlijk genieten van het bad. Maar elke keer als ze uit 

bad wordt gehaald gaat ze huilen en spant ze haar lichaam aan, 

met forse spasmen tot gevolg. Omdat er vandaag wat extra tijd 

is, kan Julia langer in bad blijven. Maar ook nu huilt ze en spant ze 

als ze uit bad gaat en dit houdt minutenlang aan. Julia is moeilijk 

troostbaar. De begeleider zonder kennis van de EMB-doelgroep vindt 

dit vervelend. Zij heeft moeite voor Julia gedaan, is extra lang met 

haar bezig geweest en dan toch vertoont Julia weer zo’n reactie. Zij 

vraagt zich af of Julia soms verwend is. 

De begeleider met kennis van de EMB doelgroep weet dat voor 

Julia het warme bad prettig is en het stoppen van deze activiteit 

onprettig, bovendien is het wat koud in de badkamer. Deze begeleider 

begrijpt dat Julia leeft in het hier en nu. Haar ervaringsordening is 

lichaamsgebonden. Julia kan zich niet voorbereiden op wat komen 

gaat en kan zich ook niet verplaatsen in de gevoelens van haar 

begeleider. De begeleider praat bij het uit bad gaan op rustige, 

geruststellende toon tegen Julia: “Je hebt het nu koud he? Dat vind je 

niet fijn.” Ook al begrijpt Julia deze woorden misschien niet helemaal, 

ze geven haar wel een veilig gevoel. De begeleider weet dat Julia pas 

weer helemaal ontspant als de verzorging voorbij is. Als Julia weer in 

haar stoel zit, doet de begeleider een klein kietelspelletje met haar, 

waarvan zij weet dat Julia ervan geniet. Zo wordt de badactiviteit 

voor Julia (en de begeleider) positief afgesloten.

Het inzicht in deze twee manieren van ordening 
kan ouders, begeleiders, andere bij de zorg 
betrokken professionals maar ook het bredere 
sociale netwerk om de cliënt heen, helpen om 
goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau 
en dus het begripsniveau van de cliënt. 
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LACCS-GEBIEDEN

Een team dat cliënten met EMB goed wil ondersteunen, weet op welke levensgebieden EMB-cliënten 
ondersteuning nodig hebben. We hebben gekozen om te werken met de LACCS-gebieden omdat de 
LACCS-visie goede handvatten geeft voor de dagelijkse praktijk. De afkorting LACCS is afkomstig van de 
orthopedagogen De Geeter en Munsterman (www.degeeterenmunsterman.nl). Zij gebruiken de afkorting 
LACCS om de gebieden aan te geven waarop mensen met EMB ondersteuning nodig hebben: lichaam, 
alertheid, contact, communicatie en stimulatie. 

Deze vijf gebieden hebben voortdurend invloed op elkaar. 

Ondersteunen van mensen met EMB vereist, naast kennis 

van de belevingswereld, dat je ‘LACCS’ kan werken. 

We bedoelen hiermee dat je rekening houdt met het 

functioneren van mensen met EMB op de LACCS-gebieden 

en de ondersteuning hierop aanpast. Hieronder gaan we 

daarop in. 

7.1 Lichaam
Lichamelijk welzijn

Enkele aandachtspunten voor het bieden van een goed 

lichamelijk welzijn willen we hier nader benoemen.

Samenwerking ten behoeve van een zo gezond mogelijk 

lichaam

Gezondheidsproblemen zoals luchtwegproblemen, 

obstipatie, refluxklachten, spasmen, vergroeiingen, 

voedingsproblemen, enzovoorts, kunnen een grote rol 

spelen in het leven van iemand met EMB. Het is niet 

altijd makkelijk om signalen van lichamelijke klachten 

tijdig te herkennen. Belangrijk is dat ouders en/of 

begeleiders zich gehoord voelen in hun zorgen omtrent 

de lichamelijke gezondheid van iemand met EMB. Vaak 

zijn er veel specialisten betrokken en moeten er soms 

moeilijke beslissingen genomen worden over bepaalde 

operaties en/of andere ingrepen. Bij opname in een 

ziekenhuis (wat bij mensen met EMB door verschillende 

gezondheidsproblemen regelmatig voor kan komen) is het 

prettig als ouders en/of begeleiders de signalen van iemand 

kunnen vertalen voor artsen en verpleegkundigen; zowel 

signalen van pijn als signalen van plezier (lachen betekent 

bijvoorbeeld niet altijd plezier, maar kan soms juist een 

teken van pijn zijn). 

Zie bijlage C: Medische problemen en EMB 

Zie bijlage D: Repos pijnobservatieschaal

Zie bijlage E: Toelichting Repos pijnobservatieschaal

Zie bijlage F: CPG – checklist pijngedrag (voor jongeren/

kinderen met zeer ernstige verstandelijke beperking)

Zie bijlage G: Stoelgangpatronen

Verzorging met aandacht voor de persoon

Verzorgingsmomenten komen dagelijks meerdere keren 

voor. Wees ervan bewust dat verzorgen een activiteit is 

waarbij de cliënt met EMB vaak volledig afhankelijk is van 

de ander. Het verzorgen kan soms bij bepaalde beperkingen 

en gezondheidsproblemen pijnlijk zijn. Belangrijk is dat het 

verzorgingsmoment op een veilige en zo prettig mogelijke 

manier plaatsvindt. Maak contact, heb aandacht voor 

wat de persoon prettig vindt (bijvoorbeeld wat betreft 

temperatuur, volgorde van handelingen, enzovoorts), 

kondig elke handeling goed aan, pas jouw tempo aan aan 

de verwerkingstijd van de cliënt. Zorg dat verschillende 

begeleiders dezelfde verzorgingsmomenten op een 

herkenbare manier uitvoeren. Een verzorgingskaart en een 

verzorgingskarretje kunnen daarbij handige hulpmiddelen 

zijn. 

Zie bijlage H: Voorbereiding verzorgingskaart

Zie bijlage I: Verzorgingskaart

Zie stoelgangspatronen via www.lovepoep.nl 

Voldoende en op veilige manier eten en drinken

Eten en drinken zijn basisbehoeften. Je moet eten en 

drinken om in leven te blijven, het geeft energie om andere 

ervaringen te kunnen opdoen en het kan plezierig zijn om 

verschillende smaken te proeven. Bij mensen met EMB 

kunnen voedings- en slikproblemen een grote rol spelen in 

hun dagelijks leven. Belangrijk is de signalen hiervoor tijdig 

te herkennen. Als je je regelmatig verslikt, kan het heel 

vervelend worden om te eten. Je kunt dan niet genieten 

van lekker eten en soms lukt het zelfs niet om voldoende 

voedingsstoffen binnen te krijgen. Verslikken kan ernstige 

gevolgen hebben, zoals een longontsteking of stikken. 

In de begeleiding bij het eten en drinken van mensen met 

EMB is het belangrijk enkele voorwaarden voor het veilig 

eten en drinken te kennen. Zoals de houding van de persoon 

(zorgen voor stabiele zit en lange nek), de structuur van 

de voeding, aangepast eet-en drinkgerei, temperatuur, 

actief afhappen, enzovoorts. Andere voorwaarden zijn 

bijvoorbeeld de sfeer tijden het eet- of drinkmoment, 

het tempo aanpassen, enzovoorts. Een logopedist kan zo 

nodig meedenken, meekijken en gerichte adviezen geven. 

Wanneer orale voeding niet langer op een veilige manier 

plaats kan vinden en/of te veel energie kost, kun je met de 

arts overleggen over plaatsing van bijvoorbeeld een PEG-

sonde (vaak ook een mogelijkheid om op een veilige manier 

medicatie toe te kunnen dienen).

Zie bijlage J : Omgaan met eten en drinken 

Zie bijlage K: Observatieformulier veilig slikken

Geregeld bewegen en/of bewogen worden

Bewegen vergroot de belevingswereld en de algehele 

gezondheid. Veel mensen met EMB hebben motorische 

beperkingen en een weinig gevarieerd bewegingspatroon 

met risico op vergroeiingen, broze botten, weinig 

spieropbouw, obstipatie, pijn, enzovoorts. 

J I J & I K
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Ze zijn extra kwetsbaar voor breuken en zien 
meestal zelf geen gevaar in beweging. 

We zullen hen moeten stimuleren en helpen  om tot 

gevarieerde houdingen en bewegingen te kunnen komen. 

Deskundigheid van bijvoorbeeld fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten en bewegingsagogen is gewenst om 

samen tot een verantwoord bewegingspatroon en passend 

aanbod van hulpmiddelen te komen. Bijvoorbeeld goede 

steun/fixaties bij de romp kan ervoor zorgen dat een iemand 

met EMB in die houding zijn armen beter kan inzetten of 

zijn hoofd beter kan ophouden om iets te zien. Ook zijn 

er diverse hulpmiddelen waarmee iemand verschillende 

bewegingservaringen op kan doen. En samen bewegen/

bewogen worden is ook gewoon heel leuk. 

Zie bijlage L: Bewegen en bewogen worden, C. Niks Special 

Heroes 

Puberteit, verandering van lichaam en emoties

Opgroeien gaat gepaard met veranderingen. Enkele 

veranderingen zijn duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld 

lichamelijke veranderingen zoals haargroei, geslachtsrijpheid, 

menstruatie of motorische achteruitgang door een toename 

van vergroeiingen. Ook kunnen er gedragsveranderingen 

zijn die zich bijvoorbeeld uiten in emotionele buien of een 

sterkere eigen wil. Soms kan er op bepaalde gebieden ook 

een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. Mensen met EMB 

hebben een lage ontwikkelingsleeftijd maar kunnen in hun 

interesse en voorkeuren wel behoefte hebben aan meer 

leeftijdsadequate activiteiten en materialen. De groei 

en de daarbij gepaard gaande zwaardere verzorging en 

noodzaak van grotere hulpmiddelen heeft veel invloed op 

de cliënt met EMB en zijn sociale netwerk. Er is nog weinig 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar puberteit van 

jongeren met EMB. In 2016 is het boek ‘Pubers laten van zich 

horen’ door Schoenmaker en De Vos-Dijksdag verschenen. 

Zie bijlage M: Pubers laten van zich horen, 3e boek in de serie 

‘Amerpoort Werkt’, is geschreven door gedragsdeskundigen H. 

Schoenmakers en N. de Vos-Dijkslag.

Seksuele ontwikkeling

Ook bij mensen met EMB zijn de verschillende 

ontwikkelingsfasen op het gebied van seksualiteit aanwezig, 

zoals het verkennen met de mond, het ontdekken van 

geslachtsorganen en het ontdekken van lichamelijk contact 

en sensaties. Hun ontwikkeling verloopt vaak anders, is 

vertraagd of stagneert, maar net als bij ieder ander begint de 

seksuele ontwikkeling bij 0 jaar. De seksuele ontwikkeling 

vindt plaats in relaties met anderen. Jezelf voelen via de 

ander, gekoesterd en geknuffeld worden door de ander, 

zijn positieve lichamelijke en emotionele ervaringen. Deze 

menselijke behoefte heeft een keerzijde, wanneer het om 

kwetsbare mensen gaat die niet of beperkt weerbaar zijn. 

Er zijn grenzen aan lichamelijk contact en intimiteit in de 

relatie met een ander. Doordat mensen met EMB vaak 

afhankelijk zijn van de lichamelijke verzorging door anderen 

is het extra belangrijk om respectvol en bewust om te gaan 

met deze grenzen. Er moet voldoende aandacht zijn voor 

veiligheid en privacy en er moet duidelijkheid zijn over wat 

wel en niet is toegestaan. Belangrijk is met ouders en/of 

in het team het gesprek over seksuele ontwikkeling en de 

signalen en behoeften aan te gaan en afspraken te maken 

over passende begeleiding. Hou hierbij oog voor de risico’s 

en blijf zeer alert op voorkomen van seksueel misbruik. 

Zie bijlage N: Seksualiteit, doelgroep 

Zie bijlage O: Seksualiteit, doelgroep met ASS

Zie bijlage P: Protocol mishandeling en/of (seksueel) misbruik

7.2 Alertheid
Veel mensen met EMB hebben hulp nodig om hun alertheid 

op peil te houden. Vaak is sprake van een te lage alertheid 

(duf, afwezig en daarom zichzelf prikkels geven om wakker 

te worden of om verveling tegen te gaan, bijvoorbeeld 

bijten, stereotiep gedrag of op het hoofd slaan) of van 

een te hoge alertheid (schrikkerig, nerveus zijn en daarom 

ritmische bewegingen maken om weer tot rust te komen, 

bijvoorbeeld door heen en weer te wiegen). 

De beschadigde hersenen van mensen met EMB 
geven namelijk prikkels uit de omgeving niet 
goed door. Hun ‘filter’ werkt niet goed, prikkels 
komen daardoor tegelijk, te sterk of te zwak 
binnen. 

Als de alertheid, om welke reden dan ook, verlaagd of 

verhoogd is, zijn zij minder goed in staat om adequaat op 

de omgeving te reageren. Pas als iemand een optimaal 

niveau van alertheid heeft, kan hij een aangepaste reactie 

laten zien. 

Een andere belangrijke oorzaak van een gebrekkige 

alertheid is gebrek aan (mogelijkheden tot) beweging. 

Beweging is namelijk een belangrijke regulator van zowel 

te lage als te hoge alertheid die mensen met EMB vaak 

missen. Andere oorzaken zijn: te weinig interessante prikkels 

beleven, blootgesteld worden aan te veel onverwachte 

of vervelende prikkels en niet te vergeten: gebruik van 

medicatie. 

Daarom is het nodig dat mensen met EMB 
een goed dagprogramma hebben in een goed 
afgestemde (geluids)omgeving zodat zij vaak 
en op de goede momenten optimaal alert zijn: 
oplettend, gericht, aandachtig. 

Zo kunnen zij aansluiten bij de omgeving en reageren op 

contact. Een goede nachtrust is daarbij een voorwaarde.

Angela gaat na het eten op de bank zitten en wacht op 

de begeleiding. Die is nog bezig om Sjaak naar het toilet 

te brengen. Angela dut wat in en haar ogen vallen dicht. 

Een begeleider die weer binnenkomt, denkt te zien dat 

Angela moe is en legt haar benen op de bank en doet een 

dekentje over Angela heen. Maar is Angela eigenlijk wel 

moe? 

Alertheid, de gewenste ondersteuning

•    Breng de alertheid in kaart om het te kunnen beïnvloeden   

     (alertheid verlagende activiteit, alertheid vasthoudende  

     activiteit of alertheid verhogende activiteit), probeer de  

     golven in de alertheid te ontdekken.

•   Zorg dat de cliënt een duidelijk leefritme heeft (dag- 

     nacht, actief-passief).

•   Realiseer je dat mensen met EMB met vertraging   

     reageren op stimuli. Achterhaal de reactie van de  

     persoon op verschillende soorten stimuli. Pas de stimuli  

     vervolgens aan. 

7.3 Contact en Communicatie
Contact en Communicatie zijn twee aspecten van het menselijk 

functioneren die nauw met elkaar samenhangen. Contact is 

de ‘weg’ waarlangs communicatie plaatsvindt. Communicatie 

is het bewust of onbewust overbrengen van een boodschap. 

Veel mensen met EMB nemen weinig initiatief tot contact en 

communiceren niet of nauwelijks door middel van gesproken 

taal. 

Zij zijn daarbij afhankelijk van het initiatief van begeleiders. 

Voor begeleiders is het belangrijk dat zij vaardigheden 

hebben om bewust contact te leggen (contactcirkel, 

basiscontactprincipes) en dat zij kunnen communiceren 

via totale communicatie, waarbij vooral de non-verbale 

communicatie (intonatie, mimiek, houding) een grote rol 

speelt.

J I J & I K

Begeleider Mark loopt naar Tobias toe die in zijn 

rolstoel in de hoek van het lokaal zit. Mark hurkt voor 

de rolstoel zodat hij op ooghoogte zit, kijkt Tobias aan 

en zegt zijn naam. Hij wacht even en na een aantal 

seconden reageert Tobias door in de richting van Mark 

te kijken. ‘Ha, Tobias, daar ben je’, zegt Mark en lacht 

naar Tobias. Die slaat met zijn handen een paar keer 

op het blad van zijn rolstoel. Mark tikt ook met zijn 

vingers op het blad. Vervolgens steekt Mark zijn hand 

uit naar Tobias en zegt ondertussen: ‘Kom op kerel, 

we gaan een stuk lopen.’ Na ongeveer vijf seconden 

beweegt Tobias zijn arm in de richting van Mark. Die 

zegt: ‘Ja ik zie het, je hebt er zin in!’ 

 Ons Tweede Thuis
EMB magazine |19

 Ons Tweede Thuis
EMB magazine18|

Veel mensen met EMB nemen weinig initiatief tot contact en 
communiceren niet of nauwelijks door middel van gesproken taal. 

Zij zijn daarbij afhankelijk van het initiatief van begeleiders.



Contact en communicatie, de gewenste ondersteuning

•    Straal rust uit, loop niet voortdurend heen en weer (of  

      doe dat zoveel mogelijk uit het zicht van de cliënten).  

      Ook zittend op één plek kan je meerdere cliënten  

      tegelijk in de gaten houden. Maak subgroepjes. 

•    Neem zelf initiatief tot contact (hoorbaar, zichtbaar,  

      voelbaar: nabij)

•    Reageer op spontane signalen van de cliënt 

•    Maak gebruik van non-verbale communicatie  

      (intonatie, klanken), maar ook van woorden/korte 

      zinnen

•    Neem ruim de tijd, sluit aan bij het tempo van iemand

•    Bouw het contact op en af volgens de  

      basiscontactprincipes: in contact treden, in contact zijn  

      en het contact afsluiten

•    Zorg voor herkenning in het contact

•    Sluit aan bij de zintuigen van de cliënt

•    Gebruik de basiscontactprincipes: echte aandacht,   

      wachten: ruimte geven om te reageren, positieve  

      ontvangstbevestiging, initiatief nemen.

Zie bijlage Q: Methode ‘Versta je mij’

7.4 Stimulatie
Net als iedereen hebben ook mensen met EMB behoefte 

om iets te leren, nieuwe ervaringen op te doen, hun 

leefwereld uit te breiden. Dit geeft hen plezier, voldoening, 

meer invloed, zelfrespect. Mensen met EMB leren veelal 

door gewenning. Door herhaling ontstaat herkenning, 

vanuit herkenning reageren zij en krijgen zij invloed op de 

omgeving. 

Maar: mensen met EMB doen vaak niet uit zichzelf mee, 

de omgeving moet hen daartoe uitnodigen, stimuleren, en 

vooral de herhaling voortzetten. Dus ook wanneer het niet 

meteen ‘leuk’ is, moet een begeleider toch doorgaan, want 

er is vaak veel herhaling nodig om tot herkenning en plezier 

te komen. 

Stimuleren moet, ook al lijkt het alsof de cliënt tevreden 

verzonken is in zijn eigen wereld. Wanneer die stimulans 

namelijk achterwege blijft, wordt de leefwereld van mensen 

met EMB steeds kleiner en kleiner. Vaardigheden die zij niet 

gebruiken, raken verloren (‘use it or lose it’), er ontstaat 

verveling of een overgevoeligheid voor prikkels waaraan 

de cliënt niet meer gewend is. Hierdoor nemen de kansen 

op probleemgedrag toe. Stimulering hoort dus bij alle 

dagelijkse activiteiten en contactmomenten. 

Samuel ligt onder de douche en geniet. Oma heeft hem 

gisteren doucheschuim met een echte ‘mannengeur’ 

gegeven. Er hoort een aparte spons met massagebobbels 

bij. Samuel pakt de nieuwe spons vol lekker ruikend 

doucheschuim waar hij enthousiast in knijpt. Het schuim 

vliegt in het rond. Ook afdrogen is fijn. Begeleider Marja 

wrijft Samuel stevig over zijn rug, armen en benen met 

een rulle handdoek. Ze weet dat Samuel dat stevig 

wrijven lekker vindt. 

EMB

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Een kind met EMB heeft al heel jong niet alleen met allerlei lichamelijke risico’s te maken, maar ook met de 
negatieve geestelijke gevolgen ervan. Gezien de soms vele ziekenhuisopnames, de communicatieproblemen 
die deze kinderen toch al hebben, de grote kans om daardoor niet of niet voldoende begrepen te worden, 
de vele, vaak nare, gebeurtenissen die hen maar overkomen: dat alles werkt snel een basaal gevoel van 
onveiligheid in de hand. En kan de relatie ouder, kind, begeleider ernstig in de weg staan. De kans op 
verstoord hechtingsgedrag is bij deze doelgroep dan ook aanwezig. Dat kan voorkomen worden door hier 
zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling alert op te zijn en de gehechtheidsrelatie waar nodig te ondersteunen. 
Er zijn diverse methoden en therapieën om een dergelijke negatieve ontwikkeling om te buigen naar een 
positieve. Raadpleeg de gedragsdeskundige of het Adviespunt hierover. 

Levensverhaal
Iedereen heeft een levensverhaal waarin staat welke mensen, 

dieren en omgevingen voor hen belangrijk zijn (geweest), 

wat zij fijn vinden en wat niet, en welke wensen er voor de 

toekomst zijn. In de OTTheek van Ons Tweede Thuis staan 

diverse voorbeelden van levensboeken waarin die verhalen 

kunnen worden vastgelegd. De persoonlijk begeleider 

zorgt dat er een levensverhaal komt en dat dit regelmatig, 

bijvoorbeeld elk jaar, wordt bijgehouden. De invulling ervan 

doen ouders, familie of een vrijwilliger. Een vast onderdeel in 

het levensverhaal is de levensbeschouwing, meer informatie 

hierover staat in de OTTheek.

 

Communicatie en ICT
Kunnen communiceren is bepalend voor het maken van 

keuzen. Niet voor niets is communicatie een van de pijlers 

van het EMB-beleid. Een vast aandachtspunt in het contact 

met het sociale netwerk is het wederzijds overdragen van 

kennis over hoe de cliënt communiceert, 

wat hij wil, wat hij goed vindt of afkeurt. ICT kan daarbij een 

goed hulpmiddel zijn. Er zijn in Nederland al diverse applicaties 

en programma’s om een computer of iPad door iemand met 

veel beperkingen te laten gebruiken. Raadpleeg hiervoor een 

logopedist van Ons Tweede Thuis, het Kennisplein van de 

VGN/Vilans of de websites www.omnidu.nl, www.edupro.nl.

Zie bijlage T: Kentalis: communiceren met de iPad

   

Persoonlijke stijl
Bij iemands persoonlijkheid hoort dat je een eigen smaak 

hebt. Die smaak kun je verkennen. Denk bijvoorbeeld aan 

iets eenvoudigs als eten. Varieer in soort eten en help bij 

de smaakontwikkeling. Of varieer in muziekstijlen. Ook al 

functioneert de cliënt op een laag ontwikkelingsniveau, dat 

wil niet zeggen dat hij alleen maar zachte klankschalen of 

kinderliedjes kan waarderen. Waarom geen Bach of Klezmer? 

Welk eten is de cliënt bij zijn familie gewend en welke muziek 

heeft daar de voorkeur? Welke kledingstijl, lichaamsgeur of 

haardracht spreekt de cliënt aan? Er zijn diverse levensstijlen 

denkbaar om uit te proberen en te verkennen. 

Uitbreiden van de leefwereld
Uitbreiden van de leefwereld kan op allerlei manieren 

gebeuren: van het ervaren van de seizoenen, het verkennen 

van de buurt, een bezoekje aan de buurvrouw tot het dagelijks 

helpen bij de was. Voor meer ideeën, raadpleeg de website 

www.emgplatform.nl.

Zie bijlage U: LKNG Eigen invloed ervaren

J I J & I K

Stimuleringsprogramma’s zoals ‘Ervaar het maar’ van 

Koeleman geven begeleiders inspirerende en praktische 

handvatten hoe je de belevingswereld van mensen met 

EMB kunt vergroten (www.ervaarhetmaar.nl).

Stimulatie, de gewenste ondersteuning

•    Zintuiglijke prikkels; laten wennen en herkennen,  

      herhalen

•    Ervaren (en gewenning) van zintuiglijke prikkels

•    Ritme en herhaling in situaties door zogenaamde  

      handelingsscenario’s

•    Rekening houden met alertheid

•    Waar mogelijk uitlokken/betrekken

•    Nieuwe associatiereeksen aanleren

•    Let op overschatting, herkennen is niet begrijpen

•    Herkenning; zorg dat associaties kloppen en blijven   

      kloppen.

Zie bijlage R: Stimuleren en EMB

7.5 Methodisch werken en LACCS
Methodisch werken is werken aan de hand van de 

methodische cyclus: observatie, diagnose (leidend tot 

de beeldvorming), doel, actie en evaluatie. Doelgericht, 

dus resultaatgericht, werken blijkt in de praktijk bij deze 

doelgroep nog best lastig, omdat begeleiders geneigd zijn 

om te ‘grote’ doelen te stellen die in veel te grote stappen 

gehaald moeten worden. Bij veel mensen met EMB lukt dat 

meestal niet omdat ze niet zo snel kunnen leren. Of een 

team denkt: ‘Ze kunnen dat niet door hun beperkingen’ 

en men vergeet dan dat uitbreiden van ervaringen en 

wennen aan veranderingen ook leren is. Het sleutelwoord 

bij methodisch werken bij deze doelgroep is denken 

in kleine, concrete stapjes. Hoe kleiner hoe beter. Het 

LACCS-formulier kan helpen om de vertaling te maken van 

beeldvorming naar doelen gekoppeld aan het elektronisch 

cliëntendossier (ECD).

Zie bijlage S: LACCS-formulier
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PARTICIPATIE, DRIEHOEK EN SOCIAAL NETWERK

Mensen met EMB hebben net als iedereen het recht om op hun eigen manier deel te nemen aan onze 
samenleving en er hun eigen invloed op uit te oefenen. Ook daarbij hebben zij ondersteuning nodig, soms 
door begeleiders, soms door hun ouders en familie. Medewerkers van Ons Tweede Thuis zijn al getraind om 
te werken en te denken vanuit de ‘driehoek’: de dialoog tussen cliënt, ouder of familie en begeleider. In dit 
beleid gaat het om meer dan alleen de driehoek: het ‘sociale netwerk’ van een cliënt bestaat niet alleen uit 
de ouders en/of broers en zussen, maar ook tantes of ooms, een buurvrouw, professionals, een vrijwilliger 
of vrienden van de familie. 

Wat maakt een sociaal netwerk voor iemand 
met EMB zo belangrijk? (Kamstra, 2016)
Dit is van belang voor:

•   het interpreteren van en reageren op communicatieve  

     signalen

•   het voorkomen van eenzaamheid en  

     gezondheidsproblemen 

•   het faciliteren van sociale interacties 

•   het gevoel van erbij horen 

•   de kwaliteit van bestaan. 

Wat is er bekend over het netwerk van mensen 
met EMB? (Kamstra, 2016) 
•   Het netwerk van mensen met EMB is vaak zeer klein;   

     gemiddeld heeft iemand vijf contactpersonen per jaar  

     waar intensief contact mee is. 

•   80% van de contactpersonen is familie. 

•   Ouders zijn het meest betrokken. 

•   Hoe ouder iemand met EMB wordt, hoe minder  

     contactpersonen er zijn en hoe lager de frequentie van   

      het  contact is.

•   In ondersteuningsplannen zijn doelen nog amper  

     gericht op het  versterken van sociale contacten.

•   Er is weinig aandacht voor onderling contact,  

     bijvoorbeeld met  groepsgenoten. 

Dus: voor iemand met ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen is het hebben van een sociaal 

netwerk van groot belang. 

Tegelijkertijd blijkt dat het netwerk vaak klein is, veelal uit 

familie bestaat en dat er nog veel meer aandacht nodig is 

voor het versterken van sociale contacten. 

 

Op welke wijze kunnen mensen met EMB  
participeren? 
Onderzoek in 2015 (Hanzen e.a.) geeft in een mindmap de 

definitie en de optimale factoren voor participatie weer.

Zie bijlage V: Mindmap methodisch werken en LACCS

Zie bijlage W: Werkwijze Mindmap methodisch werken

We spreken van participatie bij mensen met EMB als er 

sprake is van: “Actieve deelname aan en betrokkenheid 

bij dagelijkse bezigheden, sociale en maatschappelijke 

activiteiten op het gebied van vrije tijd, met daarbij 

mogelijkheden voor inclusie, ervaren en ontdekken. Dit 

is alleen mogelijk vanuit een relatie met de omgeving 

waarin de persoon met een (zeer) ernstige verstandelijke 

beperking een actieve en sturende rol heeft.”

Concreet gaat het bijvoorbeeld om het betrokken worden 

bij dagelijkse klusjes, in vrije tijd wat te doen hebben in 

plaats van veel moeten wachten, de kans krijgen om zelf 

te ontdekken, verrast worden en eens uit de dagelijkse 

routine stappen, willen dat de denk- en leefwereld wordt 

vergroot, zoveel als mogelijk zelf dingen aangeven, ook in 

lastige situaties (zie Mindmap).

Een aantal onderwerpen vraagt om ‘in de huid te kruipen 

van’, om als het ware het gedrag van de volwassenen met 

een (zeer) ernstige verstandelijke beperking te kunnen 

lezen: ze kunnen niet altijd letterlijk zeggen wat ze willen, 

maar dat betekent niet dat ze de behoefte niet hebben. 

Soms kun je denken dat iets niet mogelijk is 
voor deze groep, maar voor hun participatie is 
het tegelijk van groot belang dat we er over na 
blijven denken en creatief zijn in het vinden van 
oplossingen.

Nu we weten wat belangrijk is in de participatie van deze 

volwassenen, is het mogelijk om te kijken of deze factoren 

ook daadwerkelijk terug komen in het leven van cliënten 

met EMB. Bovenstaande onderzoeken geven daarnaast 

aanwijzingen hoe we de participatie nog kunnen 

verbeteren en verder betekenis kunnen geven.

Binnen Ons Tweede Thuis doen wij dit momenteel op 

diverse manieren. Werken vanuit de LACCS-visie geeft veel 

aanknopingspunten. De intensieve samenwerking tussen 

cliënt, familie en medewerkers geeft informatie maar ook 

via praktijkgericht onderzoek blijven we ons richten op 

verbeteren van de kwaliteit van zorg en bevorderen van 

participatie bij mensen met EMB.

Sociaal netwerk in kaart brengen en uitbreiden

Daarnaast zijn er verschillende manieren om het sociale 

netwerk van een cliënt in kaart te brengen, en/of uit te 

breiden. Binnen Ons Tweede Thuis maken we gebruik van 

de Sociale Netwerk Analyse. Deze methode brengt het 

netwerk van de cliënt in kaart en inventariseert wensen en 

behoeften om dit netwerk te versterken en uit te breiden. 

Het instrument is daarnaast goed te gebruiken om meer 

zicht te krijgen op het netwerk van mensen met EMB en 

waar mogelijkheden liggen om het netwerk te verbeteren. 

Door ook hier weer ‘in de huid te kruipen van’ iemand met 

EMB kunnen begeleiders en ouders/verwanten samen tot 

ideeën komen. Er zijn cliënten die nauwelijks een sociaal 

netwerk hebben: voor deze groep is extra inspanning 

nodig. Uit de praktijk blijkt dat iemand actief benaderen 

het beste werkt; dus vraag de betrokken buurman actief 

of hij iets zou willen betekenen in het netwerk. Het 

Adviespunt kan hier ondersteuning en advies bieden.

Elke week gaat Asmae naar haar vrijetijdsclub voor 

mensen met een beperking. Dit is erg belangrijk voor haar. 

Ze ziet daar haar vrienden en vriendinnen van de club. Ook 

de vrijwilligers van de vereniging zijn blij haar te zien en 

maken een praatje met haar. Wat het bijzonder maakt is 

dat Asmae ernstig meervoudig beperkt is. Zij is een van de 

weinige leden met EMB binnen deze vereniging. Als Asmae 

binnenkomt, komt een andere deelnemer naar haar toe 

om haar welkom te heten en zij helpt haar om haar jas uit 

te doen. Ze halen drinken voor haar en helpen Asmae ook 

te drinken. Dit kan zij niet zelf. Er wordt gezellig met haar 

gepraat. Asmae kan hierop reageren. Ze maakt gebruik 

van haar computer en met gebaren en klanken komen ze 

met elkaar een heel eind. Asmae hoort erbij.

J I J & I K
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                             EMB

                   MANAGEMENT 

Het is de taak van de locatiemanager en het team om alles goed te organiseren in de zorg voor mensen met 
EMB. Zowel inhoudelijk, financieel als op het personele vlak. Ook zorgen zij voor een sfeervolle huiselijke 
omgeving. Bij de zorg voor heel kwetsbare mensen moet een locatiemanager aandacht besteden aan onder 
andere de onderstaande punten.

7x24 uurszorg
Het zijn bij uitstek de kwetsbare, zorgintensieve 

cliënten, zoals de EMB-doelgroep, die 7x24 uur per week 

ondersteuning nodig hebben. Dat betekent consequent 

en continu werken volgens de LACCS-principes in de 

leefsferen wonen, werken en vrije tijd. Elke persoon heeft 

zijn eigen wisselingen in het energieniveau gedurende 

de dag. Douchen, eten, een epileptische aanval of de rit 

naar het dagcentrum kost hen energie en dan is even 

rust nodig, bijvoorbeeld een half uur, maar daarna gaat 

het dagprogramma direct weer door. Let er goed op 

dat cliënten, als ze naar bed gaan, ook écht moe zijn. De 

ervaring leert dat veel probleemgedrag eerder veroorzaakt 

wordt door te weinig stimulering dan door te veel. Dus zijn 

er niet alleen activiteiten overdag, maar ook ’s avonds, in het 

weekend én op feestdagen. Dat betekent dat medewerkers 

7x24 uur ingeroosterd staan. Want stimulering en aandacht 

hebben deze cliënten altijd nodig, wat voor dag het ook is. 

Een dagcentrum hoort pal naast de woning te liggen 

en cliënten met een 24 uursindicatie horen ook ook 

een 24 uursaanbod te krijgen. Dat betekent dat we de 

medewerkers van een woon- en dagcentrum die te maken 

hebben met één leefgroep, samen willen voegen tot één 

team. Dit team: 

•    werkt per cliënt met één cliëntenplan (inclusief  

      dagprogramma) met één gezamenlijke integrale    

      beeldvorming

•    wordt ondersteund door één begeleidingsteam  

      (gedragsdeskundige, AVG, locatiemanager).

Er zijn locaties met zorgintensieve cliënten die de gunstige 

effecten al hebben ervaren van een op 24 uurszorg 

aangepast rooster: de medewerker die de dag begint 

in de woning, is dezelfde die het dagprogramma erna 

uitvoert. De medewerker met de middagdienst neemt het 

avondprogramma en afsluiting van de dag voor zijn rekening. 

We raden de locaties die nog niet zover zijn, aan bij andere 

locaties te kijken om ervaringen op te doen. Het is essentieel 

dat teams het belang van de 7x24 uursvisie zien om deze 

cultuuromslag te maken. Het inzetten van medewerkers van 

de dagbesteding in de vroege diensten op het wooncentrum 

kan veel opleveren voor de cliënt en medewerker. Er komt 

meer wederzijds begrip voor elkaars werk en je weet 

elkaar veel makkelijker te vinden. Voor de cliënt is het niet 

vreemd om verzorgd te worden door een begeleider van de 

dagbesteding die ze ook goed kennen.

Er zijn cliënten die meerdere diensten van Ons Tweede Thuis 

afnemen. We verwachten van de betrokken begeleiders 

dat de ondersteuning die zij aan de cliënt bieden, 

vanuit één integrale beeldvorming plaatsvindt. In een 

dergelijke situatie is het natuurlijk efficiënt en effectief om 

cliëntbesprekingen gezamenlijk te organiseren. De regie 

ligt bij de begeleider van het wonen of, als de cliënt niet bij 

Ons Tweede Thuis woont, bij degene die het grootste deel 

van de ondersteuning biedt. Werken met het elektronisch 

cliëntendossier (ECD) dat verschillende disciplines kunnen 

inzien en bewerken, vormt daarbij een randvoorwaarde. 

Interdisciplinair werken
Omdat mensen met EMB vaak zulke ernstige, soms 

negatief op elkaar inwerkende beperkingen hebben, is het 

onvermijdelijk dat een team dat met deze doelgroep werkt, 

met meerdere disciplines te maken heeft. O.a. logopedie, 

fysiotherapie, ergotherapie, enzovoorts. 

Zeker bij mensen met EMB is de AVG (arts verstandelijk 

gehandicapten) het aanspreekpunt voor wat betreft de aan 

een handicap gerelateerde problematiek . 

Naast de AVG is er op de (intramurale) locaties ook een 

huisarts betrokken.  De AVG kan informatie geven over 

bepaalde medische problemen en syndromen, kan 

adviseren over te volgen healthwatch-programma’s en 

kan een deel van de behandeling en controles zo nodig 

overnemen.Tevens kan de AVG de nodige vertalingen 

maken van de bevindingen van deze medici naar het team 

en naar het ondersteuningsplan. Voor begeleiders geeft de 

AVG instructies in de omgang met medische vraagstukken. 

Ook de inzet van de specialistische verpleegkundigen van 

Ons Tweede Thuis zal geregeld nodig zijn. Alle bij deze 

cliënten betrokken begeleiders horen geautoriseerd te zijn 

als het gaat om verpleegkundige handelingen.

Het interdisciplinair werken kan betekenen dat sommige 

therapieën op de woon- of dagbestedingsgroep 

plaatsvinden, zodat begeleiders gelijk kunnen zien wat er 

gebeurt. Ook kan een therapeut dan makkelijk instructies 

geven aan begeleiders en assistent-begeleiders. Denk 

bijvoorbeeld aan instructies van een logopedist over eten 

en drinken, van een ergotherapeut rondom tillen en van 

een fysiotherapeut over bewegen, de juiste houding in de 

rolstoel, het gebruik van hulpmiddelen, enzovoorts. 

Medisch beleid en levensbeslissingen
Juist omdat deze cliënten zo kwetsbaar zijn en hun 

levensverwachting veelal korter kan zijn dan die van 

andere cliënten, raden we aan om in een cliëntbespreking 

of een aparte afspraak samen met de wettelijk 

vertegenwoordigers van de cliënt (ouders of familie) stil 

te staan bij algemene levensbeslissingen en die vast te 

leggen in het dossier. Het is namelijk veel prettiger als 

naasten hier rustig over kunnen nadenken dan dat in een 

zeer emotionele tijd ook nog hierover om hun mening 

wordt gevraagd.

Om de cultuuromslag te kunnen maken moeten teams het belang van de 
7x24uurs visie zien. 
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Het gaan dan over zaken als: 

•   de vraag wat te doen wanneer de cliënt heel erg    

     kwetsbaar wordt. Behandelingen worden dan erg  

     pijnlijk en het is de vraag of deze nog kunnen bijdragen  

     aan de kwaliteit van bestaan. Denk aan ingrijpende  

     behandelingen als: reanimeren, beademen, sondevoeding 

     geven, kunstmatig vocht toedienen, iemand (weer) in 

     een ziekenhuis opnemen of extra diagnostiek of nieuwe 

     behandelingen uit laten voeren. Hoewel het de 

     behandelend arts is die over dit soort zaken de 

     eindbeslissing neemt, weegt de mening van de wettelijk  

     vertegenwoordigers zwaar. Dit deel (medisch beleid en  

     reanimatie) dient altijd met een arts besproken te worden.  

     De behandelend arts moet uiteindelijk akkoord gaan en  

     een beleid opstellen. Dit geldt zowel voor kinderen als  

     voor volwassenen. Vaak wordt de gespreksvoering gedaan  

     door de AVG (deze is vaak mede behandelaar van de cliënt  

     en kan dus ook het beleid daadwerkelijk opstellen).

•   wat zijn de wensen rond het levenseinde? Is er een  

     begrafenisverzekering? Een testament? 

•   wat te doen als de ouders of wettelijk vertegenwoordigers  

     overleden zijn, wie neemt dan de zorg en  

     belangenbehartiging van de cliënt over? 

Meestal is het de gedragsdeskundige of de AVG, bijvoorbeeld 

samen met de persoonlijk begeleider, die dit soort zaken 

aankaart bij de ouders of familie. De persoonlijk begeleider 

zorgt er dan voor dat de afspraken in het dossier staan en dat 

de teams van het wonen en het werken op de hoogte zijn.  

Van Wet BOPZ naar Wet zorg en dwang
Het voorkomen en terugdringen van vrijheidsbeperkende 

handelingen is binnen Ons Tweede Thuis een belangrijk 

speerpunt. Vanwege de complexiteit (onder andere 

gedragsproblematiek) van de doelgroep EMB kan het echter 

voorkomen dat cliënten en medewerkers geconfronteerd 

worden met situaties waarin zij vrijheidsbeperkend 

(moeten) handelen. Ook zijn er lichamelijke of 

veiligheidsredenen waardoor er soms vrijheidsbeperkend 

gehandeld moet worden, denk aan het toepassen 

van spalken of een zitbroek (i.v.m. valgevaar). Deze 

vallen officieel onder de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WGBO). Binnen Ons Tweede 

Thuis registreren we ook deze handelingen in het BOPZ-

overzicht, zodat zij goed geëvalueerd kunnen worden.

Mensen met EMB zijn een kwetsbare groep bij 
wie verzet tegen vrijheidsbeperking niet altijd 
duidelijk te herkennen is, waardoor het soms 
niet gezien en daardoor genegeerd wordt. 

Op dit moment valt de zorgverlening en dwangbehandeling 

voor mensen met een verstandelijke beperking nog 

onder de BOPZ. Maar die wet is niet voldoende gericht 

op de doelgroep waar het hier om gaat. De nieuwe Wet 

zorg en dwang, die overigens nog goedgekeurd moet 

worden door de Eerste Kamer, sluit hier beter op aan. 

Het wetsvoorstel zorg en dwang regelt dat cliënten 

alleen zorg krijgen die in het cliëntplan is opgenomen en 

waar de cliënt mee instemt. Zorg waar de cliënt niet mee 

instemt of waar hij zich tegen verzet, kan alleen onder 

strikte voorwaarden in het zorgplan worden opgenomen. 

Bij ernstig probleemgedrag moeten de zorgverleners 

een stappenplan doorlopen waarbij de situatie van de 

cliënt goed wordt geanalyseerd, alle alternatieven voor 

vrijwillige zorg worden bekeken en externe deskundigheid 

wordt ingeschakeld. Wanneer onvrijwillige zorg echt de 

enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen, regelt 

de BOPZ dat bij de toepassing verantwoord toezicht op de 

cliënt moet worden gehouden. 

In het cliëntplan staan duidelijke afspraken over de toepassing 

van vrijheidsbeperking (denk aan frequentie, hoe en wanneer 

wordt het toegepast, hoe wordt er toezicht gehouden, 

enzovoorts. Dwang moet altijd zo veel mogelijk voorkomen 

worden. De regels rond de BOPZ vind je in het beleidsstuk 

‘vrijheidsbeperkende handelingen’ in OTTheek.

Samenwerking, consistentie en 
continuïteit van zorg
Omdat de zorg zo nauwgezet en individueel van aard is, vergt 

de samenwerking met of overdracht naar een andere locatie, 

dienst of organisatie extra aandacht voor de continuïteit en 

consistentie ervan. We denken aan: 

•      de overgang van kinderdienstencentrum naar  

        dagcentrum. Zie de OTTheek voor de te volgen  

        procedure

•     de wederzijdse kennisoverdracht van team naar ouders  

        of familie en naar het sociale netwerk. Video is bij de  

        overdracht of cliëntbespreking een inspirerend  

        hulpmiddel. Een dagcentrum liet bijvoorbeeld ouders en  

        familie zien hoe hun familielid overdag bezig was en hoe  

        hij reageerde. 

•     samenwerking met organisaties als kinderrevalidatie,  

        organisaties voor zintuiglijk gehandicapten (bijvoorbeeld  

        Reade, Visio, Bartiméus, Kentalis) en medisch  

        specialisten

•      werken in de driehoek cliënt-familie-begeleider 

        (Chiel Egbers)

•     werken aan Topcare onder andere bij de nieuwe locatie  

        op IJburg die in 2016 opent

•      zorgen voor deskundigheidsbevordering in onder andere   

        LACCS, Ervaar het Maar.

Fysieke ruimte, e-health en domotica
Wat cliënten en medewerkers vooral nodig hebben, is 

fysieke ruimte. Voldoende ruimte om te manoeuvreren 

met rolstoelen en diverse andere hulpmiddelen. Het lijkt 

zo vanzelfsprekend maar toch is het nodig om dit soort 

zaken te herhalen: we zien nog te vaak drempels, te smalle 

gangen of te smalle deurposten.

Tevens wordt er meer en meer domotica en e-health 

toegepast in de zorg. Domotica zijn technische 

toepassingen die veelal geïntegreerd zijn in de woning. 

E-health staat voor allerlei toepassingen waarbij internet 

gebruikt wordt om informatie, kennis, producten en/of 

diensten in de zorg aan te bieden. Dit kan nodig zijn ter 

ondersteuning in het dagelijkse leven zoals bijvoorbeeld 

het automatisch aangaan van de verlichting bij 

binnenkomst, een spraakcomputer of via de iPad contact 

hebben met je ouders of familie. 

Binnen Ons Tweede Thuis werken alle 
medewerkers met het elektronisch 
cliëntendossier (ECD). 

E-health gebruiken we verder voor de veiligheid van de 

cliënten,  zoals een uitluistersysteem, camerabewaking, 

bedmatten bij mensen met epilepsie, enzovoorts. 

De afspraken hierover staan in het cliëntplan. De 

mogelijkheden worden steeds groter en de ontwikkelingen 

gaan in een snel tempo. Ook voor mensen met EMB 

zijn er meer en meer mogelijkheden om hun leven te 

verrijken met toegepaste domotica. Technologie kan 

een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van 

kwaliteit van bestaan en kan sociale relaties versterken.

Onderzoek en deskundigheidsbevordering
Als locatiemanager is het goed om het meedoen aan 

wetenschappelijk onderzoeken binnen je locatie te 

stimuleren. Bij Ons Tweede Thuis werken we actief mee 

in diverse onderzoeken om de zorg en ondersteuning 

aan mensen met EMB te verbeteren. De locatiemanager 

bekijkt welke wensen en behoeften er zijn op het gebied 

van deskundigheidsbevordering.

J I J & I K
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naar school gaan en dat er pas daarna aandacht is voor 

werken in de praktijk. Bij de hbo-SPH komt de doelgroep 

mensen met EMB weinig aan bod in de theorielessen. 

Studenten worden breed opgeleid en kunnen in meerdere 

werkvelden gaan werken. Studenten wordt geleerd om 

vanuit een helikopterview naar de cliënt te kijken en daar 

een passende begeleidingswijze voor te zoeken. Jaarlijks 

lopen stagiaires van diverse opleidingen hun stage bij 

de doelgroep EMB. In 2016 start Ons Tweede Thuis met 

stageplekken voor hbo-V-studenten. Ons Tweede Thuis 

verwacht dat dit een meerwaarde heeft voor locaties die 

met mensen met EMB werken.

Uitgangspunten in het deskundigheidsbeleid

•      Iedere medewerker die met EMB-cliënten werkt,    

        volgt de basistraining van Ons Tweede Thuis gericht  

        op de doelgroep. De training is gebaseerd op LACCS  

        zoals ontwikkeld door De Geeter en Munsterman. 

Doelen van deze training zijn:

•      je hebt een houding die erop is gericht je in te leven in de  

        persoon met EMB. 

•       je kunt kijken vanuit diens mogelijkheden en zo behoeften  

        en voorkeuren ontdekken.

•      je gaat daarvoor de interactie aan met de cliënt. 

Communicatie
Communicatie met mensen met EMB is een van de grotere 

uitdagingen voor begeleiders. Het is ook een voorwaarde 

voor het opbouwen van een wederkerige relatie. Dat is niet 

eenvoudig omdat personen met EMB niet of nauwelijks van 

gesproken taal gebruik maken. Daarom moet de begeleider 

zijn cliënt als persoon goed kennen en alert zijn op diens 

signalen. 

Bijbehorende competenties zijn:

•      je kunt betekenis geven aan de lichaamstaal van de  

        cliënt

•      je kunt ‘klein’ maar tegelijkertijd ook ‘breed’ kijken: je  

        kent  en herkent minieme signalen, waarbij je al je 

        zintuigen inzet

•      je kunt je interpretatie van deze signalen toetsen bij  

        collega’s, gedragsdeskundige, familie en anderen

•      je kunt ook ‘klein kijken’ ten aanzien van doelen: je 

        bouwt iets op in kleine stapjes

•      je kunt doelen richten op ontwikkeling, maar ook op  

        omgaan met achteruitgang 

•      hiervoor heb je een methodische benadering, geduld en  

        alertheid op signalen die duiden op verandering. 

Opleidingen
Om te kunnen voldoen aan de competenties die nodig zijn om 

met EMB-cliënten te werken, is deskundigheidsbevordering 

gericht op deze doelgroep van belang. Mbo-opleidingen 

zijn over het algemeen gericht op alle doelgroepen 

en medewerkers worden daar breed opgeleid. De 

verpleegkundige en verzorgende aspecten komen er aan 

bod. De verpleegkundige vaardigheden zijn echter beperkt 

in de nivo 4-opleidingen. Ons Tweede Thuis biedt ook mbo-

opleidingen die gericht zijn op de zorg: de verzorgende 

IG-opleiding (nivo 3) en de mbo-verpleegkundeopleiding 

(nivo 4). Voor beide zorgopleidingen kunnen de leerlingen 

de competenties behalen binnen Ons Tweede Thuis. Voor 

de verpleegtechnische vaardigheden wordt een carrousel 

aangeboden door de specialistisch verpleegkundigen van Ons 

Tweede Thuis, die dit in samenspraak met de praktijkopleiders 

jaarlijks organiseren. Dit biedt de leerlingen de kans om een 

aantal vaardigheden af te tekenen. Het betreft vaardigheden 

die voorkomen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg, geen 

vaardigheden zoals die voorkomen in een ziekenhuis . 

Voor mbo-V geldt dat leerlingen in de beginperiode alleen 

EMB

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Bij de deskundigheidsbevordering gebruiken we als norm het competentieprofiel van de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Deze competenties zijn verder uitgewerkt naar procesbeschrijvingen 
die gekoppeld zijn aan de verschillende functies binnen Ons Tweede Thuis. De volledige competenties van 
de VGN zijn te vinden in OTTheek. 
Zie bijlage X: Competentieprofiel

Het competentieprofiel baseert deze competenties op een 

viertal kenmerken van de doelgroep. Samengevat houden 

deze competenties het volgende in.

Diversiteit 
Aard en ernst van de beperkingen en mogelijkheden lopen 

erg uiteen. Dit komt tot uiting in onder andere de manier 

van reageren op prikkels en de wijze van uiten. Dit vraagt 

om maatwerk in het opbouwen van een relatie en het 

aanbieden van activiteiten. 

Bijbehorende competenties zijn:

•      je kunt en wil je verdiepen in iemands levensverhaal

•      je hebt oog voor iemands mogelijkheden

•      je kunt goed omgaan met het netwerk om zo hun  

        ervaringen te benutten en te komen tot een   

        geïntegreerd  persoonsprofiel.

Complexiteit
De complexiteit wordt mede bepaald door cognitieve 

en bijkomende stoornissen. Deze kunnen op  elkaar 

inwerken en elkaar versterken. Dit vraagt om een brede 

blik en algemene basiskennis van diverse beperkingen en 

stoornissen. Bij de ondersteuning van de doelgroep komen 

verschillende disciplines samen. 

Bijbehorende competenties zijn:

•      je kunt interdisciplinair samenwerken

•      je kunt adviezen en zienswijzen van deskundigen uit  

         verschillende disciplines en van het netwerk samenvoegen 

        in één ondersteuningsplan.

Afhankelijkheid
Mensen met EMB zijn voor alle dagelijkse handelingen 

nagenoeg volledig afhankelijk van hun omgeving. Om 

invloed te kunnen uitoefenen op hun omgeving hebben zij 

relaties nodig met anderen. 

Bijbehorende competenties zijn:

        op het gebied van EMB. Dit geldt voor begeleiders,  

        locatiemanagers, therapeuten, leerkrachten,  

        gedragsdeskundigen. Het pakket aan scholing van  

        LACCS kan hierin een rol spelen. 

•      Hbo-begeleiders die zich verder geschoold hebben,  

        kunnen als taak krijgen hun collega’s te coachen in  

        het begeleiden van de cliënten. Het verder uit te  

        werken opleidingsbeleid zal hier vorm aan geven. 

•      Er komen inhoudelijke thema- of studiedagen met  

        de doelgroep EMB als onderwerp. Je kunt hierbij  

        denken aan kenniscafé’s, workshops, gastsprekers.

•      Locaties voor EMB-cliënten staan open voor elkaar.  

        Zij delen ervaringen, kijken in elkaars keuken en  

        maken gebruik van elkaars kennis. 

J I J & I K

•     je weet hoe mensen met EMB in de wereld  

       staan

•     je kent de basisbehoeften van mensen met EMB

•     je kunt de belevingswereld van jouw cliënt in  

       kaart brengen

•     je leert op welke gebieden jouw cliënt  

       ondersteuning nodig heeft

•     je kunt de kennis omzetten in doelen die leiden  

       tot concreet resultaat voor jouw cliënt. 

•      Er zijn mogelijkheden voor verdere scholing      
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Voor meer informatie over deskundigheidsbevordering en inschrijving kun 

je contact opnemen met het secretariaat Leren en Ontwikkelen op het 

Dienstencentrum.
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Aanbevolen websites
www.emgplatform.nl: informatieve website met uitgebreide informatie speciaal voor de EMB doelgroep.

www.ervaarhetmaar.nl

www.degeeterenmunsterman.nl

www.communicatiemethodenEMB.nl

www.vlaskamp.nl

www.timmers-huijgens.nl

www.omnidu.nl 

www.edupro.nl: over gebruik van ICT bij mensen met een ernstige beperking

www.downsyndroom.nl/kleinestapjes 

www.sherborne.nl 

www.nssi.nl (Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking)

www.kennispleingehandicaptensector.nl

www.bosk.nl

www.expertisecentrumemb.sheerenloo.nl

www.bensajetcentrum.nl

www.care4more.nl

Facebook.com/researchEMB

Bijlagen te downloaden in OTTheek
A.   Coaching contactlijst 

B:   Meer informatie over ervaringsordening

C:   Medische problemen en EMB 

D:   Repos pijnobservatieschaal

E:    Toelichting Repos pijnobservatieschaal

F:    CPG – checklist pijngedrag (voor jongeren 

        kinderen met zeer 

        ernstige verstandelijke beperking)

G:   Stoelgangpatronen

H:   Voorbereiding verzorgingskaart

I:      Verzorgingskaart Zie: Stoelgangspatronen 

        www.lovepoep.nl

J:     Omgaan met eten en drinken

K:   Observatieformulier veilig slikken

L:    Bewegen en bewogen worden, 

        C. Niks Special Heroes 

M:  Pubers laten van zich horen, 

        3e boek in de serie ‘Amerpoort Werkt’ 

        is geschreven door gedragsdeskundigen 

        Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag

N:   Seksualiteit, doelgroep 

O:   Seksualiteit, doelgroep met ASS

P:   Protocol mishandeling en/of (seksueel) misbruik

Q:   Methode ‘Versta je mij’

R:   Stimuleren en EMB

S:   LACCS-formulier

T:    Kentalis:communiceren met de IPAD

Bruikbare onderzoeksmiddelen voor diagnostiek
Intelligentie en algemene ontwikkeling

• Ontwikkelingsanamnese (bijvoorbeeld de DISCD-I

• LACCS-proef/het ervaringsordeningenprofiel van D.Timmers-Huigens

• Kindvolgende strategieën 

• OCD-ontwikkelingsprogramma

• Kleine Stapjes-programma

• Lijst Kindkenmerken deel 1 en 2 (LKK)

• LAS (lijst voor het afstemmen van activiteiten en situaties op de mogelijkheden van mensen met een ernstige meervoudige beperking)

• KID-N

• Bayley III NL

• SON 2 1/2- 7

• Video-analyse: Heijkoopmethode, Anders kijken naar

Sociale redzaamheid en adaptieve vaardigheden

• VABS-II of VABS-screener 0-6

• Het gedragstaxatie-instrument (GTI)

• Communicatie: 

Leden van de werkgroep EMB

Susan van Aarle                   Amstel-Meer

Angela Bus   De Lotusbloem

Elsemieke van Dongen  IJweg

Maurice van Eerden  Hoofdweg

Carolien Hammer  Nifterlake, De Wollewei

Anne-Lotte van der Hoorn Nifterlake  

Mandy Jacobs   Ringvaart

Karin Koot   Westwijk, Marius Meiboomstraat

Jos Niemantsverdriet  Westwijk, Tuingroep

Linda Moret   Ringvaart, Nieuweweg, Adviespunt

Freya Post   De Lotusbloem, Getsewoud

Gea van Selm   Amstel-Meer en Adviespunt

Margot Vos   Maccabiadelaan, Adviespunt

Titia Wagenaar   Beleid & kwaliteit

Lizzy de Winter   Nifterlake, Marius Meijboomstraat

Mirjam Wouda    BZW, Adviespunt

J I J & I K

1. ComVoor
2. CiK
3. Communicatieprofiel en communicatieplan
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Overigen
• SEO-R, ESSEON-R, SEO-K
• Sensorische integratie
• LPG-ZEMB (lijst gedragsproblemen) 

Nawoord
We hopen dat jullie na het lezen van dit EMB-magazine aan de 
slag gaan met onderwerpen uit het beleid. Wij als werkgroep 
gaan ook verder. Onder andere gaan we aan de slag met het 
cliëntplan, het uitwisselen van ervaringen en verder onderzoek.

Om dit magazine up to date te houden willen we graag gebruik 
maken van jullie kritiek, ideeën of voorstellen. 
Zend ze naar één van de leden van de werkgroep dan kunnen 
we de suggesties meenemen voor een volgende update van het 
magazine.
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