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Voorwoord
In het kader van onze afstudeerstage van de studie Bewegingswetenschappen aan de
RL in Maastricht, hebben wij in de periode van januari 1995 tot en met september 1995,
gewerkt aan het project speelleermiddelen voor gehandicapte kinderen. Het project is
opgestart door buro BioMedische en Gezondheids Technologie van de TU in Eindhoven.
In deze periode hebben wij met veel plezier op dit buro gewerkt.
Doordat wij de keuzeblokken kinderrevalidatie en kinder-en jeugdpsychopatbologie
hebben gevolgd, werd bij ons de interesse voor kinderrevalidatie gewekt. Het project
speelleermiddelen voor gehandicapte kinderen sloat hier uitstekend op aan. Het idee af te
studeren op een onderwerp dat nag vrij onbekend is in de kinderrevalidatie trok ons zeer
aan. Daamaast vanden we het allebei een uitdaging am ergens aan te werken waar
anderen eigenlijk nag niet echt aan gewerkt hadden.
Bij deze willen we de volgende personen bedanken voor de goede begeleiding die zij
ons hebben gegeven tijdens onze stage: Joost van Andel, Maarten Drost en Jan
Graafmans. De andere medewerkers van buro BMGT willen we bedanken voar de
gezelligheid.
Oak willen we alle medewerkers en de kinderen van de revalidatiecentra, die hebben
meegewerkt, hartelijk bedanken, want zander hen hadden wij geen project gehad.
We willen tevens de speelgoedleveranciers bedanken voor de veelheid aan informatie, die
wij van hen gekregen hebben.
Last but not least willen we Maurice en Jaco bedanken va or hun steun en goede
kritieken.
Tot slot willen weI elkaar bedanken voor de plezierige en produktieve samenwerking
en voor de steun, oak buiten het project am!
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Inleiding
Kinderen met een motorische handicap ontwikkelen zich anders dan kinderen zonder .
deze handicap. Vit onderzoek blijkt dat kinderen met een motorische handicap een
achterstand kunnen oplopen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij kan gedacht
worden aan gebieden zoals de motorische, zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling. De
achterstanden op deze ontwikkelingsgebieden worden veroorzaakt door de beperkte bewegingsmogelijkheden.
Spelen heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Door spelen leert een
kind hoe voorwerpen aanvoelen, hoe het ze kan pakken, hoe het ze kan bewegen.
Begrippen zoals kleuren, diepte, hoogte, voor en achter leren kinderen spelenderwijs
kennen. Door spelen leert een kind zijn fantasie te gebruiken en kan het zijn frustraties en
angsten uitleven. Daarnaast leert een kind door spelen veel over de cultuur waarin het
leeft en hoe sociale relaties in die cultuur ten opzichte van elkaar functioneren.
Het project is opgezet vanuit de systeem-ergonomische benadering. Deze benadering
laat zien dat een motorische stoornis gevolgen heeft voor verschillende ontwikkelingsgebieden en dus niet aIleen voor de motorische ontwikkeling. In schema 1 is de systeemergonomische benadering te zien, die symbolisch een leer/ontwikkelingsproces weergeeft.
Stimulering van een ontwikkelingsgebied door middel van een speelleermiddel heeft
positieve invloed op andere ontwikkelingsgebieden, zodat de ontwikkelingsachterstanden
(via een omweg) minder groot worden. Het speelleermiddel wordt in dit schema voorgesteld door het technisch systeem.
Schema 1: Systeem-ergonomische benadering van het leer/ontwikkelingsproces (Gerontechnology, 1994)

I

I perine I
!

Inteme omgeving

Zenuwstelsel
Spier-skeletsysteem
Orgaan systemen

Exteme omgeving
Klimas!

licht
AkoestIek

1

Vit schema 1 kan geconcludeerd worden dat spelen de ontwikkeling van kinderen
be'invloedt. Om die reden wordt in het project tot doel gesteld na te gaan welke
mechanismen ten grondslag liggen aan deze be'invloeding (in dit geval spel) en hoe deze
mechanismen te werk gaan. Aansluitend hierop richt het project zich op de wijze waarop
achtergebleven ontwikkelingsgebieden, bij kinderen met een motorische stoomis,
gestimuleerd zouden kunnen worden, door middel van een speelleermiddel.
De belangrijkste achterliggende gedachte van een speelleermiddel, is dat het bewust
aanbieden van stimuli op verschillende manieren, ontwikkeling positief kan be'invloeden.
Het aanbieden van stimuli via spel en het verwerken van deze stimuli is voor het kind een
onbewust proces, omdat stimuli spelenderwijs aangeboden worden. Doordat deze stimuli
via spel kunnen worden aangeboden ervaart het kind met een motorische stoomis
begrippenigebeurtenisseniassociaties, die het kind anders nauwelijks had kunnen opdoen
als gevolg van zijn motorische beperking.
De leeftijd van de doelgroep is twee tot en met vijf jaar. Voor deze leeftijdsgroep is
gekozen omdat in deze leeftijdsfase het kind nog volop in ontwikkeling is en omdat de
hersenen in deze fase nog een redelijke mate van plasticiteit bezitten en dus nog
be'invloedbaar zijn. Daarnaast is bekend dat kinderen in deze leeftijdsfase het meeste leren
en de meeste ervaringen opdoen via spel. Een doelgroep zonder verstandelijke handicap is
gekozen om het project niet te complex te maken.

In het eerste hoofdstuk wordt een keuze gemaakt voor een doelgroep. Hierna worden
de normale ontwikkeling van een kind en de spelontwikkeling beschreven. Vervolgens
worden de invloed van de gekozen stoomis op de ontwikkeling van het kind en de
mogelijke positieve invloeden van spel hierop uiteengezet. Het afsluitende gedeelte van
het onderzoek zal de eisen omvatten waaraan een speelleermiddel voor deze doelgroep
zou moeten voldoen om ontwikkeling onbewust te kunnen stimuleren. Het programma van
eisen sluit aan op de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken. Tot slot vindt er een
korte evaluatie plaats van een reeds op de markt verkrijgbaar speelgoed, dat speciaal
ontworpen is voor kinderen met een motorische stoomis. Hierbij moet in gedachte
gehouden worden dat het hier speelgoed en niet een speelleermiddel betreft. Tijdens de
evaluatie wordt bekeken of het kan dienen als een speelleermiddel.
De verschillende onderdelen van het project worden uitgevoerd aan de hand van
literatuuronderzoek, gesprekken met revalidatiecentra, speelgoedleveranciers en
ontwerpers en observaties van spelende kinderen.
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Hoofdstuk 1: Doelgroepbepaling

Doel van het project is na te gaan of de ontwikkeling van kinderen met een motorische
handicap te belnvloeden is door het bewust en toch spelenderwijs aanbieden van ervaringen die een gezond kind gemakkelijk via spelen en allerlei andere activiteiten opdoet.
Omdat gewerkt wordt met gehandicapte kinderen, moet er rekening worden gehouden met
de doelstellingen en de werkwijze van de kinderrevalidatie. In paragraaf 1.1 zal het een
en ander worden verteld over het doel en de werkwijze van de (kinder)revalidatie en de
reden waarom het project speelleermiddelen voor motorische gehandicapte kinderen
binnen de doelstelling van de kinderrevalidatie past.
Vervolgens zal in dit hoofdstuk een keuze worden gemaakt voor een bepaalde
motorische stoomis. Dit betekent dat in dit hoofdstuk een afbakening van de doelgroep
plaatsvindt.
De afbakening van de doelgroep zal gebeuren aan de hand van een aantal criteria, die
aIle een belangrijke invloed hebben op het selectieproces; Deze criteria zullen in paragraaf
1.2 uiteengezet worden.

1.1 Kinderrevalidatie
1.1.1 Doelstelling van de kinderrevalidatie
Het doel van de kinderrevalidatie is het voorkomen van chronische lijden van een kind
en het begeleiden van het kind in de groei naar volwassenheid. Een belangrijk oogpunt
van de kinderrevalidatie is dat het kind zich zo zelfstandig mogelijk leert redden in een
maatschappij van validen (Speth, 1994). Daarom worden achterblijvende functies zoveel
mogelijk gestimuleerd en worden aanwezige functies zoveel mogelijk uitgebuit. In de
praktijk betekent dit, dat de normale ontwikkeling van een kind zo veel mogelijk
geevenaard zou moeten worden. Tijdens het project wordt om die reden uitgegaan van de
normale ontwikkeling van een kind. welke beschreven wordt in hoofdstuk 2.
Voor c1assificatie van chronische ziekten wordt binnen de (kinder)revalidatie gebruik
gemaakt van de International Classification of Impairments, Disabilities en Handicaps
(LC.LD.H.). Dit c1assificatiesysteem laat, naast ziekte entiteiten, ook sociaal-economische factoren van het chronisch ziek-zijn aan de orde komen. De grondslag van de
LC.LD.H. wordt gevormd door de begrippen stoornis, beperking en handicap. De
stoomis betreft de afwijkingen op orgaanniveau en komt tot uiting in de vorm van een
ziekte. De beperkingen weerspiegelen op persoonsniveau het geheel aan gevolgen van de
ziekte voor samengestelde activiteiten, vooral A.D.L. activiteiten. De c1assificatie van de
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handicap heeft vooral betrekking op de verschillende nadelen, die personen ondervinden
als gevolg van hun stoornis en beperking in de maatschappij in vergelijking met gezonde
personen.

1.1.2. Werkwijze van de kinderrevalidatie
Het werkmodel binnen de (kinder)revalidatie, dat op de I.C.I.D.H. aansluit is de
zogenaamde S.A.M.P.C. Via dit model kan duidelijk gemaakt worden waar de knelpunten
liggen op het niveau van de beperking en de handicap. In tabel 1 wordt de S.A.M.P.C.
beschreven.

Tabel1: De S.A.M.P.C. (Bangma, 1978)

""

Betekenis"

Omschrijving

S

Stoornis

Somatische functiestoornissen, zoals stoornissen in
kracht, beweeglijkheid en coordinatie

A

A.D.L.-activiteiten

Stoornissen in de activiteiten van het dagelijks leven
(A.D.L.), zoals problemen bij eten, zich wassen en
aankleden

M

Maatschappelijk

Stoornissen in het maatschappelijk functioneren,
zoals stoornissen bij hobby's en sociale contacten

P

Psychisch

Stoornissen in het psychisch functioneren, zoals
problemen op het gebied van persoonlijke relaties en
ziekte-inzicht

C

Communicatie

Stoornissen in de communicatie, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting kan komen bij spraak, taal, lezen en
schrijven

Letter

I

"<"",",",""",,""":,," >,:", "

"'""< " ,'"'

Door gebruik te maken van het werkmodel kan de revalidatie op elk individu afgestemd worden, zodat knelpunten op de verschillende gebieden van de S.A.M.P.C.
zichtbaar worden. Om de problematiek van kinderen met een motorische stoornis op
verschillende ontwikkelingsgebieden concreet geformuleerd te krijgen, is er tijdens het
project gebruik gemaakt van de S.A.M.P.C. als achterliggende gedachte.
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1.2 Selecteren van de motorische stoornis
1.2.1 Selectiecriteria
Het opstellen van criteria is belangrijk om de doelgroep te bepalen. Een speelleermiddel kan op die manier beter aansluiten bij de mogelijkheden van het gehandicapte
kind.
Met de volgende criteria zal rekening worden gehouden bij de selectie van de
motorische stoornis:
- Aantal:
Het aantal kinderen met een bepaalde motorische stoornis. Als het doel van
het project is een zeer specifiek speeUeermiddel te maken, dan zal de keuze voor een
kleine doelgroep logisch zijn. Is het plan een bredere doelgroep te nemen, dan zal er
een stoornis gekozen worden die meer voorkomt dan andere motorische stoornissen.
Daar het project een zo breed mogelijke doelgroep wi! nastreven, wordt gekozen voor
een stoornis die frequent voorkomt.
Bij het uiteindelijke ontwerp van het speelleermiddel verwacht men een
- Effect:
positief effect op de ontwikkeling van het kind. Om die reden zal er dus een doelgroep
gekozen moeten worden waarbij een positieve verandering mogelijk zou kunnen zijn.
- Ethiek:
De behoeften van het kind. Deze hangen af van de ernst van de motorische
stoornis. De ernst hangt weer af van de lokalisatie en het geheel van beperkingen.
- Vraag:
Is er vraag naar speeUeermiddelen voor kinderen met een bepaalde
motorische stoornis?
- Aanbod: Wat is het aanbod op de markt van speelleermiddelen voor kinderen met
een bepaalde motorische stoornis?

1.2.2 Keuze motorische stoornis
Aantal
Het doel van het project is een programma van eisen op te stellen voor het ontwerp
van een zo breed mogelijk speelleermiddel voor kinderen met een motorische stoornis. De
klacht die vaak gehoord wordt bij revalidatiecentra is dat speelgoed (zowel voor het
plezier als voor therapie) vaak te specifiek is. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken
moet het speeUeermiddel niet te specifiek zijn, maar zo specifiek dat het voor een
bepaalde groep geschikt is. Op basis hiervan zou gekozen kunnen worden voor een groep
kinderen, die sterk vertegenwoordigd is in de revalidatiecentra.
In tabel 2 is een overzicht te zien van het aantal kinderen dat aangemeld is voor
vroegbehandeling in revalidatiecentra in de periode eind 1974 - juni 1983.
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Tabel 2: Overzicht van het aantal Idnderen, dat voor vroegbehandeling in revalidatiecentra is behandeld
in de periode eind 1974 - juni 1983, gespecificeerd naar stoomis (N=232); naar de Moor en van
Waesberghe, 1984.
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43,5

Cerebrale Parese,

onderverdeeld in:
spastische tetraparese
spastische hemiparese
spastische diparese

24,1
15,1
4,3

passagere neurologische verschijnselen

14,2

Minor Neurological Dysfynction

10,3

. ongecompliceerde algemene retardatie

I

10,8

Myopathie

2,6

Spina Bifida

1,7

overige (Erbse paralyse, chromosoomafwijkingen, dysmelie en ataxie)

16,8

Volgens tabel 2 en de gesprekken met revalidatiecentra, is de groep kinderen met de
spastische vorm van Cerebrale Parese het sterkst vertegenwoordigd in de revalidatiecentra. Om die reden richt het project zich op kinderen met een spastische C.P.

Effect
Wanneer men zich de vraag stelt of er een positief effect mogelijk is, is dit criterium
moeilijk te beantwoorden, en weI om de volgende redenen:
- Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling en tijdens de revalidatie van kinderen
moet hiermee rekening gehouden worden. Dit betekent dat het revalidatie-team
voortdurend prioriteiten moet stellen en dat deze prioriteiten in bepaaide periodes
zullen veranderen, omdat het kind ook steeds verandert (Speth, 1994).
- Kinderen, die dezelfde motorische stoornis hebben, kunnen zich op zeer verschillende
wijze ontwikkelen. Dit komt doordat kinderen verschillende karaktereigenschappen
hebben, uit een verschillend milieu komen en doordat er qua ziektebeeld minieme
verschillen kunnen zijn die toch een invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het
kind.
- Het is moeilijk vast te stellen hoe de motorische stoornis zich in de loop van de tijd zal
ontwikkelen. Voor de meeste motorische stoornissen is grofweg de ontwikkeling
bekend, maar het exacte verloop van de ziekte niet. Dit is het gevolg van verschillen
6

tussen kinderen met betrekking tot karakter, milieu en ziektebeeld.
Toch moet er binnen de revalidatie van kinderen zoveel mogelijk van worden uitgegaan
dat er een positieve verandering mogelijk zal zijn. De uiterste grenzen moeten zoveel als
mogelijk verkend zijn. Echter bij verschillende motorische stoornissen is het voor aanvang
van de revalidatie al bekend dat er van verbetering van de stoornis geen sprake is
(bijvoorbeeld spierdystrophie van Duchenne). Revalidatie zal zich in dit geval richten op
uitstel van functieverslechtering.
Wi! men een zo groot mogelijk en zo langdurig mogelijk effect bereiken dan zal er
moeten worden uitgegaan van een niet-progressieve aandoening. De Cerebrale Parese is
een niet-progressieve aandoening en kan om die reden gebruikt worden voor het project.

Ethiek

De behoeften van het kind hangen af van de ernst van de motorische handicap. De
ernst van de handicap verschilt per motorische stoornis en wordt bepaald door de
lokalisatie van de stoornis en de mate van de beperkingen. Men kan dus niet zeggen dat
de behoeften van kinderen met een motorische stoornis altijd dezelfde zijn.
De ernst van de motorische handicap hangt bij een spastische C.P. af van de lokalisatie
van de C.P. en de daaruit volgende beperkingen. De lokalisatie van de C.P. is afhankelijk
van de plaats van de laesie in de hersenen. Op de pathofysiologie van de spastische C.P.
zal verder worden ingegaan in hoofdstuk 5. Hetgeen nu van belang is is dat verschillende
lokalisaties van laesies verschillende vormen van een spastische C.P. tot gevolg hebben.
Alle vormen van spasticiteit hebben tot gevolg dat kinderen met een spastische C.P. geen
normale motorische ontwikkeling kunnen doorlopen en als gevolg daarvan over verstoorde
motorische handelingsschema's beschikken. De verschillende hoofdgroepen van een
spastische C.P. worden in tabel 3 weergegeven.
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Tabe13: Vormen van spastische C.P. naar Speth, 1994 en Blackman, 1987

Spa~tische¢~1"~bra1e.··Par6§K·

onderverdeeldhi~)/

..•. .. . . . ............ .

hemiparese

een halfzijdige parese, waarbij de arm sterker is
aangedaan dan het been

tetraparese

parese van de extremiteiten, hoofd en romp, waarbij
de armen even sterk of sterker zijn aangedaan dan de
benen

diparese

parese van de extremiteiten en de romp, waarbij de
benen sterker zijn aangedaan dan de armen

paraparese

parese van de extremiteiten, waarbij de oorzaak in
het ruggemerg ligt (carcinoom, trauma). Lage
prevalentie onder jonge kinderen

monoparese

parese aan een extremiteit. Lage prevalentie als
vorm van C.P.

triparese

parese aan drie extremiteiten. Lage prevalentie als
vorm van C.P.

Doordat kinderen met een spastische C.P. hun extremltelten niet op een normale
manier kunnen gebruiken, zal de zintuiglijke informatieverwerking en het gebruik van
proprioceptieve informatie verstoord zijn.
De laatste drie vormen van een spastische C.P. hebben een lage prevalentie. Om die
reden zullen bij de bespreking van de pathofysioiogie van een spastische C.P. in
hoofdstuk 5 aIleen de hemiparese, de tetraparese en de diparese behandeld worden. Bij
het opstellen van het programma van eisen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende vormen van spastische C.P.'s, omdat dan het speelleermiddel te specifiek
wordt. Vanuit de pathofysiologie wordt de invloed van een spastische C.P. op
verschillende ontwikkelingsgebieden beschreven, waarbij de S.A.M.P.C. in gedachte
gehouden wordt.
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Vraag 1

Binnen de revalidatie is er vaak een duideUjke scheiding te zien tussen spel en
therapie. Aangepast spelmateriaal wordt weI als therapie gebruikt, maar aIleen in
therapeutische settings. Dit houdt in dat kinderen over het algemeen bij de ergo- en
fysiotherapie en logopedie van dit spelmateriaal gebruik maken. De indruk bestaat dat
kinderen in niet-formele settings van aangepast speelgoed weinig gebruik maken. De
achterliggende gedachte, die revalidatiecentra vaak ten aanzien van speelgoed hebben, is
dat speelgoed in niet-formele settings vooral plezier moet opleveren. Onder niet-formele
settings zouden kunnen worden verstaan: op school (tijdens speelkwartier e.d.), thuis of,
in het geval van klinische behandeling, in het revalidatiecentrum. In revalidatiecentra
wordt niet aIleen aangepast speelgoed gebruikt. Er wordt ook gespeeld met "gewoon"
speelgoed. Het spelen met "gewoon" speelgoed wordt zo lang mogeUjk gestimuleerd
tijdens de revalidatie van het kind, omdat de algemene gedachte is dat de kinderen die
gerevalideerd worden, een zo normaal mogelijke ontwikkeling moeten doormaken. Dit
betekent dat in de praktijk aIleen aangepast speelgoed aangeboden wordt als het kind
gewoon speelgoed niet kan manipuleren.
Het uiteindelijke doel van het speelleermiddel is het bereiken van een therapeutisch
effect op verschillende ontwikkelingsgebieden zonder dat daarbij sprake is van duidelijk
zichtbare therapie. Onze ervaring is dat er op het gebied van de combinatie van plezier en
therapie in niet-formele settings, een behoefte is vanuit de revalidatiecentra.
Revalidatiecentra zijn er echter op dit moment weinig mee bezig, omdat de combinatie
plezier en therapie in niet-formele settings relatief nieuw is. O.a het Revalidatiecentrum
Delft is gelnteresseerd in dit project, omdat zij ervan uitgaan dat therapie spelenderwijs
moet gebeuren en het ziet er ook toekomst in voor haar eigen revalidatie en school. De
nadruk in Delft ligt op het element spelen en minder op de therapie. Daarnaast blijft de
behoefte aan speciaal speelgoed bij dit revalidatiecentrum bestaan. Het centrum heeft op
dit moment al een spel-o-theek en een rol-o-theek, waar respectievelijk (aangepast)
speelgoed en rolstoelen tijdelijk door ouders geleend kunnen worden. Charlotte-oord is
zeer enthousiast over de gedachte achter het project en ziet er ook toekomst in, maar wil
op dit moment meer behoefte aan een electrische castercar (electrische Rolo/Solo), De
andere revalidatiecentra zijn enigszins terughoudend. Zij hebben niet direct de behoefte
aan een speelleermiddel omdat zij vinden dat ze qua speelgoed al goed voorzien zijn.
Maar naar onze mening gaat een speelleermiddel veel verder dan speelgoed en is
speelgoed dan ook niet hetzelfde als een speelleermiddel. Uit de gesprekken met de
verschillende revalidatiecentra blijkt dat de meeste revalidatiecentra nog vrij onbekend
zijn met speelleermiddelen.

I Gegevens zijn verkregen uit interviews met verschillende revalidatiecentra voor kinderen. Voor volledige beschrijving van de
gegevens: zie bijlage
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Aanhod2
Er zijn verschillende speelgoedleveranciers die een groot assortiment hebben van
aangepast speeigoed. Het aangepaste speelgoed wordt gekenmerkt door vergrote vormen
en vergrote handgrepen om manipulatie makkeIijker te maken. Speelgoed dat om te
zwaaien of om te fietsen is, bezit constructies om extra steun te geven. Het speelgoed is
onder te verdelen in verschillende categorieen. In tabel 4 voIgt een onderverdeling van
aangepast speelgoed naar categorie en enkele voorbeelden van spelmateriaal. Deze
categorieen zijn gebaseerd op indelingen van verschillende speelgoedcatalogi. De
verschillende categorieen spelmateriaal worden in hoofdstuk 6 nader beschreven.

Tabel 4: Tabel van verschillende categorieen spelmateriaal met bijbehorend speimateriaal

Categorie

Spelmateriaal

experimenteer- en
constructiemateriaal

blokken, Lego, hamertje tik, puzzels, zand,
vingerverf

sensorische oefening

blokken, kleur- en vormwaarneming, hoeveelheidsbegrip

spelmateriaal therapie/beweging

zwemhulpmiddelen, ballen, puzzels, activiteitenborden, materiaal t.b. v functieverbetering

spelmateriaal sensorische
integratie

aangepaste schomme1s en wippen, (aangepast)
klimmateriaal, sjouwmateriaal, hamertje tik

iddelen om zich te verplaatsen

drie-wielers, tandems, steppen

ontspanningspelletjes

groepsspelletjes, werpspelletjes, bordspelletjes,
tafelspelletjes en bowlingspelletjes

expressie materialen

papier, verf, kleurpotloden, muziekinstrumenten,
rollenspelen, poppen (kast)

snoezelmateriaal

sensokit, tastmateriaal, lichteffecten, muziek,
aromatherapie/massage

soft play

zachte inrichting, ballenb

Vit onze gesprekken met speelgoedleveranciers is gebleken dat men bij het ontwerpen
van speelgoed in eerste instantie met uitgaat van stimulering van andere ontwikkelingsgebieden dan de motorische, bij het spelen in met-formele settings. Ook zij gaan

2

Gegevens zijn verkregen uit catalogi en gesprekken met leveranciers van aangepast speeJgoed

10

grotendeels uit van therapie Of van plezier, omdat zij hun opdrachten ook vanuit
revalidatiecentra krijgen en omdat zij aan revalidatiecentra e.d. verkopen. Ais er door het
speelgoed andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden in niet-formele settings, dan
is dit "mooi meegenomen".
Er kan geconcludeerd worden dat, ook ten aanzien van het aanbod van speelgoed op de
markt, er een duidelijke scheiding tussen plezier en therapie te zien is. Bij de produktie
van aangepast speelgoed ligt de nadruk op het therapeutische element.
Het aanbod van speelleermiddelen blijkt uiterst klein te zijn. Het aanbod van speeigoed
is weI groot, maar zoais al eerder gesteld is, zijn speeUeermiddelen niet hetzelfde als
speelgoed. Dat neemt niet weg dat er gebruik gemaakt kan worden van spelmateriaal als
speelleermiddel.

1.2.3 Conclusie
De uiteindelijk doelgroep van het project bestaat uit kinderen in de leeftijd van twee tot
en met vijf jaar met een spastische C.P., zonder verstandelijke handicap. De spastische
C. P . is de meest frequente motorische stoornis. De vraag naar speelleermiddelen voor
deze groep kinderen wordt langzamerhand groter, omdat er nog een vrij grote
onbekendheid bestaat ten aanzien van speelleermiddelen in niet-therapeutische settings.
Het aanbod van speelleermiddelen is nog zeer klein, omdat stimulering van
ontwikkelingsgebieden vaak niet ten grondslag liggen aan het ontwerp van (aangepast)
speelgoed.
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Hoofdstuk 2: De normale ontwikkeling

Wanneer kinderen in de ontwikkeling zijn is er sprake van veranderingen, die
resuiteren in een blijvend effect (Verhofstadt-Deneve, 1991). Per ontwikkelingsgebied zijn
er een aantal grondleggers geweest die ieder met hun eigen visie geprobeerd hebben de
ontwikkeling in kaart te brengen. Hieronder voIgt een tabel met daarin een overzicht van
de ontwikkelingsgebieden, de visies en hun grondleggers.
Tabel 5: lndeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden en de bijbehorende visies en grondleggers

Ontwikkelingsgebied

Motorische ontwikkeling

Visie

Grondleggers

Bobatb, Touwen

nativistisch

I

behavioristisch
(leertheoretisch)
empirisch

Bernstein, Bruner,
Turvey

Cognitieve ontwikkeling

epistemologisch

Piaget

Taal- en
spraakontwikkeling

cuItuur- historisch

Vygotsky

epistemologisch

Piaget, Bruner

cultuur- historisch

Bowlby

psycho- analytisch

Freud, Erikson

cultuur- historisch

Bowlby

Emotionele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling

van Geert, Gibson,
Rose, Essock

In dit hoofdstuk zullen de volgende ontwikkelingsgebieden behandeld worden: de
motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling.
Deze ontwikkelingsgebieden zijn voor het project het meest relevant en zullen vanuit
verschillende invalshoeken belicht worden.
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2.1 Motorische ontwikkeling
2.1.1. Nativistische visie
Het begrip motorische ontwikkeling
Bij ontwikkeling denkt men aan afname van bepaald gedrag, om verfijning van gedrag
en om shaping van gedrag (Verhofstadt-Deneve, 1991). Deze omschrijving van
ontwikkeling kan ook worden toegepast op de motorische ontwikkeling van een kind. De
nativistische visie gaat er van uit dat de ontwikkeling een biologische grondslag heeft. De
motorische ontwikkeling wordt volgens de nativistische visie gekenmerkt door het
aanleren van nieuwe gedragspatronen (d.i. het verfijnen van gedrag en de shaping van
gedrag), het verschijnen van reflexen en het verdwijnen van reflexen. Deze aspecten
zullen in de volgende paragrafen worden behandeld.

De ontwikkeling van de hersenen.
De motorische ontwikkeling begint al een paar maanden voor de geboorte (Ansink,
1976). Na de geboorte ontwikkelt de motoriek zich geleidelijk als gevolg van morfologische veranderingen van de hersenen. Neuronen liggen voor de geboorte nog niet op hun
plaats. Neuronen migreren (= verplaatsen) dan ook tijdens het eerste levensjaar van het
kind (Touwen, 1982). Na de geboorte zullen axonen geleidelijk aan myeliniseren. De
myelinisatie van axonen loopt parallel aan de motorische vaardigheden die het kind zich
eigen maakt (Schade, 1984). De dendrieten en axonen nemen in aantal toe (Touwen,
1982; Schade, 1984). Door deze toe name van zowel dendrieten als axonen neemt de
complexiteit van de hersenen toe (Touwen, 1982). Er ontstaan door de toename van het
aantal dendrieten meer synapsen, die ervoor zorgen dat prikkels sneller perifere centra
bereiken. De myelinisatie van axonen zorgt ervoor dat de geleidingssnelheid van prikkels
toeneemt (Schade, 1984). De uitgroei van axonen en dendrieten kan tot jaren na de
geboorte duren (Touwen, 1982). De functiemogelijkheden van de hersenen nemen dus in
de loop van de jaren toe als gevolg van het enorme aantal schakelingen, dat nu ontstaat en
te gebruiken is.
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Het aanleren van gedragspatronen en reacties.
Als gevolg van de toename van functiemogelijkheden van de hersenen, ontwikkelt de
motoriek van een kind zich met een zekere systematiek, afgezien van inter-en intravariatie
(Touwen, 1982). Er zijn veel wetenschappers geweest die in de motorische ontwikkeling
mijlpalen hebben proberen aan te brengen. Ben van de belangrijkste die dit gedaan heeft,
is Touwen (1982). Zijn beschrijving van de motorische ontwikkeling wordt gebruikt voor
de vroegtijdige onderkenning (V. T. 0.) van ontwikkelingsstoornissen in de motoriek bij
consultatiebureaus. De mijlpalen die Touwen heeft aangebracht in de motorische
ontwikkeling tot de leeftijd van een jaar zijn te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is de
motorische ontwikkeling vanaf een jaar tot en met de kleuterleeftijd vermeld. De
motorische vaardigheden maken een ontwikkeling door die te vergelijken is met de
motorische ontwikkeling die Touwen beschrijft.
Hieruit zou het idee kunnen ontstaan dat de motorische ontwikkeling enkel bestaat uit
het verkrijgen van de motorische vaardigheden. Bobath (1980) wijst er echter op dat
mijlpalen in de motorische ontwikkeling vooral beschrijvend zijn en dat het vooral van
belang voor de motorische ontwikkeling is dat reflexen verschijnen of verdwijnen. De
reflexen die verschijnen of verdwijnen geven het kind, volgens Bobath, de mogelijkheid
om motorische vaardigheden te ontwikkelen. Touwen zegt hierover hetzelfde.
Op het aspect van het verschijnen en verdwijnen van reflexen wordt in de volgende
paragrafen ingegaan.

Het verschijnen van reflexen
Het echtpaar Bobath (1980, 1978) beschrijft de motorische ontwikkeling van een kind
als een geheel van verschijnen en verdwijnen van reflexen. Het echtpaar Bobath heeft
deze reflexen ook weI reacties genoemd. Bij de geboorte zijn een aantal reflexen
aanwezig. Omschrijving en functie van deze reflexen zijn gegeven in bijlage 3. De bij de
geboorte aanwezige reflexen worden door het echtpaar Bobath ook weI oprichtreacties
genoemd. Na zeven maanden ontwikkelen zich nog een aantal reflexen. Ook deze zijn te
zien in bijlage 3. De functie van deze reflexen die verschijnen is een beschermende
functie. Een voorbeeld van een reflex met een beschermende functie, is de
parachutereflex. De reflex is een extensie van de armen naar de ondergrond bij het
plotseling bewegen van de romp naar voren of naar de zijkant. Deze reflex is te zien in
afbeelding 1.
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Afbeelding 1: De parachutereflex (naar: Knupfer en Rathke, 1986)

Het verdwijnen van reflexen
Het is voor de motorische ontwikkeling ook van belang dat de prima ire reflexen
verdwijnen. Als deze primaire reflexen verdwijnen, kunnen nieuwe vaardigheden in de
motoriek zich ontwikkelen (Bobath, 1980). Ais voorbeeld hierbij kan het asymmetrisch
tonische nekreflex genoemd worden. Als deze reflex zou blijven bestaan, dan zou het
kind weinig mogelijkbeden hebben om naar objecten te kijken, ze te grijpen met twee
handen en ze vervolgens binnen zijn gezichtsveld te brengen om ernaar te kijken. In
atbeelding 2 is de asymmetrische tonische nekreflex te zien. De beschrijving van de
primaire reflexen is te vinden in bijlage 4. De tabel is ontleent aan Dargassies (1960),
waarvan de Bobath's veelliteratuur gebruikt hebben bij hun onderzoek.
Afbeelding 2: De asymmetrisch tonische nekreflex (naar: Knupfer en Rathke, 1986)
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Als de gehele motorische ontwikkeling gezien zou worden als een geheel van afname
van gedrag, verfijning van gedrag en shaping van gedrag, dan vinden we al deze aspecten
terug in de nativistische visies.
Uit de vorige paragrafen en de schema's blijkt ook dat de motorische ontwikkeling
zich in drie richtingen voltrekt, namelijk (Schade, 1984);
- in cefalo-caudale richting
- in distale richting
- van massale naar specifieke bewegingen
Voor het project betekent dit dat jonge kinderen van twee tot en met vijf jaar
geleidelijk aan hun grove en fijne motoriek ontwikkelen, waarbij de fijne motoriek zich
het langzaamst ontwikkelt. Bij het ontwerp van de eisen betekent dit dat speelgoed niet te
klein mag zijn. In hoofdstuk 4 zullen de gevolgen voor het ontwerp van de eisen verder
worden uitgediept.

De combinatie van Touwen en Bobath
Omdat de motorische ontwikkeling volgens ons het beste kan worden beschreven door
een zo breed mogelijke theorie, waarbij zo veel mogelijk relevante aspecten worden
betrokken, wordt de motorische ontwikkeling volgens de nativistische visie hieronder in
een schema samengevat. De motorische ontwikkeling verloopt niet volgens een visie,
maar is naar onze mening een combinatie van beide visies. Dit blijkt ook uit het feit dat
consultatiebureaus zowel controleren of een kind motorische mijlpalen van Touwen
bereikt, als ook of reflexen die door Bobath beschreven zijn, verschijnen of verdwijnen.

16

Schema 2: Nativistische visie op de motorische ontwikkeling samengevat
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2.1.2 Functieleer
Bij de beschrijving van de functieleer kan men uitgaan van twee fundamentele
wetenschappelijke stromingen, namelijk de inductieve stroming en de deductieve
stroming. Deze twee stromingen vromen samen de empirische cyclus. Hieronder zullen in
het kort inductie en deductie worden uitgelegd. Hierna worden de modellen van de
deductieve visie verder uitgewerkt. omdat naar onze mening deze modellen het beste met
de realiteit overeenkomen.

Inductie
Bij inductie gaat men van concrete waamemingen naar een abstract beeld van de
werkelijkheid (Bouter en van Dongen, 1991). Een voorbeeld van een stroming in de
wetenschap die gebruik maakt van het inductieprincipe is behaviorisme, dat ook weI
leertheorie genoemd worden.
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Motorisch gedrag ontwikkelt zich volgens de leertheoretici enkel als gevolg van de
koppeling tussen stimuli en responsen en staat volgens hen onder de directe controle van
de omgeving (Koops en van der Werf, 1988). Motorische gedragingen worden, als ze
vele malen herhaald worden, als het ware ingeslepen. Volgens de behavioristen is er dus
geen enkele cognitieve controle aanwezig bij het uitvoeren van motorische handelingen
(Koops en van der Werf, 1988). De Ieertheoretische visie op de ontwikkeling van gedrag
geeft in feite geen verklaring v~~r het ontstaan van motorische gedragingen, omdat er
gebruik gemaakt wordt van inductie.

Deductie
Bij deductie gaat men van een abstracte theorie naar een aan de hand van concrete
waamemingen te toetsen hypothese (Bouter en van Dongen, 1991). Bij deze methode
maakt men gebruik van logisch denken (Bouter en van Dongen, 1991). Een stroming in
de wetenschap, die de nadruk legt op deductie, zijn de empiristen.
Ais reactie op de leertheoretische visie, ontwikkelden de empiristen een theorie die de
ontwikkeling van motorisch gedrag probeerde te verklaren. In deze theorieen worden de
volgende elementen van motorische handeling benadrukt (Koops en van der Werf, 1988):
- controle van de handeling
- kennis van de handeling
- aard van de kennis van de handeling
- correctie van de handeling
- ontstaan van snelle bewegingen
- ontstaan van motorische vaardigheden
- opslaan van bewegingsinformatie
In het kort zullen drie empirische theorieen behandeld worden waarbij de nadruk komt
te liggen op de ontwikkeling van nieuwe motorische vaardigheden bij kinderen.

"Open loop" model van Bernstein (1967)
Het open loop model van Bernstein wordt gekenmerkt door een bewegingsprogramma,
dat het resultaat is van kennis over de motorische handeling. Het bewegingsprogramma
werkt zeif-regulerend. Hoe meer kennis over de motorische handeling, des te beter zal
deze motorische handeling worden uitgevoerd. Zelf-regulatie is mogelijk op basis van
feed-back, zodat tijdens de motorische handeling de beweging nog gecorrigeerd kan
worden. De controle van de bewegingen is echter maar een beperkt bewust proces, omdat
de controle van de beweging in de periferie is gelegen. Automatische controle ontwikkelt
zich ais een leerproces. Het ontwikkelingsproces van een nieuwe motorische handeling
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wordt door Bernstein geextrapoleerd naar de motorische ontwikkeling bij kinderen, omdat
volgens hem er grote overeenkomsten zijn tussen de motorische ontwikkeling van
kinderen en de ontwikkeling van een nieuwe motorische handeling bij volwassenen. Het
model van Bernstein maakt dan ook geen onderscheid tussen leer- en ontwikkelingsprocessen. Dit is een zwak punt van het model, omdat het hierdoor motorische vaardigheden die spontaan ontstaan, zoals het gaan kruipen van een kind, niet kan verklaren
(Koops en van der Werf, 1988).
Door een verbetering van de coordinatie van het kind, krijgt het kind een verbeterde
representatie van de omgeving. De verbetering van de coordinatie groeit geleidelijk en er
is sprake van een continu ontwikkelingsverloop.

"Closed loop" model van Bruner (1970)
Het closed loop model wordt gekenmerkt door de vergrote centrale besturing van een
beweging in vergelijking met het open loop modeL De invloed van feed-back is dan ook
kleiner bij het closed loop modeL
Bruner beschrijft de motorische ontwikkeling van kinderen aan de hand van "quantum
jumps". Dit zijn sprongsgewijze overgangen van het ene niveau naar een volgend hoger
liggend niveau (Koops en van der Werf, 1988).
Een kind wordt, volgens Bruner, met "soort-specifieke" functies geboren. Het kind
verbindt handelingspatronen met deze instructies. De intentie van het kind heeft een grote
invloed op de manier waarop en welke handelingsdoelen (= kennis over de handeling)
nagestreefd worden. De besturing van de bewegingen zijn centraal gelegen en is dus op
basis van feed-forward (Koops en van der Werf, 1988).
De bewegingsinstructies zijn van schematische aard, dat wil zeggen dat er cognitieve
structuren betrokken zijn bij een klasse van overeenkomstige handelingssequenties.
Op deze manier kan intentie van het kind invloed hebben. Bij perifere controle van de
beweging is dit niet mogelijk. Door het samenvoegen van schema's ontstaat nieuw
motorisch gedrag dat voor een quantum jump zorgt. Er is dus sprake van een discontinue
ontwikkeling. Over het mechanisme waarmee quantum jumps gereguleerd worden, zegt
Bruner niets (Koops en van der Werf, 1988).

Bio-dynamische model van Turvey (1982)
Het bio-dynamische model laat zowel ruimte voor ontwikkelings- als leerprocessen.
Het bio-dynamische model verklaart nieuw motorisch gedrag als gevolg van lichaamsgroei
(natuurlijke veranderingen) en leerprocessen (artificiele veranderingen).
Een kind is, volgens het bio-dynamische model, in een evenwicht. Het evenwicht
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wordt verstoord door natuurlijk en artificiele veranderingen. Via een overgangstoestand
moeten de structuren (= bouw/functioneren van het kind) in een nieuw evenwicht
terechtkomen. De nieuwe structuren geven het kind de mogelijkheid nieuwe motorische
handelingen uit te voeren. Meerdere spieren functioneren dan als een eenheid doordat ze
tijdens de beweging gefixeerd worden. Pas na oefening is het kind in staat om
ongebruikte elementen bij de uitvoering te betrekken. De beweging verloopt nu veel
minder stroef. Het samenwerken van groepen spieren bij een bepaalde beweging wordt
c06rdinatieve structuur genoemd (Koops en van der Werf, 1988). Er is sprake van een
discontinue ontwikkeling.
De aanzet tot dit model kwam van een samenwerkende groep onderzoekers, die
teruggrepen op het werk van Bernstein, maar ook op de ideeen van Gibson (Koops en van
der Werff, 1988).
De empirische invalshoek op de motorische ontwikkeling bij kinderen wordt hieronder
weergegeven in een schema.
Schema 3: Empirische visie op de motorische ontwikkeling samengevat
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De modellen in schema 3 zijn verschillend van elkaar voor wat betreft de invalshoeken. Aangezien het Bio-dynamische de meeste ruimte openlaat voor ontwikkeling en
de beste verklaring geeft voor het ontstaan van nieuw motorisch gedrag. zouden we de
voorkeur willen geven aan het Bio-dynamische model. Voor het project betekent dit dat
kinderen als zich ontwikkelende individuen zouden moeten worden bezien, waarbij de
ontwikkeling van de motoriek verklaard zou kunnen worden uit de uitbreiding van
coordinatieve structuren.
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2.2 Cognitieve ontwikkeling
De eognitieve ontwikkeling van kinderen is uitvoerig besehreven door Jean Piaget.
Menselijk eognitieve gedragingen moeten, volgens Piaget, worden gezien als een
eombinatie van de volgende vier eomponenten (Verhofstadt-Deneve, 1991):
- rijping
- ervaring met de fysisehe werkelijkheid
- ervaring met het sociale milieu
- equilibratie
Onder rijping verstaat Piaget de differentiatie van het aangeboren neurologisehe
systeem. Ervaring in interaetie met de fysisehe werkelijkheid is, volgens Piaget, kennis
over hoe de wereld, waarin het kind leeft, in elkaar zit. Door ervaring in interaetie met
het sociale milieu, leert het kind sociale normen en waarden, die van kraeht zijn in de
cultuur waarin het kind leeft. Het equilibratie proees is het evenwieht tussen de rijping en
de ervaring in interactie en dit proees is het belangrijkste van de bovengenoemde
componenten. De andere drie componenten (rijping, ervaring met de fysische werkelijkheid en het sodale milieu) zijn volledig in het equilibratie proees opgenomen.
Het equilibratieproces van Piaget steunt op een aantal overtuigingen (VerhofstadtDeneve, 1991). Gedragingen worden volgens Piaget verworven door een langzaam en
moeilijk aetief proees van interactie van het kind met de buitenwereld. Dit proees kan
worden opgedeeld in twee componenten, nl. assimilatie en accomodatie. Assimilatie
gedrag heeft niet tot doe I om iets in de buitenwereld te bereiken. Bij assimilatie wordt de
buitenwereld aangepast aan de eisen van het kind. Bij aecomodatie past het kind zijn
gedrag aan, aan de eisen die de buitenwereld aan hem stelt.
Tevens berust de ontvankelijkheid voor invloeden uit de buitenwereld vooral op
ervaring met voorgaande assimilaties en aecomodaties. Inzicht in de werkelijkheid kan
niet worden uitgewist wanneer dit inzicht eenmaal verworven is.

Ontwikkelingsstadia
De eognitieve ontwikkeling is, volgens Piaget, een discontinue ontwikkeling waarbij
de stadia elkaar in een vaste volgorde opvolgen. De duur van de versehillende stadia kan
per individu verschillen. Daamaast bereiken niet aIle personen het hoogste ontwikkelingsstadium van de cognitie.
Piaget onderscheidt de volgende ontwikkelingsstadia:
- senso-motorische fase
leeftijd: nul tot twee jaar
- pre-operationele fase
leeftijd: twee tot zeven jaar
- concreet-operationele fase
leeftijd: zeven tot elf jaar
- formeel-operationele fase
leeftijd: elf jaar en ouder
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De senso-motorische fase en de pre-operationele fase zullen hieronder behandeld
worden. De senso-motorische fase legt de basis voor de ontwikkeling van de preoperationele fase en om de pre-operationele fase te begrijpen, moet de senso-motorische
fase bekend zijn.

De senso-motorische fase

In de senso-motorische fase ontwikkelt de motoriek zich het sterkst. De sensomotorische fase is weer onder te verdelen in verschillende stadia die gerelateerd zijn aan
een bepaalde leeftijd in maanden. Kenmerkend voor deze ontwikkelingsstadia is dat de
ontwikkeling van de motoriek het kind cognitieve vermogens verschaft. In tabel 6 worden
de verschillende stadia van de senso-motorische fase weergegeven met de daarbijbehorende leeftijdsgroep en bijbehorend kenmerkend gedrag.

Tabel 6: Schematisch overzicht van de senso-motorische fase (Uit: Verhofstadt-Deneve, 1991)

Stadium

Leeftijd in maanden

Kenmerkend gedrag

I

0-1

Ongecoordineerde refiexhandelingen

II

1-4

Primaire circulaire reacties
Intersensoriele coordinatie

III

4-8

Secundaire circulaire reacties
Coordinatie kijk- en grijpschema
Semi-intentionaliteit

IV

8 - 12

Intentioneel gedrag
Coordinatie van schema's
Beginnende objectpermanentie

V

12 - 18

Tertiaire circulaire reacties
Experimenteren met nieuwe middelen

VI

18 - 24

Gevestigde objectpermanentie
Gelnterioriseerd experimenteren
Eerste preverbale symbolisaties
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In het kort zullen hieronder de stadia van de senso-motorische fase worden behandeld.
In het eerste stadium van de senso-motorische fase staan ongecoordineerde reflexhandelingen centraaL De pasgeborene bezit een bepaalde mate van egocentrisme, doordat
de baby nog geen onderscheid kan maken tussen zichzelf en de buitenwereld. De buitenwereld wordt als chaotisch en diffuus ervaren. De baby leeft zijn behoeften uit door
reflexhandelingen (Verhofstadt-Deneve, 1991).
Het tweede stadium wordt gekenmerkt door het ontstaan van primaire circulaire
reacties. Dit zijn motorische handelingen die al in een bepaalde mate gecoordineerd
worden en die gericht zijn op het herhalen van de eigen lichamelijke activiteiten. Deze
handelingen worden steeds herhaald om de handeling zeif. Intersensoriele coordinatie
ontstaat omdat tegelijkertijd met het ontstaan van de primaire circulaire reacties, ook
zuig-, luister- en kijkschema geoefend worden. De sensorische input wordt door het
oefenen van deze schema's enorm vergroot (Verhofstadt-Deneve, 1991).
In de leeftijd van vier tot en met acht maanden ontstaan de secundaire circulaire
reacties. Dit zijn motorische handelingen die gericht zijn op de herhaling van activiteiten
in relatie tot objecten die het kind uit de buitenwereld manipuleert. De aandacht van het
kind verschuift nu van interesse voor de handeling zeIf, naar de resultaten van de
handeling. Tegelijkertijd wordt het voor het kind mogelijk een onderscheid te maken
tussen subject en object. Volgens Piaget is het subject de omringende wereld waar het
kind in functioneert en is het object het voorwerp waarop het kind zijn aandacht richt. De
wereld is vanaf dit moment dus niet meer diffuus en chaotisch. De ontwikkeling van
subject-object differentiatie is mogelijk doordat het egocentrisme van het kind langzaam
afneemt.
De oefening van motorische handelingsschema's is voor het kind van veel minder
groot belang geworden (Verhofstadt-Deneve, 1991). WeI neemt de coordinatie van de
grijp- en kijkschema's toe in deze periode. Tijdens dit derde stadium van de sensomotorische fase begint de ontwikkeling van intentionaliteit. Intentionaliteit is gedrag dat
gericht is op het bemachtigen en manipuleren van objecten. In dit stadium is de
intentionaliteit echter nog niet volledig ontwikkeld, omdat het doel van gedrag pas gesteld
wordt nadat voorgaand gedrag effect heeft gehad. Piaget spreekt dan ook van semiintentioneel gedrag (Verhofstadt-Deneve, 1991). Intentie tot bewegen is volgens Piaget
dan ook belangrijk omdat het kind door te bewegen, te exploreren en te manipuleren,
kennis over de wereld om hen heen krijgt en dus in een hoger stadium van cognitieve
ontwikkeling terecht kan komen (Verhofstadt-Deneve, 1991). Voor het project kan
intentionaliteit dan ook van belang zijn.
In het vierde stadium van de senso-motorische fase ontwikkelt de intentionaliteit zich
volledig. De coordinatie van schema's ontwikkelt zich verder. In deze fase ontwikkelt
zich de objectpermanentie, doordat eigen objecten los komen te staan van de eigen
activiteit.
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De pre-operationele fase
De pre-operationele fase wordt door Piaget gezien als een voorbereidingsfase op het
concreet-operationele denken.
Centraal tijdens de pre-operationele fase is de gedachte dat perceptie van het kind
geleid wordt door momentane ervaringen. Hiermee wordt bedoeld dat het kind de wereld
en relaties tussen objecten in die wereld beschouwt vanuit zijn eigen gezichtspunt (Millar,
1968). Dit betekent dat het kind zijn eigen belevingswereld heeft. Het feit, dat het kind
gebeurtenissen vanuit zijn eigen gezichtspunt bekijkt, is het gevolg van het egocentrisme,
dat het kind nog steeds bezit. Egocentrisme is in feite het gedwongen aandacht te hebben
voor een aspect van de gebeurtenis (Millar, 1968). Het egocentrisme is het gevolg van
onvoldoende coordinatie en organisatie van acties op voorstellingsniveau en zal in de loop
van de pre-operationele fase verdwijnen (Verhofstadt-Deneve, 1991). Piaget noemt dit
verschijnsel perceptuele centratie.
Een gevolg van deze perceptuele centratie is dat het kind tussen het tweede en het
vierde levensjaar, overeenkomsten en verschillen tussen voorwerpen nog niet kan
classificeren, omdat bij elk van de voorwerpen een andere eigenschap van het kind de
aandacht trekt van het kind. In het begin van de pre-operationele fase (twee tot en met
vier jaar) kunnen woorden van kinderen daarom dan ook verschillende betekenissen
hebben. "Zon" kan bijvoorbeeld een haardvuur zijn, een klok aan de muur of een licht
aan de hemel (Verhofstadt-Deneve, 1991). Kinderen benoemen voorwerpen met "zon"
omdat ze een bepaalde ervaring met dat begrip hebben en omdat ze de verschillen tussen
de met zon benoemde voorwerpen en de "echte zon nog niet kunnen onderscheiden. Dit
worden pre-concepten genoemd. Perceptuele centratie verdwijnt wanneer het kind heeft
geleerd dat ervaringen overeenkomen met de eigenschappen van het object. Bijvoorbeeld
een beer is zacht, blokken zijn hard, water is nat etc.
Piaget gaat ervan uit dat cognitieve vermogens het motorisch handelen belnvloeden en
omgekeerd omdat er een interactie is tussen de rijping en de ervaring op de verschillende
gebieden. Voor het project heeft dit tot het gevolg dat er vanuit kan worden gegaan dat
het pre-conceptuele denken van een peuter gevolgen heeft voor zijn motorische
handelingen. Deze gevolgen kunnen zowel positief als negatief benaderd worden. Onder
de positieve gevolgen kan de onuitputtelijke exploratie drang gerekend worden. Dit is het
gevolg van het onvermogen van het kind om relaties tussen objecten te leggen. Het kind
zal dus steeds weer opnieuw exploreren door bijvoorbeeld verschillende voorwerpen te
manipuleren. Als voorbeeld hierbij kan genoemd worden het steeds maar weer
opeenstapelen van blokken. Ook al valt de toren om doordat het kind kleine blokken als
basis van de toren neerlegt, het kind zal steeds opnieuw willen proberen een toren te
bouwen. De link tussen de te kleine blokken aan de basis van de toren en het omvallen
van de toren kan het kind nog niet leggen.
De negatieve gevolgen kunnen inhouden dat het kind het gevaar van bepaalde
II
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handelingen niet inziet. Ais voorbeelden kunnen hierbij genoemd worden: het opeten van
medicijnen (die niet goed afgesloten zijn) of giftige besjes omdat het kind geen verschil
met snoep kan maken; steunen op wankele voorwerpen; over hekjes heen klimmen omdat
het kind geen idee heeft over verschil in hoogte; de hond van opa is lief, dus aIle honden
zijn lief. De negatieve gevolgen hebben dus in directe zin een relatie met de veiligheid
van het kind. In het kader van het project is het van belang rekening te houden met de
wijze van denken van een peuter. Een goed speelleermiddel sluit aan op de leefwereld van
de doelgroep en mag de veiligheid van het kind niet in gevaar brengen.
Hieronder in schema 4 is een korte samenvatting van het bovenstaande te zien en er
worden voorbeelden gegeven van kenmerken van objecten waarop een peuter nog niet kan
c1assificeren.
Schema 4: Pre-operation eel denken

Pre-operation eel den ken
egocentrisme

_.,.§.

perceptuele
centratie

classificeren op
kenmerken is niet
mogelijk

Voorbeelden van kenmerken kunnen zijn:
- kleuren
- vorrn.en
-grootte
- diepte
- snelheid
• stevigheid
- kracht
Bij het ontwerp van een speelleermiddel
zal hiermee rekening gehouden moeten
worden
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In de leeftijd van vier tot en met zeven jaar gaat het kind intultieve verbanden leggen
tussen verschillende ervaringsgegevens. Ret kind kan dan conclusies trekken die soms
helemaal niet logisch zijn. Dit komt doordat het kind nog niet in staat is bepaalde kennisaspecten naar minder toepasselijke contexten te verplaatsen (Verhofstadt-Deneve, 1991).
Ret trekken van conclusies, ook al zijn ze niet logisch, is het begin van het symbolische
denken. Door het ontstaan van het symbolische denken, wordt het evenwicht tussen
assimilatie en accomodatie verstoord. Om het evenwicht weer te kunnen herstellen
ontstaat er een nieuwe vorm van egocentrisme. Deze vorm van egocentrisme bestaat uit
een onvoldoende differentiatie tussen eigen wensen en de realiteit. Er is geen duidelijke
scheiding tussen het "ik" en de buitenwereld. In deze periode worden menselijke
gevoelens op objecten geprojecteerd ("de beer heeft pijn").
Dit intuItief denken heeft gevolgen voor het verrichten van motorische vaardigheden.
Motorisch gedrag zal in deze periode vooral veranderen door gebruik van andere
spelmethoden. Rierop zal in het volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan.
In de loop van de pre-operationele periode worden cognitieve vermogens mede
vergroot door de versterkte taalontwikkkeling. Kinderen van twee jaar kunnen twee-woord
zinnetjes maken. Deze zinnetjes bevatten een zelfstandig naamwoord en een werkwoord.
Kinderen van drie jaar maken drie-woord zinnetjes. Deze zinnetjes bevatten een
zelfstandig naamwoord, een werkwoord en een onderwerp. Bijvoeglijke naamwoorden
worden pas later gebruikt. Met de vergroting van het taalvermogen, kunnen kinderen
beter duidelijk maken wat ze willen, wat ze voelen enz. De buitenwereld kan hen beter
begrijpen. En zij kunnen de wereld om hen heen beter begrijpen. Dit versterkt de subjectobject scheiding en vermindert het egocentrisme.
Vit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat in de senso-motorische fase de
cognitieve ontwikkeling direct gerelateerd is aan de motorische ontwikkeling, terwijl in de
pre-operationele fase de motoriek niet direct de groei van de cognitieve vermogens
belnvloedt. In de loop van de pre-operationele fase worden namelijk ook andere aspecten
belangrijk, zoals de taalontwikkeling. In de pre-operationele fase bezit het kind nog een
bepaalde perceptuele centratie, waardoor overeenkomsten en verschillen tussen
voorwerpen nog niet geclassificeerd kunnen worden. Daarnaast bezit de peuter een
onuitputtelijke exploratiedrang, als gevolg van het pre-conceptuele denken, die vooral in
spel uitgeleefd wordt (hoofdstuk 3).
In schema 5 wordt kort de cognitieve ontwikkeling naar Piaget weergegeven.
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Schema 5: De cognitieve ontwikkeling samengevat

Piaget

I

o
o

aantal ontwikkelingsfasen

- senso-motorische fase
- pre-operationele fase
- concreet-operationele fase
- formeel-operationele fase
~

voor project zijn van belang:

senso-motorische fase en de pre-operationele fase

I

- ontwikkeling van
motoriek verschaft
hat kind cognltleve
vermogens :
* objectpermanentie
* persoonspermanentie
* intentionaliteit
* symbolische
representatie

I

- perceptis wordt
galeid door momentane ervaringen
~- logische den ken is
nlet mogelijk:
* pre-concepten
* intuitief denken
- taalontwikkeling
vergoot de cognitleve
vermogens

!
volgende fasen
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2.3 ZintuigJijke ontwikkeling
De zintuiglijke functies van de mens zijn de volgende:
- visueel
- auditief
- tactiel
- proprioceptief
- proeven
- ruiken
In deze paragraaf zal de nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van de visuele, de
auditieve, de tactiele en de proprioceptieve zintuigen.
De ontwikkeling van de zintuigen verloopt in dezelfde richting als de ontwikkeling van
de motoriek, namelijk in cefalo-caudale richting en in proximo-distale richting. Dit
betekent dat het kind eerst veel met de mond zal waarnemen en in een later stadium zal
het kind gebruik gaan maken van zijn visuele, auditieve en tactiele vermogens (Verhulst,
1994). Als laatste zal het kind gebruik gaan maken van zijn proprioceptieve informatie,
maar het gebruik van daarvan is nog ten dele onbewust. De ontwikkeling van de
propriocepsis valt daarom ten dele buiten de hieronder beschreven indeling en bovendien
is de propriocepsis gei'ntegreerd in activiteiten. In het begin zal het kind zich voornamelijk
orienteren op zintuiglijke informatie die interessant is. Wanneer het kind over een
bepaalde mate van coordinatie beschikt, zal het kind kunnen gaan exploreren. Uiteindelijk
zal het kind ook kunnen volgen. Eerst zal het kind aIleen met de ogen volgen, daarna met
het hoofd en tenslotte zal het kind met zijn handen en lopende kunnen volgen. Het is
echter niet zo dat met het kunnen volgen, het kind zich niet meer orienteert of niet meer
exploreert. Orienteren, exploreren en volgen zullen door het kind ge'integreerd worden en
ze zullen als een geheel zorgen voor de zintuiglijke informatie die door het
waarnemingssysteem zal worden opgevangen en worden verwerkt. Deze vorm van
waarnemen is een externe activiteit (Koops en van der Werff, 1988). In de tweede helft
van het eerste levensjaar zal het kind een vorm van exploratie ontwikkelen waarbij
manipulatie van objecten het kind informatie verschaft over het object. Deze vorm van
waarnemen is een interne activiteit (Koops en van der Werff, 1988).
In het kort zal de ontwikkeling van de zintuiglijke waarneming als externe en interne
activiteit, met hun verschillende componenten, beschreven worden.
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2.3.1 Waarnemen als externe activiteit

Orienteren
De primaire functie van de perceptie bestaat uit het orienteren op voor het
waamemingssysteem interessante informatie. Zonder orientatie is ontwikkeling niet
mogelijk. omdat orientatie ten grondslag ligt aan de waameming. Er kan namelijk geen
waameming bestaan zonder dat er een orientatie is.
Met betrekking tot de visuele informatie kunnen baby's al enkele weken na de
geboorte waamemen en kunnen ze met de leeftijd van vier weken hun ogen fixeren
(Touwen, 1984).
Een auditieve orientatiereactie treedt al rond achttien weken op (Touwen, 1982).
Indien deze reactie niet rond deze leeftijd optreedt is het een alarmsignaal omdat er sprake
kan zijn voor een gehoorstoornis.
De tast ontwikkelt zich geleidelijk aan, evenals het gebruik van proprioceptieve
informatie. Een baby voelt de huid van de moeder en leert dit gevoel te koppelen aan een
gevoel van veiligheid. De propriocepsis speelt in de eerste weken nog geen grote roL
Later als het kind zich meer beweegt. kan het kind uit die informatie opmaken hoe zijn
lichaamsdelen zich ten opzichte van elkaar bevinden.

Exploreren
Een van de eerste vormen van exploreren op het gebied van de visuele perceptie. is
het "scannen" of aftasten van een visuele veld met de ogen. Er bestaan bij baby's twee
vormen van het scannen met de ogen: brede oogbewegingen die te vergelijken zijn met
de nystagmus bewegingen van volwassenen en echte scan bewegingen. De eerste vorm
wordt gebruikt in het donker, terwijl de tweede beweging een vorm van oogbewegingen is
die op zoek is naar verschillen in contour (Haith, 1980). De convergentie en de
accommodatie van een visueel beeld zijn bij de geboorte aanwezig, maar het kind kan
deze pas later functioneel gebruiken (Haith, 1980). Primaire kleuren kunnen door
kinderen goed van elkaar onderscbeiden worden. Dit geldt ook voor grote, simpele
vlakken en vormen (Haith, 1980). Daarom zijn voorwerpen die primaire kleuren, grote
vlakken, grote vormen en weinig details bezitten bet meest interessant voor kinderen om
naar te kijken.
Niet aIleen zullen de ogen gericht worden naar een interessant voorwerp, ook het
hoofd zal gedraaid worden in de richting van een interessant geluid. Geluid is bierdoor
beter te verwerken. De processen die echter ten grondslag liggen aan bet orienteren en het
exploreren van geluiden zijn vee! minder goed waar te nemen dan de processen die ten
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grondslag liggen aan het orienteren en het exploreren van visuele stimuli. Er is weI
bekend dat baby's al vroeg aan geluiden wennen en dat geluiden al vanaf de eerste
maande een effect hebben op de organisatie van gedrag (Fischel, 1982).
Over de ontwikkeling van exploreren van tactiele stimuli is minder bekend. Er is
bekend dat baby's wennen aan tactiele stimuli, zoals wiegen en knuffelen en dat de
waakzaamheid van baby's te belnvloeden is door het kind meer bewegingservaringen aan
te bieden (Byrne et al., 1982). Exploratie op het tactiele gebied van de zintuiglijke
ontwikkeling zou weI gestimuleerd kunnen worden door gebruik te maken van verschillende oppervlakteruwheden en materialen.

Volgen
Vanaf kort na de geboorte scannen baby's selectief het visuele veld. Ze richten hun
blik naar plaatsen buiten het visuele veld als reactie op een geluid of als er een interessant
voorwerp verschijnt. Dit wordt "visual capture"genoemd (Koops en van der Werff,
1988). Als de baby zich op een voorwerp gefixeerd heeft dan zal hij die binnen zijn
visuele of auditieve veld proberen te bewaren. Omdat het (senso)motorische systeem nog
niet volledig ontwikkeld is, zal de baby dit met schokkerige bewegingen doen (Koops en
van der Werff, 1988), Door een combinatie van vorm en geluid zal de neiging tot volgen
versterkt zijn. De versterkte neiging tot volgen van een vorm in combinatie met geluid,
treedt op na de tweede levensmaand. Het volgen van een object is geen ballistische
oogbeweging.
Over de tast wat betreft volgen is weinig bekend.

2.3.2 Waarnemen als interne activiteit
Wanneer een kind ouder wordt, zal het informatie van de verschillende zintuigen
proberen te integreren. Per zintuig is het orienteren, exploreren en het volgen dan al
ontwikkeld. Voor het project zijn van belang de combinaties van visuele-tactiele
informatie en visuele-auditieve informatie. Daarom zullen deze combinaties
van
zintuiglijke informatie hieronder beschreven worden.
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Visueel-tactiele informatie
De verwerking van visuele en taetiele informatie wordt verwerkt in de reehter
hemisfeer (Koops en van der Werff, 1988). Visuele herkenning van voorwerpen is eehter
niet afbankelijk van deze lateralisatie die rond het tweede levensjaar ontstaat (Rose et al.,
1983). Verwerking van visueel-tactiele informatie is vanaf de leeftijd van ongeveer twee
maanden aanwezig en het principe van gelijktijdige verwerking van visuele en taetiele
informatie blijkt een rijpingsproees te zijn en geen leerproces (Koops en van der Werff,
1988). De ontwikkeling uit zieh in de vorm van een toename van de eomplexiteit van de
informatie die gelntegreerd wordt en door de zintuigen afzonderlijk waargenomen kan
worden (Koops en van der Werff, 1988).
Klopt de combinatie visueel-tactiele informatie niet Oe ziet iets dat je niet kan voelen),
dan kan een kind, en een volwassene uiteraard ook, in verwarring komen. Valt een van
beide zintuigen uit door een stoornis, dan kan de integratie van be ide informatie stromen
niet meer verlopen en zal er een beperking ontstaan op het verwerken van die informatie.
Omgekeerd is de gedachte geopperd dat gebrek aan visuele informatie geeompenseerd
kan worden door een overvioed van tactiele informatie. Goede functies worden dan dus
uitgebuit en er is dan eigenlijk een omweg geereeerd om toch voidoende informatie te
krijgen. Als voorbeeld hierbij kan de ontwikkeling van Braille-schrift genoemd worden.

Visueel-auditieve infonnatie
Baby's weten al op jonge leeftijd op een of andere mamer dat visuele informatie
dezelfde betekenis kan hebben als auditieve informatie (Koops en van der Werff, 1988).
Ais voorbeeld kan hierbij genoemd worden de combinatie zien en horen van de moeder.
Vit experimenten is gebleken dat baby's in de grootste verwarring kunnen raken als ze
hun moeder weI horen maar niet kunnen zien. Dat baby's hiertoe in staat zijn, wil nog
niet zeggen dat ze dat vermogen onder aIle omstandigheden gebruiken (Broerse et al.,
1983).
Ook voor de combinatie van visueel-auditieve informatie kan gezegd worden dat als
een van be ide functies wegvalt er een beperking optreden zat, doordat de gezamenlijk
informatie stromen niet meer tegelijkertijd verwerkt kunnen worden. Het uitbuiten van
goede functies kan een mogelijkheid bieden, doordat er een omweg geereeerd kan
worden. Ais voorbeeld kan hierbij de ontwikkeling van de gebarentaal voor doyen
genoemd worden.
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De verwerking en de integratie van stimuli van verschillende zintuigen
Baby's hebben preferentie voor bepaalde vormen, kleuren en patronen. Een ingewikkelde wiskundige functie beschrijft deze preferentie en is ingebouwd in de structuur
van het visuele waamemingssysteem (Koops en van der Werff, 1988). Het verloop van
het rekenwerk wordt bepaald door het geheel aan stimulus kenmerken. Dit model wordt
ook weI het "Fouriertransformatiemodel" genoemd. Het model houdt echter weinig
rekening met een aantal factoren waarvan men inmiddels zeker weet dat ze de verwerking
van visuele stimuli belnvloeden. Deze factoren zijn onder andere: positie van de stimulus
ten opzichte van de fovea, delen die centraal en perifeer op de fovea geprojecteerd
worden en de arousal van de baby zelf (Gardner et al., 1982). Daarnaast verwaarloost het
model voUedig de invloed van cognitieve processen op de waameming en verklaart het
niet het mechanisme van gelntegreerde verwerking van verschillende stimuli.

2.3.3 \Vaarnemen als onderdeel van de activiteit
Zoals al gezegd is, is de ontwikkeling van de propriocepsis gedeeltelijk onbewust en
gelntegreerd in activiteiten. Dit betekent dat de propriocepsis een onderdeel is van
bepaalde activiteiten die het kind zich in de loop van de ontwikkeling eigen maakt. Ais
voorbeeld hierbij kan genoemd worden het leren omdraaien van rug- naar buiklig. Door
de propriocepsis weet het kind dat hij op zijn rug ligt en hoe zijn lichaamsdelen zich ten
opzichte van elkaar in de ruimte bevinden. Daamaast geeft het proprioceptieve systeem
feedback tijdens het uitvoeren van de beweging. Op basis van feedback probeert het kind
zijn bewegingen aan te passen en in de loop van de motorische ontwikkeling zal het kind
steeds beter en sneller zijn bewegingen op basis van de feedback kunnen aanpassen. Ben
van de grondslagen van een goede motorische ontwikkeling ligt dus in het zintuiglijk
waamemingssyteem.
Voor de motorische ontwikkeling is niet aIleen de informatie van het proprioceptieve
systeem van belang. Ook de informatie van andere zintuigen, zoals de ogen, is van groot
belang. Op basis van visuele informatie kunnen bewegingen aangepast worden aan
bijvoorbeeld de wi! van het kind. De koppeling van visuele informatie aan motorische
handelingen legt de basis voor de ontwikkeling van de oog-handcoordinatie.
Het reiken en grijpen is in het begin nog niet anticiperend. Dat wil zeggen dat de hand
en de vingers nog niet aangepast worden aan de vorm en de afmetingen van het voorwerp
(Koops en van der Werff, 1988). Vanaf ongeveer 34 weken gaat de baby de positie van
de hand aanpassen aan de grootte en de vorm van het object. Met de leeftijd van acht
maanden kan het kind palmair grijpen (Touwen, 1982). Vanaf tien maanden is deze
aanpassing van hand en vingers zo goed ontwikkeld, dat een pincetgreep mogelijk is. Vit
de pincetgreep ontwikkelt zich later de schaargreep (Touwen, 1982). Met de ontwikkeling
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van de palmairgreep wordt het vasthouden van twee voorwerpen mogelijk en kan een
voorwerp van de ene in de andere hand worden overgenomen (Touwen, 1982). Tijdens
deze ontwikkeling is de invloed van de visuele informatie groot. Zonder visuele
informatie kan de oog-handcoordinatie zich niet goed ontwikkelen.
Auditieve informatie heeft maar weinig invloed op de motorische ontwikkeling, in
tegenstelling tot de tactiele informatie. Tactiele informatie geeft het kind informatie over
hoe een voorwerp voelt en of het kind het voorwerp kan aanraken. Als een kind zich
ergens aan brandt, weet het kind dat het dat voorwerp maar beter niet meer kan aanraken.

2.3.4 Affordantie

Onder het begrip affordantie wordt vol gens Gibson (1977,1979) verstaan: een
specifieke combinatie van eigenschappen die een voorwerp (of een omgeving) bruikbaar
maken voor een mens (of dier). Het gaat hierbij nadrukkelijk om waarneembare
informatie die invloed kan hebben op de waamemer, in positieve of negatieve zin.
Affordantie is onafuankelijk van de ervaringen of waardering van de waamemer. Het zijn
stimuluseigenschappen die direct, objectief waameembaar zijn. Gibson maakt hierbij
onderscheid tussen negatieve en positieve affordanties. Zo kan een kind bijvoorbeeld met
een potlood mooie tekeningen maken, maar kan het er ook een andere kind mee verwonden (bijvoorbeeld een oog).
In de loop van deze paragraaf is gebleken dat waarnemen een complex geheel is van
integratie van sensorische informatie van verschillende zintuigen. Het is een actief
exploreren van de wereld met verschillende sensorische systemen (Gibson, 1982).
Waarnemen is, volgens Gibson, een actief proces dat gekenmerkt wordt door rekenprocessen. De aard van het proces van actief zoeken is sterk bepalend voor de vorm van
de verkregen informatie. De vorm van de verkregen informatie bepaalt vervolgens het
handelen. Wanneer een voorwerp over goede affordanties beschikt zal de vorm van
informatie duidelijk zijn en is het voor de gebruiker duidelijk wat hij er mee kan doen.
Affordantie betekent dus in feite dat de gebruiker in een oogopslag kan zien wat de
bedoeling is van een voorwerp (of van een situatie). Voor het project is affordantie van
belang, omdat een kind moet kunnen zien wat de bedoeling van het speelleermiddel is.
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Schema 6: Zintuiglijke ontwikkeling samengevat
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In schema 6 wordt de zintuiglijke ontwikkeling schematisch samengevat.

Samengevat kan worden gezegd dat voor de ontwikkeling van de zintuiglijke
vermogens van een kind orienteren, exploreren en volgen van groot belang zijn. Zonder
deze vormen van waarnemen als externe activiteit kan een kind geen actie ondernemen.
Waarnemen als interne activiteit kan zich aIleen goed ontwikkelen als waarnemen als
externe activiteit zich goed ontwikkeld heeft.
Voor het project betekent dit dus dat de nadruk vooral op het stimuleren van
waarnemen als externe activiteit zal komen te liggen.
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Hoofdstuk 3: Spelen en spelgedrag
In dit hoofdstuk zuHen het begrip spelen en de ontwikkeling van het spelgedrag beschreven
worden. Omdat voor het project gekozen is voor de leeftijdsgroep van twee tot en met vijf
jaar, zal bij de beschrijving van de ontwikkeling van het spelgedrag van kinderen deze
ontwikkeling beschreven worden tot en met het vijfde levensjaar. In gedachte moet worden
gehouden dat de spelontwikkeling wordt bepaald door de lichamelijke en geestelijke leeftijd
van het kind en dat de kalenderleeftijd alleen een richtlijn is. Kinderen met een motorische
stoomis kunnen achterblijven in de spelontwikkeling door hun gestoorde bewegen. Om die
reden zal de spelontwikkeling vanaf het begin behandeld worden.
Tot slot zullen in dit hoofdstuk verschillen in spelen tussen motorisch gehandicapte
kinderen en gezonde kinderen aan de orde komen.

3.1 Spelen
In deze paragraaf wordt geprobeerd te achterhalen wat spelen eigenlijk is. Jarenlang is er
tegen spelen erg verschillend aangekeken. De meningen waren verdeeld over wat spelen was
en wat de functie van het spelen was. De meningen waren het gevolg van de verschillende
wetenschappelijke scholen die aile het spelgedrag van kinderen probeerden te verklaren.
Een definitie voor spelen is niet gemakkelijk te geven en over het algemeen zijn er slechts
kenmerken van spelen aan te geven. Toch zijn er enkele definities van spelen gegeven, zoals
bijvoorbeeld dat spelen de manier is waardoor kinderen leren (Moore et aI., 1987), dat spelen
op de kinderleeftijd de voorloper is van creatief handelen en imaginaire activiteit bij
volwassenen, maar bovenal betekent spelen plezier hebben in het bezig zijn (Verhulst, 1994).
Spelen is voIgens Piaget (1952, cognitieve invalshoek) een zuivere vorm van assimilatie,
waarbij de handeling zuiver uitgevoerd wordt om de handeling en dus niet om een doel te
bereiken. Maar in feite zegt deze definitie niet zo veel. Op deze definities zal in paragraaf
3.3 verder worden ingegaan.
Kenmerken van spelen geven echter nog geen verklaring voor de functie van spelen.
Kenmerkend voor spel zijn de volgende elementen:
- het kind is actief bezig;
- spel heeft een repetitief karakter;
- spel kan uitlokken tot fantasie en daagt het kind uit;
- spel kan heel beweegUjk zijn;
- spel gaat gepaard met veel vrolijkheid en plezier;
- spel kan met anderen beoefend worden en het kind vertrouwt deze anderen;
- spel heeft niet altijd een doel en is dus duidelijk verschillend van een wedstrijdje, waarbij
het om het winnen gaat;
- het kind creeert tijdens spel zijn eigen regels en houdt zich niet aan regels van de
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buitenwereld. Het kind voelt zich meester van hetgeen gebeurt;
- spel kan beschouwd worden als onderdeel van de eigen belevingswereld van het kind;
- het kind moet zich in een bepaalde mate vrij voelen en een zekere ongeremdheid bezitten
en
- het kind moet zich zeker voelen van de situatie

3.2 Functies van spelen
In de negentiende eeuw ontstond de gedachte dat kinderen speelden om overtollige energie
kwijt te raken. Deze theorie wordt ook weI de "Surplus of Energytl genoemd (Millar, 1968).
Maar al gauw werd deze theorie verworpen, omdat in de praktijk bleek dat spel ook als
prikkel kan werken (Millar, 1968). In dezelfde tijdsperiode nam de interesse voor de
evolutietheorie van Darwin een grote vlucht. Een van de wetenschappers die zich richtten op
de ontogenetische verklaring voor spelgedrag van kinderen, was Hall (Millar, 1968). Zijn
Recapitulatie theorie bemst op het idee dat kinderen de schakel vormen in de ontwikkelingsketen van dier tot mens. De fasen die het doormaakt van conceptie tot een mens, zijn volgens
hem dezelfde fasen als in de ontwikkeling van vis tot mens. Ervaringen van voorouders
worden genetisch doorgegeven. Ook deze theorie bleek zijn beperkingen te hebben, omdat
het toen nog onduidelijk was of verworven vaardigheden genetisch doorgegeven kunnen
worden aan een nieuwe generatie. Een andere aanhanger van Darwin's theorie was Groos.
Hij beweerde dat kinderen spelen om nieuwe vaardigheden te oefenen, zodat de kinderen zich
beter kunnen aanpassen aan de heersende omstandigheden, met als gevolg, het kunnen
overleven (Millar, 1968). Hoe meer aanpassingsvermogen en intelligentie een soort heeft,
des te meer heeft het tijdens kindsheid en jeugd een peri ode van bescherming nodig om te
oefenen door spel en imitatie.
Tenslotte benadmkte Darwin (Millar,1968) de speelstemming of de spelhouding tijdens
speL Kinderen die spelen weten dat het spel is omdat ze een bepaalde stemming bezitten en
aan de ander kunnen zien dat het spel is (door lachen e. d.).
Volgens Michelet zijn spel en spelen de "basisingredienten" voor een evenwichtige
ontwikkeling (1981) en is speelgoed het gereedschap van kinderen dat zij kunnen hanteren bij
hun ontwikkeling.
Vanuit de psycho-analytische invalshoek heeft spelen de functie van wensvervulling en is
het een manier om traumatische ervaringen te overwinnen (Verhulst, 1994),
Samengevat betekent dit, dat aan spel de volgende functies zijn toegekend:
- overtollige energie kwijtraken
- ontwikkelingsgedrag
- oefenen van voor de soort belangrijke handelingen
- wensvervulling en verwerking van traumatische ervaringen
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Het zal duidelijk zijn dat in de loop van de jaren de algemene gedachte was dat spel van
kinderen niet aIleen voor het plezier is, maar dat al vroeg is gezocht naar de onderliggende
functies van spelen. Spelen is kenmerkend voor jonge kinderen en men twijfelde er niet aan
of spelen moest een functie hebben in de ontwikkeling van kind-zijn naar de volwassenheid
(Singer, 1994). In schema 7 is een overzicht gegeven van de verschillende visies op de
functies van spelen.

Schema 7: Overzicht van de verschillende visies van de functies van spelen
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Piaget en de Moor gaan ervan uit dat informatie en kennis over objecten en objectkenmerken verkregen kunnen worden via spel. Omdat de processen van informatieverwerving
sterk samenhangen met de motorische, cognitieve en zintuiglijke ontwikkeling, gaat onze
voorkeur uit naar deze twee visies op de ontwikkeling van spelgedrag. In paragraaf 3.3 zal
de ontwikkeling van spelgedrag volgens deze twee visies verder worden behandeld.
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3.3 Ontwikkeling van het spelgedrag en het gebruik van spelmateriaal
Het spelgedrag van kinderen verandert naarmate ze ouder worden. Kinderen gaan bij het
spelen dan ook steeds ander speimateriaal gebruiken. De ontwikkeling van spelgedrag
verloopt discontinu. In de verschillende fasen van de spelontwikkeling zullen bepaalde
speimaterialen meer gebruikt worden in een bepaalde fase dan in een andere fase. In het
eerste gedeelte van deze paragraaf zal worden ingegaan op de ontwikkeling van het
spelgedrag. Aan het einde van deze paragraaf zal worden ingegaan op het gebruik van de
verschillende spelmaterialen.

3.3.1 Ontwikkeling van het spelgedrag
De speltheorie van Jean Piaget is nauw verbonden met zijn beschrijving van de groei van
de cognitie (zie paragraaf 2.2). Volgens hem reflecteert het spelgedrag van kinderen de
cognitieve vermogens die zij hebben en leidt spel tot complexere en meer ontwikkelde
cognitie. Volgens Piaget is er een duidelijke interactie tussen spel en cognitie in de vorm van
een opgaande spiraal. Om die reden verdeelt hij het spelgedrag parallel aan de fasen van de
cognitieve ontwikkeling: elke fase van de cognitieve ontwikkeling heeft zijn eigen
kenmerkende spelvorm. De spelvormen hebben ieder ook weer eigen kenmerken, die te
verklaren zijn door de cognitieve fase waarin ze voorkomen. Een zuivere vorm van
accommodatie noemt Piaget imitatie.
Hieronder voIgt een tabel met daarin de verschillende cognitieve ontwikkelingsstadia met
hun kenmerkende vorm van spel. Daarna zal een beschrijving van deze spelvormen volgen.

Tabel 7: De verschillende ontwikkelingsstadiain de cognitie met kenmerkende spelvormen naar Piaget (1952) .

Ontwikkelingsstadium
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Senso-motorische fase

oefenspel

Pre-operationele fase

symbolisch spel

Concreet-operationele fase

spel volgens regels

Formeel-operationele fase

spel volgens regels
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Oefenspel
De senso-motorische fase wordt gekenmerkt door oefenspel (Piaget, 1952). Dit is een
spelvorm die een sterk repititief karakter bezit. Kenmerkende speltypen voor deze fase zijn
het grijpen naar voorwerpen, het rammelen met voorwerpen, het spelen met eigen
lichaamsdelen en het vocaliseren. Het oefenspel is het gevolg van het ontstaan van primaire
circulaire reacties. Spel is in deze fase aIleen gericht op het hier en nu. De baby heeft
namelijk nog geen woorden of symbolen of mentale beelden om eigen ervaringen mee te
rangschikken. In het begin van deze fase gaat het de zuigeling erom wat een voorwerp is en
later pas wat hij of zij ermee kan doen.
In deze periode is het spelen zuiver gericht op het verkrijgen van informatie over objectkenmerken. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van het verkennen van materiaal door
middel van de mond of de tippen, door visuele verkenning en door manipulatie (de Moor,
1993). De vormen van exploratie zijn te zien in bijlage 5.
Als in de leeftijd van acht tot en met twaalf maanden het eerste intentione Ie gedrag ontstaat, gaat een kind experimenteren. Met het ontstaan van tertiaire circulaire reacties kunnen
ook variaties in handelingen aangebracht worden en dit zal ook te zien zijn in het oefenspel.
Er treedt namelijk steeds meer een differentiatie in de spelhandelingen op en de exploratie
naar objectkenmerken neemt duidelijk af (de Moor, 1993).
De functie van oefenspel ligt, volgens Piaget, hierin dat het vele malen herhalen van
bewegingen, of sequenties van bewegingen, als het ware een neurale weg baant zodat
prestaties worden gefaciliteerd. Het gevolg hiervan is dat sequenties van bewegingen
gemakkelijker te gebruiken zijn voor de toekomst. Het kind oefent dus de bewegingen die
later gebruikt gaan worden in de toekomst. De nadruk van spel ligt in de senso-motorische
fase dus op het ontwikkelen van de motoriek. Het spel stimuleert echter ook de subject-object
scheiding van een kind en er wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van het
lichaamsschema (de Groot, 1992).

Symholisch spel
Het symbolische spel is kenmerkend voor de pre-operationele fase. In deze fase zal het
spel vooral gericht zijn op het nadoen van handelingen die volwassenen en met name de
ouders verrichten. Het symbolische spel is een gevolg van twee groeiende cognitieve vermogens, namelijk het vermogen om beelden vast te houden en de vergrote taal mogelijkheden.
De typische gedragsrollen van verschillende volwassenen zullen bij symbolisch spel
geinterioriseerd worden en tevens leren kinderen in deze fase om te gaan met materialen en
objecten die in hun cultuur specifiek zijn. De functie van symbolisch spelligt duidelijk op het
sociale vlak (kennis over de maatschappij opdoen).
Het symbolische spel is te verdelen in het naspelen van werkelijke gebeurtenissen (assimi40

latie) en het integreren van gebeurtenissen in de eigen belevingswereld (accommodatie). Het
eerste wordt gekenmerkt door een duidelijke doen-alsof handeling die het kind op zichzelf
richt. De andere vorm wordt gekenmerkt door een doen-alsof spel dat gericht is op anderen,
zoals de ouders, of op een pop/knuffel (de Moor, 1993). Ook hiervan is een verdere
onderverdeling te zien in bijlage 5.
Er is hier een duidelijke scheiding tussen spel en imitatie, waarbij pure assimilatie spel
is en waarbij pure accommodatie imitatie is. Er kan een overgangsfase van oefenspel naar
symbolisch spel bestaan, die ook weI enactive naming wordt genoemd. Dit is spel waarbij er
weI kenmerken zijn van symbolisch spel, maar waarbij het spel niet wordt ondersteund door
gebaren, geluiden en/of verbalisaties (de Moor, 1993).
Het egocentrisme is in het begin van deze periode nog te groot om actief met andere
leeftijdsgenootjes te spelen. Het kind speelt al weI met de ouders. Als het kind ongeveer vier
jaar is, is het egocentrisme zover afgenomen dat het kind met enkele leeftijdsgenootjes gaat
spelen. Typisch voor symbolisch spel is dat spelen ook als uitlaatklep van frustraties kan
functioneren. Het spelen van bijvoorbeeld de boze pappa of mamma of als de beer "voor straf
een enge prik" krijgt.

Spel volgens regels
Ais het kind een jaar of zeven is, en het al een paar jaar naar school gaat, is het egocentrisme zover afgenomen dat het kind met andere leeftijdsgenootjes gaat spelen en van buitenaf
opgelegde regels aanvaardt (Millar, 1968; de Groot, 1992). Individuele symbolen en
meningen worden gewijzigd door samenwerking met anderen en hierdoor wordt het redeneren
en het gebruik van symbolen logischer en meer objectief. Het spel wordt geleid door
collectieve regels, zodat spelen met regels het individuele symbolische "doen alsof" van preoperationele fase gaat vervangen (Millar, 1968). Regels zijn sociaal aangepast. Ook in deze
vorm van spel overheerst de assimilatie sterk.
Aangezien het project zich richt op twee tot en met vijf jarigen, is vooral het symbolisch
spel van belang. Daarnaast zal ook het oefenspel van belang zijn omdat kinderen met een
motorische handicap achterliggen op verschillende ontwikkelingsgebieden, o.a. de cognitieve.
Omdat ze op het cognitieve gebied achterliggen, zuBen ze ook van een andere spelvorm
gebruik maken.

41

3.3.2. Het gebruik van spelmaterialen
In de eerste vijftien levensmaanden van een kind maakt het kind vooral gebruik van
spelmateriaal dat gericht is op de senso-motorische ontwikkeling. Dit houdt in dat spel gericht
is op het oefenen van motoriek en het ontwikkelen van de zintuigen. Dit spelmateriaal bezit
duidelijke kenmerken. Voorbeelden van speelmateriaal, dat in deze fase gebruikt wordt,
worden weergegeven in bijlage 6a.
In de leeftijd van vijftien maanden tot en met drie jaar zal naast het gebruik van sensomotorisch spelmateriaal, ook spelmateriaal gebruikt worden dat een beroep doet op de emotie,
cognitie en de creativiteit van het kind. Dit is mogelijk doordat de cognitieve vermogens van
het kind in deze periode enorm toenemen (zie paragraaf 2.2). Voorbeelden van spelmaterialen
die kinderen in deze leeftijdsgroep gebruiken, zijn te zien in bijlage 6b.
In de leeftijd van vier tot zes jaar wordt spelmateriaal gebruikt waarbij emotionele en
cognitieve vermOgens gebruikt worden. Voorbeelden van spelmateriaal dat gebruikt in deze
leeftijdscategorie zijn te vinden in bijlage 6c.
Er zou geconcludeerd kunnen worden dat spelmateriaal een reflectie van het spelgedrag
van het kind is. In de paragraaf 3.3.1 werd gesteld dat spel een reflectie van de ontwikkeling
is. Dus in de senso-motorische fase worden objectkenmerken verzameld door het kind door
middel van oefenspel met spelmaterialen die duidelijke kenmerken bezitten. Hetzelfde kan
gezegd worden over de leeftijdsgroep vijftien maanden tot drie jaar: het kind doet kennis op
over de cultuur, sodale relaties en zichzelf door symbolisch spel door middel van
spelmateriaal dat gericht is op het emotionele, het cognitieve en het creatieve. Het creatieve
blijft ook de senso-motoriek stimuleren, want oefenspel verdwijnt pas in de loop van het
tweede jaar. Daaruit voIgt dat voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar, het
emotionele, het cognitieve en het creatieve gebruik van spelmaterialen blijft bestaan.
Dat spel verandert door de ontwikkeling het spel is aan het begin van de paragraaf gesteld,
maar het is ook zo dat spel de ontwikkeling stimuleert, doordat spel het kind inzicht geeft in
de handelingen die het verricht en doordat spel het kind zodoende ook inzicht geeft in de
wereld om hem heen (Piaget, 1952; de Moor,1993). De gedachte achter het project is dat
men door middel van spel het motorisch gestoorde kind een zo normaal mogelijke ontwikkeling zou kunnen laten doormaken. Geconcludeerd kan worden dat dus de relatie spel ontwikkeling voor het project van een groter belang is dan de relatie ontwikkeling - spel. Op
die relatie, spel - ontwikkeling, zal in hoofdstuk 4 verder worden ingegaan.
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3.4 Verschillen in spelen tussen motorisch beperkte kinderen en gezonde kinderen
Kinderen met een motorische stoornis kunnen zich niet bewegen zoals andere kinderen dat
doen. Atbankelijk van de stoornis die zij hebben kan er sprake zijn van een gestoord bewegen
of het wegvallen van bepaalde motorische vaardigheden. Het totale bewegingspatroon van een
kind met een motorische beperking heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het kind en voor
het spelgedrag van het kind. Het zal duidelijk zijn dat de motorische ontwikkeling vertraagd
of gestoord verloopt bij kinderen met een motorische beperking. De mate van vertraging of
van verstoring zal atbangen van de soort motorische stoomis die het kind heeft. Daamaast
kunnen kinderen met dezelfde motorische stoornis zich erg verschillend ontwikkelen (Speth,
1994). De zintuiglijke ontwikkeling kan ook verstoord worden door de motorische beperking.
Dat kan het gevolg zijn van een verstoorde propriocepsis die bij verschillende motorische
stoomissen voorkomt. De cognitieve ontwikkeling wordt verstoord doordat het kind niet op
een normale wijze de omgeving actief kan verkennen als gevolg van zijn motorische stoornis.
Ais gevolg hiervan is het reageren op de omgeving verstoord en zullen handelingsbetekenissen
op een andere wijze ge'interioriseerd worden, waardoor begripsvorming en denken zullen
worden bei'nvloed (de Moor en van Waesberghe, 1984). Op welke wijze een spastische C.P.
de verschillende ontwikkelingsgebieden kan bei'nvloeden en wat de gevolgen daarvan kunnen
zijn, zal in hoofdstuk 5 verder behandeld worden. In deze paragraaf wordt verder uitgediept
wat de gevolgen van een motorische beperking zijn voor het spelgedrag van kinderen.
Kinderen, die niet of nauwelijks normaal kunnen speIen, kunnen verschillende problemen
ontwikkelen (de Groot, 1992). Vit paragraaf 3.1 is gebleken dat spel verschillende functies
kan hebben. Kort samengevat zijn deze functies: oefening van nieuwe vaardigheden die in het
latere leven van belang zijn, reflectie van de motorische en de cognitieve ontwikkeling, kennis
vergaren over objecten en sociale relaties en de maatschappij, ervaring opdoen met objecten
en materiaal en sociale relaties in een maatschappij, fungeren als uitlaatklep voor frustraties
en een manier van wensvervullen. Ais een kind zich niet op een normale manier kan
bewegen, kan het ook niet op een normale manier spelen. Onvoldoende spelervaringen
kunnen ervoor zorgen dat het gestoorde bewegen een deel van het kind gaat worden: het kind
weet niet anders dan dat het zich op een bepaalde, voor anderen gestoorde manier,
voortbeweegt en uiteindelijk komt het kind "anders" in de wereld te staan omdat het niet de
ervaringen met objecten, materialen en sociale relaties heeft kunnen opdoen, die een gezond
kind weI heeft kunnen opdoen, door spel (de Groot, 1992). Een voorbeeld hiervan is de
volgende situatie:
Wanneer een kind met een motorische beperking in een kinderrevalidatiecentrum wordt
behandeld en/of op een Mytyl-school zit, dan zal het kind zich dag in dag uit tussen
gehandicapte kinderen en therapeuten bevinden. Deze omgeving wordt zijn were1d, die
uiteindelijk normaal wordt, omdat iedereen gehandicapt is.
Kinderen met een motorische beperking hebben ook hun frustraties, net als gezonde
kinderen, maar zij kunnen die minder goed kwijtraken in spel dan gezonde kinderen, omdat
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ze zich niet of anders kunnen bewegen.
Spelen, vooral op kleuterleeftijd, is iets sociaals. Een kind met een motorische handicap
zal over het algemeen moeilijker met andere kinderen spelen dan een gezond kind. Dit wordt
gemakkelijker wanneer het motorische beperkte kind nog gezonde broertjes en/of zusjes heeft
(de Groot, 1992).
Ook het zin hebben in spelen kan afnemen doordat het kind pijn heeft tijdens bewegen,
bijvoorbeeld als gevolg van deformiteiten, of doordat zijn competentie afneemt door het niet
kunnen volbrengen van bepaalde motorische handelingen.
Samengevat kan er worden gezegd dat de problematiek waar kinderen met een motorische
stoomis voor worden gesteld, omdat ze niet of anders kunnen spelen, uitgebreid en complex
is. Motorisch beperkte kinderen moeten spelervaringen bewust aangeboden krijgen, omdat ze
die niet op een normale wijze kunnen krijgen. Het betekent dat er een extra reden is om eisen
ten aanzien van speelleermiddelen voor motorisch beperkte kinderen te gaan opstellen. Door
het bewust aanbieden van spelervaringen kan het motorisch gehandicapte kind ervaringen
opdoen, die zoveel mogelijk overeenkomen met die van een gezond kind Op deze manier
zouden achterstanden op de verschillende ontwikkelingsgebieden zo veel mogelijk beperkt
kunnen worden. Dit komt ook overeen met de doelstellingen, die aan de kinderrevalidatie ten
grondslag liggen: het kind zoveel mogelijk begeleiden in de groei naar zijn volwassenheid en
hem zoveel mogelijk kansen geven zijn mogelijkheden te benutten en te vergroten (de Moor
en Schaars, 1981). Dit betekent dat ouders en/of verzorgers, broertjes en/of zusjes, aetief bij
de revalidatie betrokken moeten worden.
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Hoofdstuk 4: De invloed van spel op de verschillende
ontwikkelingsgebieden
In dit hoofdstuk zal de nadruk gelegd worden op de invloed van spel op de fysieke
ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Onder de fysieke
ontwikkeling vallen zowel de motorische ontwikkeling als de zintuiglijke ontwikkeling.
Voor de duidelijkheid zal dit hoofdstuk beginnen met een overzicht van de verschillende
ontwikkelingsgebieden en hun veranderingen ten opzichte van elkaar in de tijd. In paragraaf
4.2 zal de invloed van spel op de verschillende ontwikkelingsgebieden behandeld worden.
Tot slot zuIlen de invloeden van spel op motivatie en competentie aan de orde komen.

4.1 Overzicht van de ontwikkelingsgebieden.
Voor de duidelijkheid voIgt op de volgende pagina een overzicht van de verschillende
ontwikkelingsgebieden. In dit overzicht zijn aIle ontwikkelingsgebieden te zien, ook die
ontwikkelingsgebieden die niet bij het project betrokken zijn. Op de horizontale as zijn de
verschillende ontwikkelingsgebieden te zien en op de verticale as is de leeftijd in jaren en
maanden te zien. De tabel kan gezien worden als een samenvatting van hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3. In gedachte moet worden gehouden dat het schema slechts een leidraad en dat
het zeker niet een volledige beschrijving is.

4.2 De invloeden van spel op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Het eerste dat een kind zal moeten kunnen doen voordat het "echt" zal kunnen spelen, is
het kunnen grijpen van objecten. Door ontelbare pogingen van het kind naar dingen te grijpen, wat overigens een spel op zich kan zijn (paragraaf 3.3), ontwikkelt het kind zijn ooghand-voetcoordinatie (Moore, 1987). Als het kind heeft geleerd hoe het in verschillende
situaties moet handelen om een voorwerp te kunnen grijpen, kan het kind het voorwerp
manipuleren.
Door gebruik te maken van manipulatie oefent het kind de grove en de fijne motoriek. Op
de leeftijd van nul tot en met ongeveer twee jaar zal het kind voornamelijk grotere objecten
manipuleren tijdens spel (Verhulst, 1994). Voorbeelden van objecten die in die periode veel
gebruikt worden zijn blokken en alle variaties daarop, zoals bijvoorbeeld Duplo en Nopper
e.d. Het kind zal tussen de twaalf en de twintig maanden de pincetgreep kunnen gebruiken,
maar deze greep is nog geen automatisme, zodat het kind het vee! fijner zal vinden om met
grotere stukken speelgoed te spelen. Door de combinatie van trainen (door het
spelenlmanipuleren) en de neurologische ontwikkeling zal het kind geleidelijk aan in staat
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Samenvatting van hoofdstuk 2 en 3 (het eerste getal geeft de leeftijd in jaren aan, het tweede getal geeft het aantal maanden aan) .
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gesteld worden kleinere objecten te manipuleren. Er is hier dus sprake van een interactie
waarbij het kind door manipulatie motorische vaardigheden oefent (en de motorische
ontwikkeling positief be'invloedt) en waarbij de neurologische ontwikkeling het kind de
mogelijkheden geeft de motorische vaardigheden uit te breiden. De grove motoriek wordt ook
geoefend door te rennen, te klimmen en te fietsen (Yawkey en Pelligrini, 1984).
Zoals al in paragraaf 3.3.1 vermeld is, is het spel van de zuigeling en de peuter gericht
op het verkrijgen van informatie over de verschillende objecten. Door exploratie van
voorwerpen die verschillend zijn qua vorm, grootte, kleur, zachtheid, gewicht en e.d., zal
het kind de visueel-tactiele informatie beter kunnen verwerken voor wat betreft de
complexiteit van de waarnemingsinformatie. Cognitieve processen zullen deze waarnemingsinformatie verder verwerken. Het vermogen gebruik te maken van visueel-auditieve informatie zal in de loop van enkele maanden snel ontwikkelen. Uiteindelijk zal het kind in staat zijn
onder een veelvoud van omstandigheden visueel-auditieve informatie goed kunnen gebruiken.
Cognitieve processen zullen de waarnemingsprocessen verder verwerken. Ook hier is er dus
sprake van een interactie, nl. die tussen de zintuiglijke ontwikkeling en de cognitieve
ontwikkeling. Daarnaast kan nog gesteld worden dat er ook sprake is van een interactie
tussen de motorische ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling, omdat door de vorderende
motorische ontwikkeling het kind beter in staat wordt gesteld zich te orienteren, te exploreren
en te volgen.
De cognitieve ontwikkeling wordt gekenmerkt door het leren van ervaringen die opgedaan
worden in de fysische werkelijkheid en in de sociale werkelijkheid (Piaget, 1952). Dit komt
het sterkst tot uiting in het verschil tussen oefen- en symbolisch spel. Spelervaringen geven
het kind inzicht in een handeling en daarmee inzicht in de wereld om hem heen. De wereld
om het kind heen bestaat uit verschillende wegen van informatie. Door spel verschaft het
kind zich een toegang tot die wegen van informatie en het komt er in feite op neer dat een
kind tijdens zijn cognitieve ontwikkeling uit steeds minder "cues" vanuit de buitenwereld,
steeds meer informatie weet te halen (Yawkey en Pelligrini, 1984). Door spel gebruikt het
kind actief zijn cognitieve vermogens. Het leuke van spel voor het kind is, dat het kind niet
verantwoordelijk is voor wat het doet. Fouten en falen hebben tijdens spel geen ernstige
gevolgen. Dit geeft het kind de mogelijkheid om ontdekkend bezig te zijn in de wereld.
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4.3 Motivatie en competentie
Naast interactie tussen ontwikkeling en spelgedrag, is er ook sprake van een interactie
tussen spelgedrag en motivatie en competentie. Bij jonge kinderen tot ongeveer twee jaar zal
spel voornamelijk exploratie zijn. Exploratie kan op veel manieren gestimuleerd worden,
maar kan ook geremd worden. Exploratie kan worden gestimuleerd door het voldoende
aanbieden van interessante voorwerpen en door gedrag van ouders, met name dat van de
moeder (als zij de directe zorg van het kind heeft). De aanwezigheid van de moeder
stimuleert het exploratiegedrag van het kind, omdat het kind zich veilig bij haar voelt. Als
het kind ouder wordt, zal het minder behoefte krijgen aan fysiek contact, dat wil zeggen dat
het attachementgedrag afneemt, en zal het steeds verder bij haar weg exploreren (Bowlby,
1969; Ross, 1974).
Ret bekritiseren van spelgedrag van kinderen door hun ouders en extrinsieke bekrachtiging
kunnen een remmende invloed hebben op exploratiegedrag van het kind (Yawkey en
Pelligrini, 1984). Dit laatste doet in eerste instantie niet logisch aan. Ret mechanisme, dat
er aan ten grondslag ligt, is nog niet in zijn geheel duidelijk, maar het komt erop neer dat
de intrinsieke motivatie van het spel veranderd wordt in extrinsieke motivatie. Extrinsieke
motivatie blijkt interesse in het object/spel en dus ook exploratie te verminderen.
Onder intrinsieke motivatie verstaat men aIle gedrag dat gestimuleerd wordt door
competentie en het gevoel te hebben dat je over je eigen gedrag kan en mag beschikken
(zelfbeschikking). Tegelijkertijd zal een gebrek aan competentie de intrinsieke motivatie doen
verminderen. Intrinsieke motivatie en competentie kunnen ook belangrijk zijn als het kind
zijn spel niet meer in zijn geheel richt op de exploratie van de omgeving. Ret gevoel iets te
kunnen zal de motivatie voor een taak/spel vergroten.
Als het kind ouder is en naar school gaat, kunnen leeftijdsgenoten ook een stimulans
vormen om te exploreren en te spelen. Leeftijdsgenoten kunnen het kind een veilige basis
geven (Yawkey en Pelligrini, 1984).
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4.4 Samenvatting en conclusies
Samenvattend kan worden gezegd dat er een ingewikkeld interactieproces bestaat tussen
spel en ontwikkeling. Daamaast bestaat er een interactieproces tussen motivatie en
competentie enerzijds en spelgedrag anderzijds. Omdat wordt uitgegaan van de systeemergonomische benadering, zullen de invloeden van de verschillende ontwikkelingsgebieden
op elkaar, de invloed van spel op de ontwikkelingsgebieden (en omgekeerd) en de factoren
die spelgedrag stimuleren meegenomen moeten worden in het programma van eisen. Dit is
van groot belang om een zo groot mogelijke stimulering van achterblijvende verschillende
ontwikkelingsgebieden te verkrijgen. In schema 8 zijn interactieprocessen te zien, die tijdens
spel van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind.

Schema 8: Interactieprocessen tijdens spe/ en ontwikkelillg
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Hoofdstuk 5: De spastische Cerebrale Parese

In hoofdstuk 1 is vermeld dat de doeIgroep be staat uit kinderen met een spastische
C.P. Voor goed begrip van de consequenties van een spastische C.P. voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, voIgt in de eerste paragraaf een beschrijving van de pathofysiologie van de spastische C.P. Vervolgens zal in paragraaf 5.2 de invloed van de spastische
C.P. op de voor het project van belang zijnde ontwikkelingsgebieden nader beschreven
worden.

5.1 Definitie van een spastische C.P.
Spasticiteit is een klinisch verschijnsel dat in combinatie met parese optreedt na een
laesie in het centrale zenuwstelsel. De laesie kan gelokaliseerd zijn in de cortex, de
subcorticale structuren, de hersenstam en het ruggemerg. Essentieel daarbij is dat
corticospinale systemen de motoriek betreffende gelaedeerd zijn (prevo, 1992). De
spastische C.P. is geen progressieve aandoening (Bax, 1964). De incidentie van een
spastische C.P. is 2 per 1000 levendgeborenen (Brett, 1983; Blackman, 1987).
Bij een centrale of spastische parese zijn negatieve symptomen en positieve symptomen
te onderscheiden. De negatieve symptomen worden gekenmerkt door uitval; krachtsvermindering (proximaal en distaal) en verlies aan snelle selectieve gefractioneerde willekeurige bewegingen (vooral distaal). De positieve symptomen ontstaan door ontremming.
Voorbeelden daarvan zijn de hyperreflexie, de hypertonie, de spasticiteit, de pathologische meebewegingen en de onwillekeurige buig- en strekbewegingen (spasmen).
Spasticiteit is niet moeilijk te diagnostiseren. De hyperreflexie, de hypertonie en
spasticiteit zijn bij lichamelijk onderzoek makkelijk waar te nemen. Een typisch kenmerk
van de centrale parese is dat de spasticiteit niet geJijkmatig over flexoren en extensoren is
verdeeld. Dit geeft aanleiding tot dwangstanden in gewrichten. De krachtvermindering of
parese is duidelijk waarneembaar. Bij een lichte centrale parese moet voor de diagnostiek
met name gelet worden op een ongelijkmatige verdeling van de parese over flexoren en
extensoren. Het valt verder op dat bij inspanning en moeheid de parese snel toeneemt
(Prevo, 1992).
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5.1.1 Aanwijzingen voor een spastische C.P.
Er zijn een aantal symptomen die sterk wijzen op de aanwezigheid van een spastische
C.P. (BOSK, 1986, de Moor en Schaars, 1981):
- Het krampachtig tot een vuistje houden van een of beide handen, waarbij de duim
onder de gesloten vingers wordt gehouden;
- het stijf aanvoelen wanneer de baby wordt gevoed, aangekleed of wordt opgetild;
- het niet kunnen optillen van het hoofd
- vreemd, wat verkrampt lachen;
- het steeds als het ware achterover gooien, sterke strekken van hoofd en schouders;
- armoede aan bewegingen;
- het blijven bestaan van het asymmetrische tonische reflex;
- omrollen naar uitsluitend een zijde en het gebruik van uitsluitend een hand.
In afbeelding 3a en 3b zijn een gezonde en een spastische baby te zien. Opvallend is het
verschil in dragen van het hoofd.
Afbeelding 3a en 3b: Gezonde baby (3a) en een spastische baby (3b) (naar: Knupfer en Rathke, 1986)

3a

3b

5.1.2 Neurofysiologie van de spastische C.P.
In een gezond lichaam wordt een reflexboog indirect corticaal gelnhibeerd via Ia
interneuronen. In spasticiteit valt, als gevolg van de laesie, de corticale facilitatie van het
Ia interneuron weg, waardoor geen inhibitie van het alfa-motoneuron meer plaatsvindt.
Dit heeft een voortdurende contractie van de spier als gevolg (Delwaide, 1973). In
schema 9 is weergegeven hoe dit mechanisme in zijn werk gaat.
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Schema 9: Wegvallen van corticale inhibitie bij een spastische C.P.
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\

+
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I
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Een laesie in de hersenen kan pre-, peri- of postnatale oorzaken hebben (De Moor en
Schaars, 1981). Onder prenatale oorzaken vallen: virusinfecties en vergiftigingen van de
moeder. Onder perinatale oorzaken vallen: hypoxie, craniaal trauma of een ischemie in
een arterie van de hersenen. Onder postnatale oorzaken vallen: dysmaturitas gecombineerd met prematuritas, neonatale hyperbilirubinemie, meningitis en encefalopathie.
In de volgende subparagraaf zuBen drie vormen van spastische C.P. worden besproken. Deze vormen zijn de hemiparese, tetraparese en diparese. Dit zijn de vormen van
spastische C.P. die het meest frequent voorkomen. De hemiparese verwijst naar een
halfzijdige parese, waarbij de arm sterker is aangedaan dan het been. De tetraparese
verwijst naar een parese van de extremiteiten, waarbij de armen even sterk of sterker
aangedaan zijn dan de benen. De diparese verwijst naar een parese van de extremiteiten,
waarbij de benen sterker aangedaan zijn dan de armen.
Bij aIle vormen van spastische C.P.'s is het spasme in de ruglig van extensoren groter
dan het spasme van flexoren. Het spasme dat in buiklig overheerst is een spasme van de
flexoren (Bobath, 1978). Er is voornamelijk een spasme van de extensoren in de benen en
er is een spasme van de flexoren in de armen. Een spasme in de extensoren heeft een
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inhibitie van de flexoren tot gevolg. Een spasme in de flexoren heeft een inhibitie van de
extensoren tot gevolg. In feite is dit een normaal fysiologisch verschijnsel, omdat in een
gezond lichaam ook altijd een agonist-antagonist koppeling plaatsvindt. Dit is nodig om
bewegingen goed te c06rdineren (Guyton, 1986).

5.1.3 Abnormale houding en lichaamsreflexen bij de spastische C.P.

Hemiparese
Kinderen met een hemiparese zijn extreem laat met zitten, staan en lopeno Kruipen
kunnen ze niet en in plaats daarvan tijgeren ze weI met voortsleping van de aangedane
lichaamshelft (Bobath, 1980).
Kinderen met een hemiparese zullen uitsluitend de gezonde arm gebruiken. De
parachutereactie is afwezig in de aangedane lichaamshelft. Ais ze het evenwicht verliezen,
dan valt het kind naar de lichaamszijde die niet aangedaan is, want met deze lichaamshelft
kunnen ze zich weI beschermen (Bobath, 1980). Kinderen met een hemiparese vertonen
een retractie van de aangedane schouder. Rierdoor zullen zij alleen maar over de
aangedane zijde van het lichaam van rug- naar buiklig rollen, door zich af te zetten met
de gezonde arm.
Ret totale beeld van een kind met een hemiparese is asymmetrisch. Dit uit zich vooral
in het uitsluitend gebruik van de gezonde arm en het gezonde been, retractie van de
aangedane schouder, het afwezig zijn van de parachute reactie en de abnormale gang.

Tetraparese
De benen van het kind met een tetraparese kunnen een typische schaarhouding
aannemen als gevolg van het spasme in de adductoren. Oprichtreacties op het hoofd en
evenwichtsreacties zijn afwezig. Ret kind is niet in staat zijn armen en handen te
gebruiken. Er is een grote retractie van beide schouders aanwezig (Bobath, 1980). De
asymmetrische tonische nekreflex en de Moro-reflex zijn aanwezig, terwijl dit primaire
reflexen zijn en dus al hadden moeten verdwijnen. Omdat de asymmetrische tonische
nekreflex vaak aan een kant sterker is, kan het evenwicht in zitten moeilijk bewaard
worden en is staan en lopen onmogelijk. Ais het kind kan zitten doet hij dit met een
sterke kyfose en met een licht overhangen. Op deze manier compenseert hij voor de
geringe flexie in de heupen. De nek wordt ver in extensie gebracht om het evenwicht te
bewaren. Armen kunnen niet gebruikt worden om het evenwicht te bewaren, want de
armen kunnen niet extenseren. De Landau-reactie is afwezig als gevolg van het spasme in
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de extensoren in ruglig. De parachute reaetie is afwezig. Het hoofd hangt slap bij
optrekken vanuit lig tot zit (Bobath, 1980).

Diparese
Bij een diparese verschijnen de opriehtreacties op het hoofd later dan normaal. Ais de
armen licht zijn aangedaan, dan ontstaat ook een normale paraehute-reaetie. Een kind met
een diparese heeft een sterke extensie en adduetie van de benen, terwiji de benen zich in
een sterke endorotatie bevinden. De linkerzijde van het liehaam kan zwaarder aangedaan
zijn dan de rechterzijde. Het omgekeerde kan ook het geval zijn (Speth, 1994). De
evenwichtsreacties in zit, van de romp en van de onderste extremiteiten zijn afwezig. De
Moro-reflex kan weI aanwezig zijn (Bobath, 1980).
Omrollen van rug- naar buiklig is met moeite mogelijk met behulp van de armen. De
benen blijven sterk in extensie. Doordat het kind de benen niet kan flexeren en het ene
been niet over het andere kan leggen, verloopt deze beweging met moeite. Kruipen voor
een kind met een diparese is onmogelijk. Tijgeren is weI mogelijk, eehter met sterk
geextenseerde benen. Zitten is moeilijk voor een kind met een diparese omdat de heupen
nauwelijks kunnen flexeren en de benen sterk geadduceerd worden. Een kind met een
diparese kan met ongeveer drie jaar zitten. De zithouding is eehter sterk afwijkend. Het
kind zit namelijk door de romp en het hoofd sterk naar voren te brengen en op deze
manier te leunen. Ben hand kan ais steun gebruikt worden. Kinderen die hun hand niet
kunnen gebruiken zullen hun hand nog verder naar voren brengen om het gebrek aan
balans te eompenseren (Bobath, 1980).
Als gevoig van een sterke adductie van de duim zijn sehaar- en pincetgreep niet
mogelijk. Een typisch beeld van kinderen met een diparese die staan, is de sehaarhouding
van de benen. Dit is te zien in afbeelding 4.
Staan en gaan is aIleen mogelijk als de handen en armen licht zijn aangedaan en
gebruikt kunnen worden om steun te zoeken. Indien staan en gaan niet mogelijk is kan
gebruik gemaakt worden van een Rolo en/of een Solo. Op deze manier kan een spastisehe
peuter voorbereid worden op het eventuele gebruik van een rolstoel.
Staan kan mogelijk zijn door verandering in het spasmepatroon. Het evenwicht kan
aIleen bewaard worden door het overmatig gebruik van evenwichtsreacties in het bovenste
gedeelte van de romp en de armen. Gaan vertoont hierdoor een sterk afwijkend beeld:
hoofd en armen maken tijdens het gaan overdreven bewegingen, omdat de flexie van de
heup en de knie onmogelijk is tijdens het nemen van een stap. Dorsieflexie van de voet is
niet mogelijk (Bobath, 1980).
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Afbeelding 4: Typische schaarhouding bij kinderen met een diparese (naar: Knupfer en Rathke, 1986)

5.1.4 Het N.D.T.-concept
Karl en Bertha Bobath hebben in de loop van de jaren het Neurodevelopmental
Treatment (N.D.T) -concept ontwikkeld. Het doel van het N.D.T.-concept is het
onderdrukken van abnormale houdingsreacties en reflexen. Gepoogd wordt deze te
vervangen door reflexonderdrukkende houdingen, die overeenkomen met de normale
motorische ontwikkeling en de stadia hierin (Paauwe, 1991). N.D.T. legt de nadruk op de
normale ontwikkeling van bewegingen en beweging in reflexonderdrukkende houdingen,
waarbij de mens als een geheel mens wordt beschouwd.
De reflexonderdrukkende houdingen kan men teweegbrengen door inhibitie van de
spasmen in de aangedane extremiteiten. Inhibitie ontstaat door gebruik te maken van een
aantal knooppunten in het lichaam (Bobath, 1978). Deze knooppunten zijn het bekken, de
knieen, de enkels, de schouders en de ellebogen. De spasmen in de extremiteiten zuHen
afnemen als de genoemde gewrichten geflecteerd worden in zit. Het kind zal zich als
gevolg van het afnemen van spasmen kunnen oprichten en het zal hierdoor meer bewegingsvrijheid krijgen.
Meer bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat het kind meer bewegingservaring krijgt.
Meer bewegingservaring kan een verbeterde co6rdinatie tot gevolg hebben.
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Samengevat kan worden gezegd dat er spasmen ontstaan als gevolg van het wegvallen
van de corticale inhibitie. De corticale inhibitie valt weg als gevolg van de laesie in de
grote hersenen. De spastische C.P. is geen progressieve aandoening. De spasmen hebben
dwangposities tot gevolg. De dwangposities bestaan uit abnormale houdingsreflexen en
inhibitie van de antagonisten van de spieren waarin spasmen voorkomen. Bij verschillende
lokaties van laesies in de hersenen ontstaan verschillende patronen van spasmen. De meest
voorkomende vormen van spastische C.P. zijn hemiparese, tetraparese en diparese. Over
het algemeen is er een spasme van de extensoren in de benen en is er een spasme van de
flexoren in de armen. In ruglig is het spasme van de extensoren groter dan van de
flexoren. In buiklig overheerst een spasmen van de flexoren. De spasmen kunnen
geinhibeerd worden door gebruik te maken van N.D.T. positionering.
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5.2 Gevolgen van een spastische C.P. voor de ontwikkeling van bet kind
Bij een kind met een spastische C.P. moet men er rekening mee houden dat niet aIleen
de motoriek problemen geeft bij bewegen. Een laesie in onvolgroeide hersenen kan
daarnaast van invloed zijn op de ontwikkeling van:
het intellect, de geestelijke vermogens
zintuiglijke vermogens
Daarnaast zijn er allerlei bijkomende problemen waarmee het kind en de ouders en/of
verzorgers geconfronteerd zullen worden en die een grote belasting zijn voor de verzorgers van het kind en voor het kind zelf:
problemen met de taal en de spraak (waardoor psychische problemen kunnen ontstaan
omdat het kind zijn gevoelens niet kan uiten)
problemen met de stofwisseling (de dagelijkse grote of kleine 'boodschappen' kunnen
veel moeite kosten; bij niet tijdig ontspannen zelfs achterwege blijven met alle
bekende, vervelende gevolgen)
problemen met A.D.L. activiteiten (het kind blijft voor de dagelijkse verzorging
enorm afhankelijk van zijn verzorgers)
deformaties en contracturen als gevolg van langdurige spasmen
Ook in de sfeer van affectie en genegenheid (de aanhankelijkheid, tot wie het kind
zich aangetrokken voelt, van wie het houdt, aan wie het zijn liefde wit tonen) kunnen
problemen ontstaan (BOSK, 1986).
In de volgende subparagrafen zullen de gevolgen voor de ontwikkelingsgebieden, die
voor het project van belang zijn, verder worden uitgewerkt.

5.2.1 Gevolgen voor de motorische ontwikkeling
Voor aBe vormen van een spastische C.P. geldt dat de ontwikkeling van de motoriek
vertraagd en verstoord verloopt. De ontwikkeling van de fijne en de grove motoriek en de
parachutereactie in de niet-aangedane zijde bij een hemiparese verlopen normaal.
Mijlpalen in de motorische ontwikkeling worden sterk vertraagd of helemaal niet bereikt
(subparagraaf 2.1.1). Primaire reacties blijven bestaan. Het blijven bestaan van deze
reacties en de ontwikkeling van de spasmen zorgen ervoor dat het kind een dwangpositie
gaat aannemen. Deze dwangposities zulllen blijven bestaan indien ze niet worden
gelnhibeerd (Bobath. 1978). De mogelijkheden die het kind heeft vanuit deze dwangposities zijn erg beperkt. Het kind kan bijvoorbeeld moeilijk naar objecten grijpen of ze
oppakken. Door dwangposities ontwikkelt het kind nauwelijks een goede oog-handcoordinatie. Daarnaast kunnen kinderen met een hemiparese een afwijkend lichaamsschema gaan
vormen, omdat ze een lichaamshelft negeren. Inhibitie van de spasmen is dus van belang
om het kind zoveel mogelijk bewegingsmogelijkheden te geven.
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Ook volgens het Biodynamische model zal er een verstoring van de ontwikkeling van
de motoriek optreden. Natuurlijke veranderingen bij een kind met een spastische C.P. zijn
vanaf het begin van de motorische ontwikkeling afwijkend. Hierdoor zijn de evenwichten
die bereikt worden afwijkend en kan het kind slechts in een beperkte mate coordinatieve
structuren ontwikkelen. Volgens het Biodynamische model is een goede coordinatie
gebaseerd op coordinatieve structuren. Met andere woorden: een kind met een spastische
C.P. zal dus nooit een goede coordinatie kunnen bereiken. Het formaat, het gewicht en de
oppervlekten van het speelleermiddel moeten om die reden aangepast zijn aan de
mogelijkheden van een kind met een spastische C.P. Hierbij kan gedacht worden aan een
groot formaat, een licht gewicht en een geruwd oppervlak.
Elk kind met een spastische C.P. heeft een gebrek aan bewegingservaring voor
aanvang van revalidatie, omdat tijgeren, kruipen, zitten en lopen niet tot de spontane
bewegingen van een kind met een spastische C.P. behoren. Volgens het closed-loop
model zullen er dus geen quantum jumps plaatsvinden (paragraaf 2.1.2). Bewegingservaring is niet aIleen nodig voor verbetering van de motoriek, maar is ook essentieel bij de
ontwikkeling van de cognitie en de zintuiglijke ontwikkeling, zoals in hoofdstuk 2 al
gezegd is.

5.2.2 Gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling

Manipulatie, als mechanisme voor assimilatie en accomodatie, neemt een zeer
belangrijke plaats in binnen de cognitieve ontwikkeling, zoals die in paragraaf 2.2
beschreven is. Kinderen met een spastische C.P. kunnen echter moeilijk manipuleren en
hebben een gestoorde motorische ontwikkeling. Daarom zal de cognitieve ontwikkeling bij
kinderen met een spastische C.P. niet op de normale wijze doorlopen worden. Kinderen
met een spasticiteit hebben weI drang om te manipuleren (dat wi! zeggen dat intentionaliteit zich weI ontwikkelt), maar de bewegingen zijn vaak ongeschikt door dwangposities en
spasmen (verkeerde schema's) en mislukken voortdurend waardoor objecten en hun
betekenissen niet verworven worden (Knupfer en Rathke, 1986). Ais het kind ouder
wordt, zal het mislukken van handelingen meer frustraties gaan oproepen en zullen
competentie en motivatie dalen.
Het kind is door zijn motorische stoornis niet in staat op een normale wijze met de
buitenwereld te interacteren, met als gevolg dat assimilatie en accomodatie anders
verlopen. De ontvankelijkheid voor invloeden van buitenaf wordt bepaald door ervaringen
met assimilatie- en accomodatieprocessen (Piaget, 1952). Doordat assimilatie- en
accomodatieprocessen bij kinderen met een spastische C.P. anders verlopen, krijgen
kinderen met een motorische stoornis minder inzicht in de wereld om hen heen, omdat,
volgens Piaget, motorische handelingen het kind cognitieve vermogens verschaffen. Een
voorbeeld hiervan is het niet kunnen strekken van de wijsvingers en het niet kunnen
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opponeren van de duim, waardoor het kind objecten niet op een normale manier kan
grijpen en vasthouden (Knupfer en Rathke, 1986). Dit heeft als gevolg dat het veel
moeilijker zal zijn de driedimensionaliteit van objecten te kunnen ontdekken.
De achterstand in de ontwikkeling van de cognitie wordt versterkt doordat het
motorisch beperkte kind ook niet normaal kan spelen (paragraaf 3.4). Het mist de
mogelijkheid om spelenderwijs allerlei dagelijkse ervaringen op te doen en hiervan te
leren (Bulthuis, 1987). Met andere woorden: ook tijdens spelen krijgt het kind met een
motorische beperking niet genoeg ervaringen in assimilatie- en accomodatieprocessen.
Met het ouder worden van het spastische kind zal de belevingswereld van het kind
steeds afwijkender worden. De ervaringen met assimilatie- en accomodatieprocessen die
het kind heeft zijn minder talrijk dan bij een gezond kind en de ervaringen zullen ook
veel minder intensief zijn door gestoorde verwerking van sensorische input, gestoorde
motoriek en gedeeltelijke uitval van de propriocepsis (Knupfer en Rathke, 1986). Er moet
daarbij vooral gedacht worden aan ervaringen met de fysische werkelijkheid (materialen
en de gevolgen van de eigen bewegingen van het kind e.d.), het sociale milieu en de
rijping. Rijping is als gevolg van de laesie in de onvolgroeide hersenen al vanaf het begin
afwijkend.
Geconcludeerd kan worden dat het gebrek aan ervaringen, die direct samenhangen
met de gestoorde beweging, ervoor kan zorgen dat het motorische beperkte kind zich
uiteindelijk veel langzamer op cognitief gebied ontwikkelt dan zijn gezonde leeftijdsgenootjes en dat het kind "anders" in de wereld zal komen te staan door het gebrek aan
die ervaringen.

5.2.3 Gevolgen voor de zintuiglijke ontwikkeling
Doordat een kind met een gestoorde motoriek zich niet goed kan bewegen, kan het
niet op normale wijze waamemen. Dit draagt er toe bij dat het kind niet op een normale
wijze zich kan orienteren, kan exploreren en kan volgen. Voor de ontwikkeling van de
zintuigen betekent dit, dat de integratie tussen verschillende soorten zintuiglijke informatie
verstoord zal zijn. Het gaat hierbij vooral om de combinaties van visuele en tactiele
informatie (Koops en van der Werf, 1988).
Verminderde tastzin heeft vooral gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling, omdat
begrippen en eigenschappen van voorwerpen in de wereld om het kind heen anders
geinterioriseerd worden, zoals hierboven al is aangegeven. Daamaast bestaat er een kans
dat gevolgen van het motorische handelen een verkeerde invloed kunnen hebben op verder
handelen. Bijvoorbeeld het branden aan een heet voorwerp, door de gestoorde sensorische
werking, weinig effect heeft. Hiermee wordt bedoeld dat het kind de pijn misschien niet
goed voelt en dus niet te weten komt dat hete voorwerpen gevaarlijk zijn.
Veel kinderen met een spastische C.P. hebben naast hun spasticiteit echter ook nog
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andere stoomissen als slechtziendheid, slechthorendheid en strabismus omdat de sensorische centra en het oculo-systeem ook gelaedeerd kunnen zijn. Voor hen betekent dit dat
de koppeling tussen visuele en tactiele stimuli en de koppeling tussen visuele en auditieve
stimuli moeilijker verloopt dan bij kinderen met een spastische C.P. waarbij dit niet het
geval is.
Kinderen met een spastische C.P. hebben ook een gestoorde propriocepsis. Dit
betekent dat het kind slechts in beperkte mate kan reageren op de feedback die het
lichaam hem geeft over bewegingen en posities van lichaamsdelen ten opzichte van elkaar
in de ruimte. Daarnaast heeft een gestoorde verwerking van feedback tot gevolg dat
kinderen met een spastische C. P. minder goed bewegingen kunnen bijsturen. Bij het
vasthouden van voorwerpen en het betasten ervan is dat belangrijk, anders valt het
voorwerp. Kinderen met een spastische C.P. hebben dan ook een hogere "grip force"
dan gezonde kinderen, omdat ze minder tactiele regulatie (= het gebruik van de feedback
vanuit hun vingertoppen) hebben (Elias son et aI., 1995). Samen met visuele informatie en
motoriek legt de propriocepsis in een gezond lichaam de basis voor de ontwikkeling van
de oog-handcoordinatie. Echter bij een kind met spastische C.P., waarbij een gestoorde
motorische ontwikkeling en een gestoorde propriocepsis optreden, zal de oog-handcoordinatie niet op een natuurlijke manier, goed functionerend tot ontplooiing komen.

5.2.4 Conclusie
In vee1 gevallen zal het enkel aanpakken van de motorische (bewegings-)stoornis
onvoldoende zijn. Het is te eenzijdig, omdat revalidatie in dat gevaI aIleen gericht zou op
slechts een enkel aspect van het geheel aan gevolgen van een spastische C.P. De gevolgen
van een spastische C.P. voor het kind zijn complex. Geconcludeerd kan worden dat de
dwangposities, die ontstaan door de spasmen een infasieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Op het gebied van de motoriek betekent dit dat er geen goede
ontwikkeling van de oog-hand coordinatie kan plaatsvinden, er een afwijkend lichaamsschema kan ontstaan en dat er een gebrek aan bewegingservaring is. De gevolgen van een
spasticiteit voor de cognitieve ontwikkeling betreffen vooral minder ervaring met assimilatieen accomodatiepocessen. De ervaringen, die het kind heeft met deze processen, zijn
afwijkend door de verstoorde handelingsschema's. Het kind ontwikkelt zich hierdoor
langzamer op cognitief gebied en komt anders" in de wereld te staan. Op het gebied van
de zintuiglijke ontwikkeling hebben de verminderde tastzin en verminderde propriocepsis
de grootste negatieve invloed. Visuele stoornissen kunnen die negatieve invloed versterken.
De gevolgen liggen op de gebieden van de (neuro)fysiologie, de A.D.L.-activiteiten,
op het psychische en het communicatieve vlak. Dit zijn onderdelen van het revalidatiemodel S.A.M.P .C. Op het maatschappelijk vlak (de letter M) ondervindt het kind in deze
II
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leeftijdfase nog weinig gevolgen, omdat het nog leeft in een redelijk goed beschermde
wereld van ouders, leeftijdsgenoten (die vaak ook gehandicapt zijn) en revalidatiecentrum.
De revalidatie moet gericht zijn op de behoeften van het kind (Goldenson, 1978) en
dat betekent ook dat achterstanden op ontwikkelingsgebieden hierbij betrokken moeten
worden.
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Hoofdstuk 6: Het stimuleren van ontwikkeling door spel
In het eerste deel van hoofdstuk 6 wordt aan de hand van tabel 4 uit hoofdstuk 1, het
aanbod van spelmateriaal in het kort beschreven. Vervolgens wordt op basis van de
invloed die spasticiteit heeft op de verschillende ontwikkelingsgebieden (hoofdstuk 5) in
dit hoofdstuk ingegaan op hoe verschillende soorten spelmateriaal de achtergebleven
ontwikkelingsgebieden zouden kunnen stimuleren. In gedachte moet worden gehouden,
dat de stimulering van ontwikkelingsgebieden inhoudt dat ervaringen bewust aangeboden
worden door middel van spel, daarmee rekening houdend met de mogelijkheden van het
kind met een spastische C.P. In feite worden hier dus verschillende soorten spelmateriaal
geselecteerd, die geschikt zouden kunnen zijn voor een speelleermiddeL
Verder zullen de effecten van spel op de motivatie en de competentie van een kind in
dit hoofdstuk behandeld worden. Tot slot zal nog in het kort worden ingegaan op het
belang van de relatie tussen de directe sociale omgeving en een kind met een spastische
C.P.

6.1 Verschillende soorten spelmaterialen 1

Experimenteer- en constructiemateriaal
Onder experimenteer- en constructiemateriaal wordt speelmateriaal verstaan dat het
kind tot nadenken en experimenteren aanzet. Experimenteer- en constructiemateriaal moet
het kind aansporen nieuwe dingen te bedenken of te ontwerpen. Met deze verschillende
soorten materialen kan het kind ervaringen opdoen door middel van zuigen, tasten,
grijpen en bouwen. Daamaast kan het kind met deze materialen, ideeen en belevenissen
uitbeelden en zijn fantasie de vrije loop laten gaan (de Groot, 1974). Met behulp van
constructiemateriaal kan het kind ervaren wat de begrippen rond, hoekig, glad, ruw en
ruimte zijn. Voorbeelden van experimenteer-en constructiemateriaal zijn: klei, zand, verf,
badspeelgoed, puzzels, blokken, Nopper, Lego, Fischer-techniek, Meccano enz.
Bij aangepast speelgoed zijn de elementen van het constructiemateriaal groter dan bij
"normaal" speelgoed.

lGegevens zijn verkregen uit catalogi en gesprekken met leveranciers van aangepast speelgoed
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Spelmateriaal voor sensorische oefening
Door middel van dit spelmateriaalleert het kind dat er verschillende groottes, kleuren,
vormen en materialen bestaan. Ret hoeveelheidsbegrip kan zich ook ontwikkelen door
middel van dit spelmateriaal. Ret gaat hierbij om materialen die kleurig, eenvoudig en
zeer verschillend van vorm zijn. Aangepast spelmateriaal in deze categorie is zeer
schaars.

Spelmateriaal voor therapie/beweging
Er is een hoeveelheid ballen, die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
De aktiviteitenborden bestaan uit verschillende draaiende, geluidmakende en lichtgevende
objecten. Onder deze categorie valt materiaal dat in de therapie gebruikt wordt en vooral
spelmateriaal dat de handfunctie of oog-handcoordinatie bevordert. Voorbeelden hiervan
zijn puzzels en activiteitenborden, beide in vele varianten.

Spelmateriaal voor sensorische integratie
Er zijn in deze categorie veel schommels en wippen die aangepast zijn door extra
steun te geven. Daarnaast zijn er vormen van hangmatten waarin het kind liggend kan
zwaaien. Onder deze groep van spelmateriaal vallen ook de klimconstructies.

Middelen om zich te verplaatsen
Fietsen zijn er in veel verschillende soorten en maten en kunnen alle aangepast worden
aan de mogelijkheden van het kind. Er zijn veel driewielers en fietsen met grote wielen
en/of groot stuur. Voor kinderen die loopmogelijkheden hebben zijn er ook steppen. Voor
kinderen die niet kunnen lopen of fietsen zijn er castercars en de Rolo, waarop een kind
zich op de buik kan voortduwen. Om zich in zittende houding te verplaatsen bestaat er
naast rolstoelen ook de Solo. De Solo is kleiner en lager bij de vloer dan de rolstoel en
het ziet er aantrekkelijk uit door leuke kleuren.
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Ontspanningsspelletjes
Onder deze categorie vallen aIle "gezelschapsspelletjes". Deze zijn aangepast door
grote handgrepen en grote vormen. Voor kaartspelletjes zijn er kaarthouders beschikbaar.
Om vanuit een rolstoel een balspel te kunnen spelen zijn er glijsteunen te koop. Een
nieuw spel dat nog maar net op de markt is, is Bioplay. Bioplay is een spelvorm dat in
acht verschillende andere spelen omgevormd kan worden. Voorbeelden van spelvormen
die uitgebouwd kunnen worden vanuit de grondvorm van Bioplay zijn: kegelen, tollen,
labyrint en een ring-werp spel. Kinderen met een motorische stoornis kunnen samen met
andere, ook niet gehandicapte, kinderen spelen. Daarnaast is het spel geschikt voor zowel
licht als zwaar motorisch gehandicapten.

Expressiematerialen
Door middel van expressiematerialen kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en
gedachten. Dat kan door middel van tekeningen, klanken, muziek en fantasieverhaaltjes.
Symbolisch spel kan deel uitmaken van spel met expressiematerialen. De spelmaterialen
kunnen worden angepast of zijn aangepast door bijvoorbeeld grotere grepen of
gemakkelijk hanteerbare vormen.

Snoezelmateriaal
Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door verschillende sensorische
informatie. Het snoezelen geeft een persoon de gelegenbeid de ruimte om hem heen te
verkennen op een prettige manier in zijn eigen tempo en zonder dat rekening moet
worden gehouden met de verwachting van anderen.
Het snoezelmateriaal kan bestaan uit de volgende spelmaterialen: sensokit, tastmateriaal, lichteffecten, muziek en aromatherapie en massage. Een sensokit bestaat uit allerlei
vormen van lichteffecten, geluiden, bellen en kleuren. Het kan als een toren in de snoezelruimte gemonteerd worden. Het tastmateriaal kan bestaan uit lichtgevende draden, kussens, mobielen en verschillende panelen. Mobielen zijn aantrekkelijk en opvallend in de
snoezelruimte omdat het kind ernaar kan kijken en het ook kan aanraken, als het dat wil.
Lichteffecten die in de snoezelruimte gebruikt kunnen worden zijn van verschillende
kleuren en kunnen uit verschillende soorten lampen kornen. Het licht kan ook flikkeren.
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Soft play

Een van de kenmerken van soft play is dat het geschikt is voor kinderen die niet
stabiel zijn en die de neiging hebben tot vallen, want soft play werkt grotendeels vanaf de
vioer. Soft play kan bestaan uit zacht speelgoed in een zachte omgeving, zodat er zo min
mogelijk risico voor het kind is. Een voorbeeld hiervan zijn grote zachte blokken die
opeengestapeld kunnen worden en waarop een kind kan klimmen. Daarnaast valt een
ballenbad ook onder soft play. Een ballenbad zorgt voor steun en veiligheid aan het
lichaam en geeft het kind de mogelijkheid om zich, voor zover dat mogelijk is, vrij te
bewegen door zich op te heffen, te laten vallen of te duwen.
Voor het speelleermiddel zijn niet aIle spelmaterialen even geschikt. De belangrijkste
zijn: experimenteer- en constructiemateriaal, spelmateriaal voor sensorische oefening,
spelmateriaal voor therapie en beweging, spelmateriaal voor sensorische integratie en
ontspanningspeIletjes. Op welke manier deze spelmaterialen van invloed kunnen zijn op
de ontwikkeling van het kind, zal in paragraaf 6.2 nader toegelicht worden.
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6.2 Invloed van spelmateriaal op de ontwikkeling

Experimenteer- en constructiemateriaal
Met dit materiaal kan een kind zijn fijne motoriek oefenen, daar het om materiaal gaat
dat uit losse elementen bestaat, die op een of andere wijze met elkaar verbonden kunnen
worden. De losse onderdelen kunnen op allerlei manieren met elkaar verbonden worden.
Het kind kan hierdoor erg veel ervaringen opdoen met accomodatieprocessen, doordat het
kind het materiaal naar zijn eigen wil kan vormen. Daamaast kan het kind veel
assimilatie- en accomodatie ervaringen opdoen, zodat het kind zijn eigen mogelijkheden
en de wereld om hem heen leert kennen, waardoor zijn zelfstandige persoonlijkheid
gevormd wordt (de Groot, 1974).
Een kind leert geleidelijk aan wat hij met een bepaald soort materiaal weI en niet kan
doen. Het kind leert bijvoorbeeld, door het spelen met experimenteer- en constructiemateriaal, dat voorwerpen kunnen vallen, dat sommige voorwerpen sneller kunnen
omvallen dan andere en dat voorwerpen altijd naar de aarde toe vallen. In feite leert een
kind dus spelenderwijs de mechanica (Michelet, 1981). Bij dit proces spelen ook de
zintuigen een grote roI. Door de ervaringen met specifieke materialen worden de
eigenschappen van de verschillende materialen geinterioriseerd. Zo leert een kind dat
blokken hoekig en/of rond en hard zijn, dat je water niet kunt pakken en dat het koud en
warm kan zijn, dat plastic koud aanvoelt, dat de elementen driedimensionaal zijn etc. etc.
(Piaget, 1952). Het spelen met experimenteer- en constructie- materiaal laat het kind ook
de gevolgen van zijn gedrag zien: de toren valt om als je er tegen duwt, er wordt een huis
gebouwd, de puzzelstukken passen (of niet), van verf kun je erg vies worden.

Spelmateriaal voor sensorische oefening
Het voelen van voorwerpen en het interioriseren van de eigenschappen ervan heeft ook
een functie van sensorische oefening. Tijdens sensorische oefening wordt het zintuiglijke
systeem geprikkeld. Deze prikkels kunnen van tactiele, visuele, auditieve en proprioceptieve aard zijn. Er kunnen ook combinaties optreden (zie paragraaf 2.3). Speelgoed ten
behoeve van sensorische oefening stimuleert het verwerken van sensorische prikkels door
ze aan het kind aan te bieden. Op deze manier wordt een orientatie reactie uitgelokt
(paragraaf 2.3.1). Tactiele prikkels kunnen in de vorm van verschillende soorten
materiaal en vormen gegeven worden. Het kind krijgt door middel van het spelen met
verschillende materialen en vormen ervaring met deze soorten materiaal en hij zal ze dan
ook gaan interioriseren, hetgeen de cognitieve ontwikkeling stimuleert. Visuele prikkels
kunnen in de vorm van verschillen in kleuren, formaat en beweging aangeboden worden.
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De prikkels kunnen het gevolg zijn van een handeling, die het kind verricht (bijvoorbeeld
het stoten tegen een molentje, mobiel of toren). Het verrichten van een handeling is dan
vaak exploratief gericht. Auditieve prikkels kunnen bestaan uit verschillende soorten
geluiden en/of uit verschillende toonhoogten. Het geluid kan het gevolg zijn van een
handeling die het kind verricht (exploratie). Het kind kan zich hierbij bewust worden van
de effecten van zijn gedrag (Weisler en McCall, 1976). Proprioceptieve prikkels worden
gegeven door springen, schommelen, klimmen, glijden en kruipen. Dit stimuleert niet
alleen de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, maar ook de cognitieve ontwikkeling.
Het kind krijgt namelijk door de bovengenoemde activiteiten een nieuwe bewegingservaring.

Spelmateriaal voor therapie en beweging
Het kind kan met behulp van bewegingsspeelgoed gestimuleerd worden om bepaalde
handelingen uit te voeren. Deze bewegingsspelen zijn zeer belangrijk voor de gezonde
spierontwikkeling en voor de juiste lichaamshouding. D.m.v. het spel treden de lichamelijke activiteit en de levenslust naar voren. Het kind kan ervaringen opdoen met allerlei
soorten bewegingen en kan zo een grotere bewegingsvrijheid creeren. Het kind kan met·
behulp van therapie en oefening leren hoe het bepaalde handelingen kan uitvoeren
ondanks zijn lichamelijke handicap. M.b.v. van speelmateriaal ten behoeve van therapie
en beweging kan het kind ervaring opdoen met het coordineren van zijn eigen handelingen
(Michelet, 1981). Zo is de oog-handcoordinatie van kinderen met een spastische C.P.
vaak erg verstoord. Door het kind bewust bepaalde handelingen uit te laten voeren of te
laten zien hoe het anders kan, kan het kind steeds zelfstandiger gaan handelen. Door de
handelingen spelenderwijs aan te bieden geeft men het kind onbewust informatie over hoe
het A.D.L.-activiteiten zelf tot uitvoering zou kunnen brengen.
Bewegingsspel kan ook het afreageren van een energie-overschot tot doel hebben. Met
behulp van bijvoorbeeld een driewieler of een skelter doet het kind ervaring op met de
snelheid en de behendigheid van zijn bewegingen. Schommelende bewegingen en wippen
zijn zeer bevorderlijk voor het gevoel voor ritme en stabiliteit, maar ze hebben ook een
rustgevende functie.
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Spelmateriaal voor sensorische integratie
Door schommels en wippen krijgt het kind een veelheid aan verschillende sensorische
prikkels. Deze sensorische prikkels zijn voomamelijk proprioceptief, maar er is ook een
input aan visuele, tactiele en auditieve prikkels. De proprioceptieve prikkels hebben de
functie van het stimuleren van de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.
De nieuwe bewegingservaring stimuleert het evenwichtsorgaan en het leren bewaren van
evenwicht. Er is dus sprake van een integratie tussen input van sensorische prikkels en het
leren gebruiken van die sensorische prikkels (Bleck, 1994). De bewegingservaring geeft
tevens een stimulering op cognitief gebied. Hiermee wordt bedoeld dat het kind een
nieuwe dimensie van bewegen ervaart die ongetwijfeld zal worden gelnterioriseerd.
Visuele prikkels (het kind ziet dat hij beweegt), tactiele prikkels (het kind voelt de lucht
langs hem heen waaien) en auditieve prikkels (het kind hoort de Iucht langs hem ruisen)
hebben een positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling. De nieuwe ervaringen geven
het kind informatie over de beweging die het maakt en worden gelnterioriseerd.

Ontspanningsspelletjes
Onstpanningspelletjes stimuleren de motoriek doordat het kind actief (voor zover dat in
zijn mogeUjkheid ligt) beweegt. Zowel de grove als de rtine motoriek worden gestimuleerd. Daamaast traint het kind zijn oog-handcoordinatie door werp- en/of vangspelletjes
en bowling spelletjes.
Ontspanningspelletjes stimuleren ook de cognitieve ontwikkeling. Een kind ziet dat een
ring een gat heeft, dat het om een kegel geworpen kan worden en dat de kegel kan
omvallen enzovoort, enzovoort. Daamaast stimuleren kaartspelletjes de cognitieve ontwikkeling, omdat het kind op deze manier seriele vaardigheden leert beheersen en herkennen.
De zintuiglijke ontwikkeling wordt gestimuleerd, doordat het kind kennis maakt met
allerlei verschillende vormen, kleuren en bewegingen. Daamaast krijgt het kind de kans
om te exploreren met behulp van de verschillende spelletjes.
Voor aile soorten spelletjes geldt echter dat het kind plezier eraan moet beleven. Het
spelen met tegenzin zal waarschijnlijk stimulering van ontwikkelingsgebieden remmen.
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6.3 Motivatie en competentie
Het plezier hebben in de uitvoering van een bepaalde handeling kan worden opgevat
als een uiting van intrinsieke motivatie: het verrichten van een handeling levert een
positief gevoel op dat op zich voldoende belonend is om het kind opnieuw tot uitvoering
van die handeling te motiveren (Riksen-Walraven, 1977). Dit gevoel wordt ook efficacy
of competentie genoemd. De competentie neemt toe naarmate het gevoel de omgeving te
beheersen, groter is.
Competentie wordt bepaald door de verwachting controle te kunnen uitoefenen op de
omgeving (verwachting van effectiviteit). Iemand die zich competent voelt, vertoont meer
gedrag dat gericht is op het beheersen van de omgeving en laat zich minder snel uit het
veld slaan wanneer hij een mislukking tegenkomt. Hij ziet de mislukking als een
toevallige gebeurtenis en niet als een stabiele situatie. Personen die minder competent
zijn, zien mislukkingen als chronisch falen (Kunnen, 1992).
Competentie belnvloedt de motivatie positief. Een hoge competentie heeft een hoge
motivatie tot gevolg (Kunnen, 1992).
Een kind kan een effect van zijn gedrag onderkennen of hij kan het niet onderkennen. Met andere woorden: het kind kan contingenties onderkennen of niet. Het aantal
contingenties dat het kind onderkent, en de verwachting ten aanzien van zijn gedrag die
het op grond daarvan opbouwt, worden voor een deel bepaald door jactoren in het kind,
waarbij attentiviteit, motorische activiteit (o.a manipulatie) en geheugen capaciteit zeker
een rol spelen (Riksen-Walraven, 1977). Er is dus te verwachten dat het competentie
gevoel van kinderen met een motorische handicap kleiner is dan bij gezonde kinderen.
Onderzoek van Kunnen (1992) bevestigt dit.
Naarmate een kind meer ervaringen heeft met situaties en ze goed "opgelost" heeft zal
het gedrag van het kind bekrachtigd worden en zal er een generaliserend effect optreden
ten aanzien van andere situaties. Dit betekent dat het kind ten aanzien van andere
(overeenkomstige) situaties ook een gevoel van competentie kan krijgen. Als gevolg
hiervan zal het kind meer pogingen ondernemen om zijn omgeving te belnvloeden
(toename van de motivatie). De verwachting dat eigen gedrag effectief is motiveert
daarnaast exploratiegedrag, zodat er een interactie met de omgeving kan worden
aangegaan. Door een interactie met de omgeving kan het kind ervaringen met de wereld
om hem heen opdoen en doet het kind, als gevolg van die ervaringen, kennis op over die
wereld (Piaget, 1956; Riksen-Walraven, 1977). De cognitieve ontwikkeling neemt dan
toe.
De omgeving bepaalt echter welke verwachting het kind heeft ten aanzien van zijn
eigen effectiviteit. Met name de timing van stimulatie, die het kind uit zijn omgeving
ontvangt, is bepalend voor het aantal contingenties dat het zal kunnen ontdekken. De
stimulatie van een kind kan bestaan uit positieve feed-back, het zien van het effect van
zijn eigen gedrag en allerlei soorten taken. Deze factoren hebben een positieve invloed op
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de competentie van het kind, omdat het dan gemakkelijker een contingentie zou kunnen
ontdekken.
Door nu het kind dat niet goed bewegen kan, bewust (spel)ervaringen aan te bieden,
zou het kind de achterstand op verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen verkleinen en
zou het zijn competentie en motivatie kunnen vergroten doordat het contingenties kan
onderkennen.
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6.4 Invloed van de sociale omgeving
Het idee zou kunnen ontstaan dat een kind zich aIleen goed zou kunnen ontwikkelen
door een goed aanbod van speelgoed. Dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn (de Moor en
van Waesberghe, 1993). De invloed van de sociale omgeving op de ontwikkeling en het
functioneren van kinderen is groot (Wadsworth en Harper, 1993). Onder het begrip
sociale omgeving valt veel. De nadruk in deze paragraaf wordt gelegd op de invloed van
ouders, broertjes, zusjes en andere leeftijdsgenootjes, artsen, therapeuten, leerkrachten en
begeleiders (bij klinische opname). Deze personen bepalen namelijk in grote mate de
sociale omgeving van een kind met een motorische stoornis en zijn dus om die reden van
belang voor het project.
Vit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de sociale omgeving van een kind
met een motorische stoornis voor het project te verdelen is in drie groepen; de ouders,
broertjes, zusjes en leeftijdsgenootjes en de professionele begeleiding van het kind.

Ouders
Ouders kunnen hun kind positief belnvloeden door responsief naar hun kind toe te zijn.
Dit betekent dat zij op een goede manier zouden moeten kunnen reageren op het gedrag
van hun kind en dat zij hun kind tijdens spel of andere activiteiten (bijvoorbeeld A.D.L.
activiteiten) zouden moeten helpen, wanneer zij zien dat het kind dat nodig heeft. Zij
zouden iets moeten uitleggen en vertellen wanneer een kind iets niet begrijpt. Maar
tegelijkertijd zouden ze ervoor moeten zorgen dat een kind niet overspoeld wordt met
hulp en aanwijzingen (de Moor en van Waesberghe, 1993).
Ouders moeten voldoende aandacht geven aan hun kind. Dat is belangrijk voor aIle
kinderen, maar het is extra belangrijk voor kinderen die door hun motorische stoornis
dagelijkse activiteiten niet op dezelfde manier kunnen uitvoeren als gezonde kinderen.
Belangstelling tonen voor de (spel)activiteiten van hun kind is erg belangrijk (de Groot,
1974). Het kan een kind een positieve zelfwaardering geven, omdat het kind het gevoel
heeft "erbij" te horen.
Ouders moeten voldoende positieve feed-back geven aan hun kind als reactie op
gedrag van het kind (de Moor en van Waesberghe, 1993). Het kind wordt hierdoor extra
gestimuleerd en positieve feed-back zal de competentie, en dus ook de motivatie,
vergroten. Het bekritiseren en het verbeteren van spelgedrag zullen het kind aIleen maar
storen en het zal de zelfstandigheid van het kind doen verminderen (de Groot, 1993).
Ouders zullen veel geduld moeten hebben met hun kind, omdat de ontwikkeling van een
kind met een motorische stoornis langzamer en moeizamer gaat dan bij een gezond kind.
Ouders zullen altijd actief bij het revalidatieproces betrokken moeten worden, omdat
het tenslotte om de behandeling van hun kind gaat. Ze mogen veel interesse tonen in de
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behandeling van hun kind.

Peer-group
Een kind met een motorische stoornis, dat gerevalideerd wordt, bevindt zich een groot
deel van de dag tussen volwassenen. Dit is zeker het geval wanneer het kind klinisch
opgenomen is. Ais het kind naar een Mytyl-school gaat zijn er leeftijdsgenootjes (peergroup), maar deze kinderen zijn ook allemaal gehandicapt. Deze gehandicapte wereld"
wordt "zijn" wereld en het is een zeer beschermde wereld (zie paragraaf 3.4).
Voor de ontwikkeling van het kind met een motorische stoornis is het daarom van
groot belang dat het kind, naast omgang met gehandicapte leeftijdsgenootjes, omgang
heeft met kinderen die niet gehandicapt zijn (Field et al., 1981). Het zal moeten leren dat
de wereld ook be staat uit leeftijdsgenootjes die niet gehandicapt zijn. Een kind met een
motorische stoornis zou dat spelenderwijs kunnen leren door bijvoorbeeld te spelen met
broertjes, zusjes en/of leeftijdsgenootjes. Het is niet aIleen leuk om met leeftijdsgenootjes
te spelen, maar het bevordert ook de integratie tussen gezonde en gehandicapte kinderen
(de Groot, 1993). Aanwijzingen van leeftijdsgenootjes worden vaak eerder geaccepteerd
dan aanwijzingen van volwassenen. Soms zal het echter voor be ide partijen moeilijk zijn
om met elkaar te spelen, omdat de gezonde leeftijdsgenootjes in een bepaalde mate altijd
met hun gehandicapte broertje/zusje/vriendje/vriendinnetje rekening moeten houden.
II

Professionele begeleiding
De professionele begeleiding van kinderen met een motorische stoornis is vaak erg
groot. Ook voor de professionele begeleiders van het kind geldt dat zij responsief moeten
zijn naar het kind toe, dat zij positieve feed-back zullen moeten geven op het juiste
moment en dat zij veel geduld zullen moeten hebben. Therapie wordt vaak spelenderwijs
aan kinderen aangeboden.
Ouders moeten actief bij de revalidatie van hun kind betrokken worden en de ouders
zullen dit ook op prijs stellen (Speth, 1994).

In schema 10 is de invloed van de sociale omgeving op de ontwikkeling van een kind
met een spastische C.P. tijdens spel kort weergegeven.
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Schema 10: Samenvatting van de invloed van de sociale omgeving van een kind met een spastische C.P.
op de ontwikkeling tijdens spel.

- ouders
- peer-group
- professionele
begeleiding

Ispelen
- responsitiviteit
- aandacht
- positieve feed-back
- integratie
- actieve betrokkenheid

ontwlkkellng

+

KIND
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Hoofdstuk 7: Het programma van eisen
In dit hoofdstuk zal het programma van eisen worden weergegeven. Het opstellen van
een programma van eisen gaat vooraf aan het ontwerpen van een gebruiksvoorwerp. De
ontwerper kan op deze manier zien met welke factoren hij rekening moet houden tijdens
het ontwerpen. Daamaast geeft het programma van eisen weer aan welke zaken het
uiteindelijke produkt moet voldoen.
In de eerste paragraaf zal een korte samenvatting worden gegeven van de conc1usies,
die in de vorige hoofdstukken getrokken zijn. Vervolgens zal het programma van eisen in
drie gedeelten worden weergegeven. In het eerste gedeelte van het programma van eisen
zal worden beschreven met welke aandachts gebieden een ontwerper rekening moet
houden wanneer hij speelgoed gaat ontwerpen. Het tweede gedeelte zal bestaan uit
richtlijnen die voor goed speelgoed gelden, zowel voor gehandicapte als niet-gehandicapte
kinderen. Vervolgens zal het derde gedeelte bestaan uit de specifieke eisen die het project
stelt aan speelgoed, zodat het speelgoed als speelleermiddel gebruikt zou kunnen worden.
In de laatste paragraaf wordt een korte evaluatie gegeven van bestaand aangepast
speelgoed. Het evalueren van het speelgoed gebeurt aan de hand van de tijdens het project
opgestelde eisen.

7.1 Vitgangspunten voor het programma van eisen
De conc1usies uit de vorige hoofdstukken vormen de uitgangspunten voor het
programma van eisen. In gedachte moet worden gehouden dat deze conc1usies samen met
hoofdstuk 5 en 6 en het schema uit hoofdstuk 4, de basis vormen van het uiteindelijke
ontwerp van het speelleermiddel voor kinderen met een spastische C.P. in de leeftijd van
twee tot en met vijf jaar zonder een verstandelijke handicap. Hieronder volgen de
belangrijkste conc1usies.
Bij spasticiteit blijven primaire reflexen bestaan en er is sprake van een hypertonie in
de grote spiergroepen. Deze reflexen en de hypertonie verhinderen dat het kind een
normale motorische ontwikkeling kan doorlopen. Voor stimulering van de motoriek
moeten dwangposities, die veroorzaakt worden door de hypertonie en de primaire
reflexen verzwakt worden. Goede positionering van het kind is van belang, omdat een
goede positionering de spasmen en dwangposities doet verminderen. Het kind krijgt
hierdoor een grotere bewegingsvrijheid.
Vit het Biodynamische model kan geconc1udeerd worden dat ontwikkeling van de
motoriek het gevolg is van natuurlijke veranderingen (ontwikkeling) en leren. Deze
natuurlijke veranderingen zijn bij een kind met een spastische C.P. niet "normaal".
Ontwikkeling van de motoriek verloopt dan dus ook niet "normaal" en blijft achter.
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Doordat de motorische ontwikkeling ook bei:nvloedt wordt door leren, zou de
achtergebleven motoriek kunnen worden gestimuleerd door te leren. Leren zou de
abnormale natuurlijke veranderingen van een kind met een spastische C.P. kunnen
compenseren.
De gevolgen van het pre-conceptuele denken in de pre-operationele fase kunnen
positief en negatief zijn (paragraaf 2.2). Een positief gevolg zou de onuitputtelijke
exploratiedrang kunnen zijn. Kinderen met een spastische C.P. kunnen niet op normale
wijze exploreren door hun verstoorde motoriek. Om die reden zullen deze kinderen
exploratiemogelijkheden aangeboden moeten krijgen, die aansluiten op hun mogelijkheden. De negatieve gevolgen van pre-conceptueel denken hebben een directe relatie
met de veiligheid van het kind (zie paragraaf 2.2). Hiermee zal rekening moeten
worden gehouden bij het ontwerp. Het aanbieden van exploratiemogelijkheden heefi tot
gevolg dat assimilatie- en accomodatieprocessen gemakkelijker kunnen verlopen. Men
zou dan kunnen verwachten dat het kind een beter inzicht krijgt in de wereld om hem
heen zodat het kind met een spastische C. P . een minder afwijkend beeld over de
wereld krijgt.
Waarnemen als externe activiteit is de basis voor het waarnemen als interne activiteit.
Waarnemen als externe activiteit kan zich bij kinderen met een spastische C.P. niet
normaal ontwikkelen door de gestoorde motoriek, tastzin en propriocepsis. De propriocepsis en de motoriek leggen de basis voor de ontwikkeling van de oog-handcoordinatie. Aangrijpingspunten voor het ontwerp van het speelleermiddel zouden dus
orientatie, exploratie en oog-handcoordinatie kunnen zijn. Het verbeteren hiervan geeft
een mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van de waarneming als interne activiteit.
Het speelleermiddel zou een goede affordantie moeten bezitten. Het kind zou vrij
direct moeten kunnen zien wat de bedoeling van het speelleermiddel is.
Bij de aanvang van het symbolische denken, zal de spelvorm van een kind verandereno Oefenspel zal veranderen naar symbolisch spel. Bij het ontwerp zouden dus
eigenlijk beide spelvormen mogelijk moeten zijn, uiteraard aangepast aan de mogelijkheden van het kind met een spastische C.P. Beide vormen zouden aanwezig moeten
zijn, omdat de ontwikkeling van het spelgedrag van kinderen met een spastische C.P.
achtergebleven kan zijn door een verstoorde motorische ontwikkeling.
Het egocentrisme van het kind zal in het begin van de pre-operationele fase nog te
groot zijn om met andere leefiijdsgenootjes te spelen. Rond het vierde levensjaar is dat
weI mogelijk. Het samen spelen zou gestimuleerd moeten worden.
Wanneer het kind het effect van zijn eigen handeling direct ziet en!of als het
positieve feedback ontvangt vanuit de omgeving, zal het kind contingenties kunnen
onderkennen. Door het onderkennen van contingenties zal de competentie, en dus ook
de motivatie, toenemen. Voor kinderen met een spastische C.P., die van nature een
lagere competentie hebben dan hun gezonde leefiijdsgenootjes, is een toename van
competentie en motivatie van groot belang voor de ontwikkeling van zijn
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persoonlijkheid. Het belang hiervan wordt nog eens versterkt doordat het gehandicapte
kind zich later, als volwassene, zelfstandig in een maatschappij van validen moet
kunnen redden.
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7.2 Eisen voor (aangepast) speelgoed
7.2.1 Aandachtsgebieden
Voor het ontwerpen van speelgoed zijn een aantal aandachtsgebieden van belang. Deze
aandachtsgebieden zijn in principe geen eisen, maar het zijn weI factoren, die spelmateriaal tot goed spelmateriaal kunnen maken. Het gaat om de volgende gebieden (de
Groot, 1974; van der Plas, 1990):

* Originaliteit
Dit is vaak slechts het toevoegen van een enkel nieuw detail, terwijl de oorspronkelijke
functie van het reeds bestaande model in gedachte wordt gehouden.

* Variatie-waarde
Een uitgebreide sortering geeft het kind veel keuzemogelijkheden, waardoor het kind
bewust tot exploreren aangezet wordt. Op deze manier geven variaties verschillende
speelwaardes aan het spel. Variaties kunnen zijn: variaties in inspanning, variaties in
effecten, variaties in spelmogelijkheden, variaties in kleuren, variaties in geluid.

* Aanvullingswaarde
Het speelgoed complexer maken door toevoeging van aanvullende onderdeIen, of door
aanvullingen die de bruikbaarheidsduur groter maken. Men moet hier weI rekening
houden met het feit dat een kind niet met aIle onderdelen van het speelgoed tegelijk, in
een bepaalde leeftijdsfase, kan spelen. Het kind kan onderdelen kwijt raken of door ze
verkeerd te behandelen stuk maken. Hierdoor is het speelgoed zijn waarde voor het
tweede of derde gebruiksstadium vaak al verloren.

* Functionele waarde
De afmetingen van het speelgoed moeten hanteerbaar zijn voor kinderen, die in de
groei zijn. Speelgoed moet aangepast zijn aan de maat van een kind en de gebruikswensen
van een kind: het moet uitdagen (uitnodigen) tot activiteit, wat inhoudt dat hij er iets mee
moet kunnen doen, maar ook dat kan zien wat hij ermee zou kunnen doen (affordantie).
Bij spastische kinderen moet hierbij vooral ook gedacht worden aan grote knoppenlhandgrepen en geruwd oppervlak, zodat het stuk speeigoed beter te manipuleren is.

* Experimentele waarde
Deze wordt bepaald door de ervaringen die het kind opdoet door te spelen met het
speelgoed en de experimenten die het speelgoed mogelijk maakt: vormen herkennen,
ordenen, meten, construeren, symbolisch spelen. Door het manipuleren hiermee vergaart
het kind senso-motorische kennis, het ontwikkelt zijn praktische intelligentie en zijn
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gevoel voor organisatie. Het zorgt voor de eerste inleiding van het kind in de wereld van
de vergelijking en de abstractie (pre-operationele fase).

* Voorstellingswaarde
Deze heeft betrekking op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind, en
correspondeert met de projectie of de overbrenging van zijn genegenheid: pop aankleden,
winkeltje spelen, pluche beer knuffelen, huisje bouwen, volwassenen nadoen enz. Men
moet bier weI rekening houden met het feit dat het kind niet overweIdigd mag worden
door bijv. een te grote beer of pop. Ook het uiterlijk van het object/pop moet aanspreken
en mag zeer zeker niet afschrikken (Pragnell, 1969).

* Relatie-waarde
Deze heeft betrekking op de uitwisseling die kan ontstaan tussen het kind en zijn speelgoed of de manier waarop het kind door middel van speelgoed in contact kan treden met
anderen: het poppetje, dat zijn kleine zusje verstelt, de bal, waarmee twee partijen zich
met elkaar kunnen meten, het lottospeI, dat het kind Ieert zich aan de regels te houden
enz.

7.2.2 Richtlijnen voor speelgoed
Speelgoed, dat in Nederland op de markt is, moet altijd voidoen aan het
Speeigoedbesluit van de Warenwet (NEN-EN 71). Hierin staan eisen, die betrekking
hebben op de veiligheid van speelgoed voor wat betreft constructie, materiaaigebruik,
verfstoffen, brandbaarheid en migratie van chemische deeltjes.
Daarnaast hebben verschillende wetenschappers, waaronder Michelet (1981) en Hetzer
(1980) richtlijnen opgesteid om goed speelgoed te kunnen definieren. De International
Council for Children's Play heeft dit ook gedaan om zo ouders beter voor te kunnen
lichten over goed speelgoed. Naar onze mening is een combinatie van deze drie een goede
combinatie om speeigoed mee te kunnen beoordelen. Volgens ons gelden deze richtlijnen
ook voor aangepast speelgoed. Hieronder voIgt de combinatie van richtlijnen voor goed
speelgoed.

1.

Speelgoed moet de jantasie van het kind niet alleen voldoende ruimte laten, maar ook
prikkelen tot zelf-doen in de ruimst zin van het woord.

2.

Hoe groter de speelmogelijkheden van een stuk speelgoed zijn, des te interessanter is het voor het kind.
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3.

Speelgoed moet voor het kind begrijpelijk zijn. Ret moet in overeenstemming zijn
met de omgeving, waarin het kind leeft, en het moet bevattelijk voor zijn
voorstellingsvermogen.

4.

De grootte van het speelgoed moet in overeenstemming met de leeftijd van het
kind zijn. Kleine(re) kinderen hebben bijvoorbeeld grotere blokken, bouwstenen en
automodeIletjes nodig dan oudere.

5.

De hoeveelheid en verscheidenheid is bepalend voor de speelmogelijkheden.
Voor het bouwen zijn veel onderdelen nodig, voor het 'moeder-en-kind-spel' van het
meisje aIleen maar een pop, echter met zeer veel toebehoren.

6.

Ret materiaal, waarvan het speelgoed is vervaardigd, moet in overeenstemming zijn
met de leeftijd van het kind en bovendien voor het speeldoel geeigend zijn.

7.

De sterkte van het speelgoed moet zo groot zijn, dat het be stand is tegen het
'hardhandige' dagelijkse gebruik door kinderen.

8.

De kleur verhoogt de prikkel, die van het speelgoed uitgaat, maar een al te bonte
kleurschakering kan, bijvoorbeeld bij boetseren en bouwen, storend werken.

9.

De vorm van het speelgoed moet eenvoudig zijn en vrij van nodeloze tierelantijnen.
Grappige en groteske vormen wekken weI het enthousiasme van volwassenen op,
maar het kind beleefd zijn omgeving emstig en ziet haar niet als een karikatuur.

10. De constructie en het mechanische uitvoering van het speelgoed dienen niet te
ingewikkeld te zijn. In elk geval moeten zij aangepast zijn aan de leeftijd van het
kind.
11. De veiligheid van het speelgoed moet zijn aangepast, zowel aan de leeftijd van
het kind, als aan het doel, waarvoor het bestemd is. Wanneer kinderen van verschillende leeftijden in een ruimte samen spelen, zijn dus weI bijzondere maatregelen
noodzakelijk.
12. Wat de prijs van het speelgoed betreft, speelt de leeftijd een belangrijke rol.
Speelgoed dat vele jaren meegaat, mag gerust in aanschaf duurder zijn. Overigens
geldt ook hier: een duurder stuk speelgoed is veelal 'prijshoudender' dan een
goedkoop stuk prullaria.
13. De hygiene is van groot belang. Er zouden geen scherpe randen aan het speelgoed
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mogen zitten, geen splinters en geen giftige verf (NEN-EN 71). Het speelgoed moet
goed afwasbaar zijn, zodat er minder snel vuilinfecties kunnen optreden.

7.2.3 Het programma van eisen voor een speeUeermiddel voor de gekozen doelgroep
In deze subparagraaf zal het programma van eisen worden weergegeven voor een
speeUeermiddel voor kinderen met een spastische C.P. in de leeftijd van twee tot en met
vijf jaar die geen verstandelijke handicap hebben. De aandachtsgebieden en de richtlijnen,
die in de vorige subparagrafen genoemd zijn, gelden 66k voor een speelleermiddel en ze
zullen om die reden dan ook niet nog eens in het programma van eisen genoemd worden.
Het programma van eisen sluit aan op de paragraaf 7.1 genoemde uitgangspunten. In
tabel 9 zijn de verwijzingen voor de onderbouwing van de verschillende onderdelen van
het programma van eisen terug te vinden.
Het eisen in de verschillende onderdelen van het programma van eisen staan in
volgorde van belang. Bij het ontwerpproces moet getracht worden om aan zoveel mogelijk
belangrijke eisen te voldoen, zodat het speelgoed de naam 'speelleermiddel' kan dragen.

Eisen ten aanzien van de positionering van het kind
1.
2.
3.

Het speelleermiddel zou op de vloer te gebruiken moeten zijn vanuit
bijvoorbeeld een Rolo/Solo.
Het speelleermiddel zou te gebruiken moeten zijn vanuit N.D.T. positionering.
Het speelleermiddel moet te gebruiken zijn op het werkblad van de rolstoel, omdat
veel kinderen het grootste deel van hun tijd in een rolstoel zitten.

Eisen ten aanzien van de constructie van het speelleermiddel
1.

Het speelleermiddel zou moeten bestaan uit verschillende losse elementen. Deze
elementen kunnen van verschillende materialen gemaakt zijn die daarnaast duurzaam
zijn: hout, plastic, stof of bekleed met stof. Hout wordt geprefereerd, omdat dit niet
koud aanvoelt, stevig en duurzaam is.
2. De verschillende elementen moeten groot zijn. Dit maakt de manipuleerbaarheid
gemakkeUjker. Kleine onderdelen raken snel zoek.
3. De verschillende elementen moeten niet zwaar zijn. Het kind beschikt vaak niet
over genoeg kracht om het voorwerp op te tillen. Lichte voorwerpen hebben het
voordeel dat ze makkelijker te hanteren en dus te manipuleren zijn.
4. Het speelleermiddel moet zo geconstrueerd zijn dat tijdens het spelen er licht- en/of
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5.
6.
7.

geluidsstimulatie plaatsvindt, zodat het kind visueel en/of auditief geprikkeld wordt.
Op deze manier blijft het kind geinteresseerd in het speelleermiddel.
De voorwerpen mogen niet te glad zijn anders krijgt het kind geen goede grip op het
voorwerp.
Meerdere spelvormen moeten mogelijk zijn, omdat het kind dan meer kan exploreren.
De constructie van het speelgoed moet er zo uitzien dat het kind direct weet wat hij
er mee kan, wat de bedoeling van het speelleermiddel is.

Eisen ten aanzien
informatieverwerking
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

van

de

visuele

aantrekkelijkheid

/

stimulatie

visuele

Primaire kleuren verdienen de voorkeur. Primaire kleuren zijn voor jonge kinderen
goed te onderscheiden van elkaar. Bovendien zijn primaire kleuren beter van
elkaar te onderscheiden zijn door kinderen met een visuele stoomis (vaak bijkomend
symptoom van spastische C.P.).
De verschillende kleuren moeten als afzonderlijke vlakken goed te onderscheiden
zijn. De gekleurde vakken mogen dus niet te klein zijn.
Figuren mogen niet te gedetailleerd zijn. Anders raakt het kind het overzicht kwijt.
De gebruikte kleuren moeten overeenkomen met de achterliggende gedachte.
Bijvoorbeeld: een boom is groen en de zon is geel.
Te bonte kleurschakeringen moeten vermeden worden.
Gezichten van figuren moeten aanspreken. De "baby-face" van figuren spreken een
kind aan.
Figuren uit de belevingswereld van een kind mogen uiteraard gebruikt worden. Het
gaat hierbij om figuren van televisie en/of boeken, die veel door kinderen gelezen
worden.

Eisen ten aanzien van de tactiele aantrekkelijkheid / stimulatie van tactiele
informatieverwerking.
1.
2.
3.
4.

Verschillende materiaalsoorten met verschillende oppervlakteruwheden verdienen de
voorkeur. De tactiele informatieverwerking wordt op die manier gestimuleerd.
Verschillende vormen van de elementen stimuleren de tactiele informatieverwerking.
Verschillende formaten van de elementen stimuleren de tactiele informatieverwerking.
Het gebruikte materiaal moet overeenkomen met de achterliggende gedachte.
Bijvoorbeeld: knuffelbeer is zacht en stekelvarken kriebelt.
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Eisen ten aanzien van de manipulatie
1.

2.
3.

4.
5.

Afzonderlijke elementen geven het kind de mogelijkheden het materiaal naar zijn
eigen wil te vormen. Tegelijkertijd wordt het kind tot nadenken en experimenteren
aangezet. Dit beinvloedt de cognitieve ontwikkeling positief.
De afzonderlijke elementen moeten een groot, maar hanteerbaar formaat hebben. Dit
maakt de manipulatie makkelijker.
Knoppen op de losse elementen maken manipulatie makkelijker. Er moet rekening
mee gehouden worden dat veel kinderen met een spastische C.P. geen pincetgreep
kunnen uitvoeren. Daamaast zijn er een aantal kinderen, die zelfs niet door middel
van de schaargreep voorwerpen kunnen pakken en manipuleren.
De oppervlakte van het voorwerp mag niet te glad zijn, anders heeft het kind geen
goede grip op het voorwerp.
De verschillende elementen mogen niet te zwaar zijn.

Eisen ten aanzien van de doelen van de spelvormen
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Het doel van het speelleermiddel is het stimuleren van ontwikkelingsgebieden op
zodanige wijze dat het kind zich hier niet van bewust is. Er is sprake van een
niet-therapeutische setting.
Wanneer men gebruik maakt van figuren enlof plaatjes, zuHen deze op de
belevingswereld van het kind moeten aansluiten en zuHen ze situaties van aIle dag
moeten weergeven (aankleden, eten, school, spelen, dokter, thuissituaties, dieren,
samen, beroepen enzovoort, enzovoort). Op die manier wordt het kind onbewust
gestimuleerd om na de denken over deze situaties.
Verschillende spelvormen moeten mogelijk zijn. Het zou ook de mogelijkheid
moeten bieden voor eventueel gebruik in het symbolische spel.
Het spel mag niet te moeilijk zijn voor een kind, omdat het kind snel op zal geven als
iets niet Iukt. Anderzijds mag het niet te gemakkelijk zijn voor een kind, omdat de
uitdaging van het spel dan in zijn geheel niet aanwezig is en een kind daarom niet zal
exploreren en het plezier wat het eraan kan beleven zal dan verdwijnen.
Aansluitend hierop, is aan te bevelen dat verschillende spelvormen, verschillende
moelijkheidsgradaties kunnen bevatten of dat een spelvorm verschillende
moeilijkheidsgradaties kan bevatten (door toevoegen of veranderen van een
element in het spel enlof speldoel).
Enkele spelvormen moeten geschikt zijn om met een klein groepje kinderen te
kunnen doen enlof samen met (een van) de ouders.
Het speeUeermiddel moet een goede affordantie bezitten.
Bij het ontwerpen van het speeUeermiddel moet men rekening houden met de
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biologische leeftijd van het kind en niet met de kalenderleeftijd.

Eisen ten oon:den van de omgeving woorin het speeUeermiddel gebruikt goot worden
Het speelleenniddel is in eerste instantie bedoeld voor niet-therapeutische settings.
Dit betekent dat het speelleenniddel geschikt moet zijn voor spelen na school, in
pauzes en thuis.
2. Het speelleenniddel zou de mogelijkheid moeten bieden om te worden gebruikt door
een kind aIleen en door een klein groepje kinderen (drie a vier) of samen met (een
van) de ouders.
3. Het speeUeenniddel moet betaalbaar zijn voor ouders. Kosten kunnen gereduceerd
worden door niet de allerduurste materialen te gebruiken bij de vervaardiging ervan.
4. Het speelleenniddel moet gemakkelijk op te bergen zijn en het moet niet te veel
ruimte innemen als het opgeborgen moet worden.
het speeUeenniddel. Tegelijkertijd moet de duurzaamheid van het speelleenniddel
gewaarborgd blijven.
1.

Tabel 9: Verwijzingen naar onderbouwingen van de eisen

Positionering
- N.D.T.

5.1.4
5.2.1
5.2.1

- werkblad
- Rolo/Solo

Constructie
- losse elementen
- formaat
- gewicht
erv1ak
- ordantie
- licht
- geluid
- effect van

-J1a

2.2.1

3.3.1

4.2
4.2
4.2

5.2.1
5.2.1
5.2.1

2.3.4
2.3.1
2.3.1
4.3

5.2.2

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.3

Visuele aantrekkelijkheid
-

kleurgebruik
vlakken
figuren
details
belevin swereld

2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.2

4.2

3.1

Tactiele aantrekkelijkheid
- oppervlakte
- vormen
- formaten
- edachte

2.3.1
2.3.1

4.2
4.2
4.2

2.2
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5.2.1
5.2.1

6.2
6.2
6.1

ulatie

2.2.1

elementen
- formaat
- knoppen
oppervlakte
ewicht

3.3.1

2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

6.1
6.1,6.2
6.1,6.2
6.1,6.2
6.1,6.2

5.2.2

6.4
6.4
6.4
6.3

Spelvormen
- doel speeUeermiddel
- belevingswereld
- moeilijk:heidsgraad
- vormen
groepje
- ouder(s)
- leeftijd
- effect van

1.2.2
2.2

3.1
3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
4.3

Omgeving

- settin~
groepJe
ruimte
- ri's

1.2.2
3.3.1
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6.4

7.3 Bioplay
Om het programma van eisen in de praktijk toe te passen, is er een korte evaluatie van
bestaand aangepast speelgoed uitgevoerd. De keuze voor dit speelgoed is gevallen op
Bioplay, omdat:
* dit speelgoed speciaal is ontworpen voor kinderen met een motorische stoornis;
>I< dit speelgoed is ontworpen voor jonge kinderen in de leeftijd van twee tot en met acht
jaar;
* er meerdere spelvormen mogelijk zijn;
>I<
dit speeigoed de mogelijkheid geeft om samen te spelen en
>I< het een relatief nieuw produkt is.

7.3.1 Beschrijving Bioplay
Bioplay is ontwikkeld door het Bio-kinderrevalidatiecentrum in Arnhem in
samenwerking met de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TV in Delft (1994). Bioplay
is vooral ontwikkeld met het doel kinderen met een motorische stoornis de mogelijkheid
te bieden om te kunnen spelen, eventueel vanuit de Rolo of de Solo. Met Bioplay zijn in
principe acht verschillende spelvormen mogelijk. Deze spelvormen zijn:
- rol-en-tol
- schuifbal
- knikkerspel
- frisbee
- kegelspel
- basketbal
- ringwerpspel
- labyrinthspel
De verschillende elementen van het spel (rinkelbal, schuifbatjes, rolschijf op wieltjes,
ringen, balletjes en de speelschijf) maken die verschillende spelvormen mogelijk. In
afbeelding 5a is Bioplay in zijn geheel te zien. De constructie is op deze afbeelding nog
niet uit elkaar gehaald, zodat de verschillende elementen nog een geheel vormen. De
verschillende spelvormen worden mogelijk gemaakt door deze constructie uit elkaar te
halen en/of op andere wijze in elkaar te zetten. In afbeelding 5b is een mogelijke
spelvorm van Bioplay te zien (schuifbal).
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Afbeeldingen Sa en Sb: Bioplay als een geheel en een mogelijke spelvorm van Bioplay

7.3.2 Bioplay in de praktijk
De evaluatie be staat uit vier delen. Het eerste deel omvat de ervaringen met Bioplay in
de praktijk. Hierbij zijn kinderen geobserveerd die voor het eerst kennis maakten met
Bioplay. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met leerkrachten van ver- schillende
therapeutische peutergroepen over wat zij van Bioplay vonden en hoe de kinderen uit hun
groep na verloop van tijd met Bioplay speelden. Het derde deel van de evaluatie bestaat
uit een beschrijving van de oorspronkelijke gedachtengang achter (het ontwerp van)
Bioplay. Deze gegevens zijn verkregen uit een gesprek met de ontwerpster van Bioplay.
Het laatste deel van de evaluatie omvat gegevens die verkregen zijn via, een tijdens het
onderzoek opgesteld evaluatieformulier, waaraan het programma van eisen ten grondslag
ligt.

Therapeutische peutergroepen en Bioplay
Geobserveerd is een therapeutische peutergroep, die acht kinderen omvatte in de
leeftijd van twee tot en met vier jaar. Deze kinderen hadden allen een vorm van
spasticiteit. De kinderen komen drie keer in de week een middag naar het revalidatiecentrum (Charlotte-oord). Tijdens die middag kunnen ze voor therapie uit de groep
gehaald worden. De kinderen kenden Bioplay niet en ze kwamen dus voor de eerste keer
met Bioplay in contact. Op die manier kon nagegaan worden of Bioplay in eerste instantie
interessant genoeg was voor de kinderen en of de kinderen begrepen wat de bedoeling van
het spel was. Tijdens de observatie werd gekeken welke spelvormen van Bioplay werden
gebruikt en of de kinderen op een andere manier met Bioplay speelden. Hiermee wordt
bedoeld of de kinderen andere spelvormen gebruikten dan de spelvormen die door Bioplay
vooropgesteld worden. De observatietijd was 30 minuten.
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De kinderen speelden op de volgende wijze met Bioplay (in volgorde van optreden):
- gooien met de ballen;
- kegels gebruiken als microfoon;
- ring gooien (om een kegel of in de ruimte): na voorbeeld;
- kegels in en uit de speelschijf halen;
- kegels omgooien met de handen;
- slaan met kegels tegen een bal, waarbij met het handvat tegen de kegel werd
geslaan;
- ballen in de gaten van de rolschijf leggen (zowel de grote doorzichtige bal, als de
kleine baIlen);
- ballen in de rolschijf leggen en ermee schuiven;
- op de rolschijf gaan zitten en ermee rijden;
- ronddraaien van de rolschijf;
- sabbelen aan de kegels en
- de ballen op de kegels leggen.
Tijdens de observatie werden geen mondelinge instructies gegeven, hoogstens werd er
voorgedaan. Dit werd echter tot het minimum beperkt, zodat de kinderen op hun eigen
wijze met Bioplay konden spelen. De kinderen waren allen in eerste instantie zeer
enthousiast, maar na verloop van tijd werd er nog maar door drie kinderen met Bioplay
gespeeld. Deze kinderen waren vooral actief met de kegels door ze in en uit de speelschijf
te plaatsenlhalen en te frisbieen. De kinderen die niet speelden, hie1den eigenlijk aIleen
maar een kegel of een bal vast en deden er verder niets mee. De kinderen speelden over
het algemeen niet echt samen. AIle elementen waren door de kinderen goed te manipulereno
Geconcludeerd kan worden dat er vier vormen van Bioplay gebruikt werden tijdens de
observatie. Deze spelvormen zijn: ringwerpspel, kegelspel, frisbee en een aangepaste
vorm van roI-en-tol. Er was een vorm van symbolisch spel aanwezig, namelijk toen de
kegel als microfoon gebruikt werd. Er zijn aanwijzingen dat het spel niet genoeg uitdaagt,
omdat er a) na verloop van tijd nog maar door vier kinderen met Bioplay gespeeld werd
en er b) na verloop van tijd door drie kinderen maar twee spelvormen gebruikt werden
(waarvan er maar een tot de "officiele" spelvormen van Bioplay behoorde).

Leerkrachten van therapeutische peutergroepen
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met leerkrachten van therapeutische
peutergroepen van verschillende revalidatiecentra. Deze therapeutische peutergroepen
gebruikten al enige tijd Bioplay.
Uit deze gesprekken is gebleken dat de kinderen sne! uitgekeken zijn op Bioplay. Dit
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zou, volgens de leerkrachten, kunnen komen doordat de bedoeling van het spel en de
spelvormen veel te vast liggen. Er is te weinig uitdaging tijdens het spelen met Bioplay.
Een voorbeeld hiervan is de doorzichtige bal. Deze bal kan niet stuiteren en bovendien
maakt de bal slechts weinig geluid, omdat de kogeltjes te klein en te weinig in aantal zijn,
waardoor de bal minder aantrekkelijk wordt.
Bepaalde spelvormen worden weinig gebruikt. Het betreft hier vooral de spelvorm
schuitbal en rol-en-tol. De kinderen zijn namelijk van zichzelf niet sterk genoeg om zich
door middel van de kegels zelfstandig op de rolschijf te kunnen voortbewegen. Daamaast
vinden sommige kinderen het eng om met hun buik op de rolschijf te gaan liggen. Een
deel van de kinderen gaan weI op de rolschijf zitten. Een spelvorm die vrij veel gedaan
wordt, blijkt het in en uit plaatsenlhalen van de kegels in de speelschijf te zijn. Deze
spelvorm behoort niet tot de "officiele" spelvormen van Bioplay. Frisbieen wordt ook
veel gedaan. Tot slot zijn er enkele spelvormen die helemaal niet gebruikt worden. Dit
zijn de volgende spelvormen: basketbal, labyrinth, en knikkeren. De leerkrachten vinden
het jammer dat niet alle spelvormen gebruikt worden en dat de kinderen er snel op
uitgekeken zijn, vooral omdat het om kostbaar speelgoed gaat (Fl. 280, =). De leerkrachten vinden weI dat het spelen met Bioplay de motorische ontwikkeling positief be'invloedt,
vooral omdat de elementen goed te manipuleren zijn. Zij vinden ook dat Bioplay een
origineel ontwerp is en dat de verschillende elementen, op de doorzichtige bal na, er
aantrekkelijk uitzien.
Geconcludeerd kan worden dat bepaalde spelvormen niet of nauwelijks gebruikt
worden en dat kinderen snel zijn uitgekeken op Bioplay. Volgens de leerkrachten is dit
het gevolg van a) de beperkte bewegingsmogelijkheden van de kinderen, b) te beperkte
exploratiemogelijkheden en c) de beperkte mogelijkheden tot het gebruiken van fantasie
tijdens het spelen met Bioplay. Dit komt ook naar voren in de algemene evaluatie (tabel
10).

De ontwerpster en Bioplay
Het oorspronkelijke doel van Bioplay was speelgoed voor motorisch beperkte kinderen
te ontwerpen dat ook geschikt zou zijn om te gebruiken vanuit een Rolo of een Solo.
Daamaast zou het vooral de motorische en de sociale ontwikkeling moeten be'invloeden.
Bioplay is bedoeld voor kinderen met een motorische stoornis in de leeftijd van twee tot
en met acht jaar. Bioplay zou gebruikt gaan worden op school en tijdens gymlessen.
Voordat de uiteindelijke versie van Bioplay tot stand kwam, hadden enkele studenten
van de faculteit I. O. al diverse ideeen uitgewerkt. Deze ideeen leidden tot prototypen van
slagbatjes en een rolschijf. Het uiteindelijke prototype van Bioplay werd ontworpen door
Carolien van Hemel. Het prototype van Bioplay bestond uit de al eerder genoemde
slagbatjes en de rolschijf, een doorzichtige bal met daarin drie kleinere ballen en losse
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geldeurde ballen. Tijdens het ontwerpproces werd al direct gezocht naar een fabrikant en
leverancier van het toekomstige spel. Viteindelijk werd Bioplay, na uitgebreid getest en
gewijzigd te zijn, in zijn huidige vorm door Nenko in produktie genomen.
Vit het gesprek met de ontwerpster bleek dat ze bepaalde elementen in Bioplay anders
had willen ontwerpen. Ais voorbeeld werd genoemd de doorzichtige bal. De
oorspronkelijke bal uit het prototype bevatte drie geldeurde ballen om de bal interessant te
maken voor het kind. Later bleek dat het niet mogelijk was de bal in die vorm in
produktie te nemen, omdat het materiaal waarvan de bal gemaakt zou worden dit niet
toeliet. De geldeurde ballen werden vervangen door ldeine kogeltjes. Het aanbrengen van
een bel in de bal was dus ook niet mogelijk. Daamaast bleek tevens dat de speelschijf
minder geschikt zou zijn om te knikkeren, omdat de rand van de speelschijf geen scherpe
hoek met de grond maakt. De speelschijf is gemaakt van plastic. Het vloeibare plastic
moet in een mal gegoten worden. Het gebruik van mallen heeft tot gevolg dat randen
geen scherpe hoek kunnen maken. Dit verklaart misschien waarom kinderen (uit
medewerkende revalidatiecentra) de spelvorm knikkeren niet gebruiken.
Geconcludeerd kan worden dat de ontwerpster oorspronkelijk meer ideeen had over de
aantrekkelijkheid van Bioplay, maar dat deze door het gekozen materiaal en de produktie
daarvan, niet in praktijk konden worden gebracht. Hieruit blijkt dat het niet altijd
mogelijk is om een prototype van een gebruiksvoorwerp in de oorspronkelijke vorm in
produktie te nemen.
Tot slot kan men zich afvragen of de gestelde doelen van Bioplay gehaald worden in
de praktijk. Tot dusver blijkt dat Bioplay in de praktijk minder goed bevalt dan verwacht
werd: kinderen zijn snel uitgekeken op Bioplay, ze blijken bepaalde spelvormen niet te
gebruiken en ze spelen niet vaak samen. WeI kan gesteld worden dat aIs kinderen met
Bioplay spelen, dat de motorische ontwikkeling zeker gestimuleerd wordt. Bioplay zou
kunnen worden gezien als een combinatie van experimenteer- en constructie materiaal,
spelmateriaal voor therapie en beweging, spelmateriaal voor sensorische integratie en een
ontspanningsspel. De invloeden van deze verschillende soorten spelmaterialen op de
verschillende ontwikkelingsgebieden, worden uiteengezet in paragraaf 6.2. De
verschillende elementen blijken in de praktijk goed te manipuleren zijn.

Het programma van eisen en Bioplay
Het laatste deel van de evaluatie van Bioplay be staat uit een algemene evaluatie. Het
doel van deze algemene evaluatie is om te bepalen of Bioplay weI of niet geschikt is om
als speelleermiddel geclassificeerd te kunnen worden. Om die reden is een evaluatie
formulier opgesteld (bijlage 9). De verschillende items zijn afgeleid van het programma
van eisen dat tijdens het onderzoek is opgesteld. Het evaluatieformulier werd ingevuld
door vijf personen. Drie daarvan waren leerkrachten van een therapeutische peutergroep
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en de andere twee waren goed bekend met Bioplay en de praktijk van een therapeutische
peutergroep.
In tabel 10 wordt in het kort weergegeven wat de resultaten zijn van de onderdelen A
(aandachtsgebieden) en B (richtlijnen) van het evaluatieformulier.
TabellO: Resulaten van de ondertlelen A en B

goed

Originaliteit
Variatiewaarde

voldoende

Aanvullingswaarde

voldoende

Functionele waarde

onvoldoende

Experimentele waarde

onvoldoende

Voorstellingswaarde

onvoldoende
voldoende

Relatiewaarde
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onvoldoende

Ruimte voor Jantasie en prikkelen tot zelf-doen
Verschillende speelmogelijkheden

voldoende

Moeilijkheidsgraad

voldoende

Grootte van her speelgoed

goed

Hoeveelheid en verscheidenheid

goed

Materiaal

voldoende

Sterkte en duurzaamheid

goed

Kleurgebruik

goed

Vorm

voldoende

Constructie

voldoende

VeiUgheid

goed

Prijs

onvoldoende

Hygiene

goed
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De hieronder volgende conclusies zijn een combinatie van de items uit de evaluatie
(onderdeel C: Programma van eisen) en mondelinge toelichtingen.

Ten aanzien van de positionering
Positionering volgens N.D.T. methoden wordt tijdens het spelen met Bioplay niet
gedaan. De kinderen spelen voornamelijk vanaf de grond of met behulp van een Rolo of
een Solo met Bioplay.

Ten aanzien van de constructie
Bioplay is van plastic gemaakt. De verschillende elementen zijn groot genoeg om door
kinderen met een spastische C.P. gemanipuleerd te worden. Bioplay be staat niet uit
andere soorten materialen. De constructie is goed te noemen.

Ten aanzien van de visuele aantrekkelijkheid / stimulatie van de visuele informatieverwerking
De kleuren, die Bioplay bezit, zijn primaire kleuren. Elk element heeft een
verschillende kleur. Het gebruik van kleuren op deze manieren is goed te noemen. Op de
doorzichtige bal zijn kleine kleine stippen aangebracht. Er zijn geen mens- of dierfiguren
gebruikt. De visuele aantrekkelijkheid in zijn geheel is voldoende te noemen.

Ten aanzien van de tactiele aantrekkelijkheid / stimulatie van de tactiele informatieverwerking
De elementen zijn aIle van plastic die even glad zijn. De kegels zijn allemaal even
groot. Er is een grote (doorzichtige) bal. De kleine ballen zijn allemaal even groot. De
tactiele aantrekkelijkheid/stimulatie is onvoldoende, omdat er maar van een soort
materiaal gebruik wordt gemaakt en omdat er geen verschillende soorten ruwheden en
formaten aanwezig zijn.

Ten aanzien van de manipulatie
Doordat er gebruik wordt gemaakt van plastic is het materiaal licht en kan het goed
gemanipuleerd worden. De formaten van de kegels zijn zodanig dat ze goed aansluiten op
mogelijkheden van spastische kinderen. De manipulatie van de elementen is goed te
noemen.
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Ten aanzien van de doelen van de spelvormen
De kinderen hebben over het algemeen snel door wat de bedoeling van de
verschillende spelvormen is (goede affordantie). Niet aIle spelvormen worden gebruikt.De
spelvormen, die weI gebruikt worden, worden vaak op een andere manier gebruikt. Dat
wi! zeggen dat andere spelvormen worden gebruikt dan de spelvormen die Bioplay
vooropsteld. De spelvormen die gebruikt worden zetten echter weinig toe tot exploratie en
de kinderen zijn hierdoor snel uitgekeken op Bioplay. Daarnaast kunnen de kinderen
weinig gebruik maken fantasie tijdens het spelen met Bioplay. Ten aanzien van de
spelvormen zou dus nog veel verbeterd kunnen worden.

Ten aanzien van de sociale omgeving
Bioplay wordt gebruikt op school en het is niet bekend of het ook in de thuissituatie
gebruikt wordt. Op de scholen die aan het project meewerkten, wordt tijdens therapie
Bioplay niet gebruikt. Er is dus sprake van een niet-therapeutische situatie. Bioplay is
geschikt om thuis gebruikt te kunnen worden en broertjes en zusjes zouden er ook mee
kunnen spelen. Verwacht wordt dat die niet-gehandicapte broertjes en/of zusjes de andere
spelvormen zullen gaan gebruiken. Zij zouden bijvoorbeeld weI labyrinth kunnen spelen
omdat zij daar weI de mogelijkbeden voor hebben. Ook zouden ze gaan staan op de
rolschijf. Er kan door groepjes kinderen met Bioplay gespeeld worden. Dit komt in de
praktijk echter niet veel voor. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat de kinderen vaak erg
individualistisch zijn ingesteld of dat het egocentrisme bij deze kinderen nog te groot is
om samen te kunnen spelen. Het opbergen en het pakken van Bioplay kost niet vee! tijd,
maar als Bioplay opgeborgen is dan neemt het weI vrij veel ruimte in beslag.
Het grootste nadeel wordt de prijs gevonden (Fl. 280, =).

7.3.3 Conclusies en aanbevelingen
De positieve punten van Bioplay blijken te zijn:
- originaliteit;
- grootte van het speelgoed;
- hoeveelheid en verscheidenheid;
- sterkte en duurzaamheid;
- kleurgebruik;
- veiligheid en
- hygiene.
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De punten die nog verbeterd kunnen worden zijn:
- functionele waarde;
- experimentele waarde;
- voorstellingswaarde;
- ruimte voor fantasie en prikkelen tot zelf-doen;
- tactiele stimulatie
- de prijs.
Dat deze punten verbeterd zouden moeten worden blijkt uit de observaties, de gesprekken
met de leerkrachten, het gesprek met de ontwerpster en de algemene evaluatie. Bioplay is
nog geen speelleermiddel te noemen omdat aan essentiele punten als experimentele
waarde, voorstellingswaarde, ruimte voor fantasie en de tactiele stimulatie, niet voldaan
wordt. Deze punten zouden verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de
volgende aanbevelingen:
a) Er moet meer gebruik worden gemaakt van constructiematerialen. Hiermee kan het
kind zijn fantasie uitleven. Tegelijkertijd zullen hierdoor de functionele waarde, de
experimentele waarde en de voorstellingswaarde verbeteren.
b) Er zullen meer elementen toegevoegd moeten worden die verschillen in tactiele
stimulatie. Gedacht kan worden aan het gebruik van verschillende soorten materialen
en verschillende ruwheden van de oppervlakten.
c) Om Bioplay aantrekkelijker te maken, zal de bal anders geproduceerd moeten worden.
Ais de bal van een ander soort materiaal zou zijn, dan zou er misschien een bel of
lichtgevende materialen in de bal verwerkt kunnen worden. Ais de bal dan rolt of
stuitert, ziet het kind het effect van zijn handeling en dan zal het kind geinteresseerd
blijven in de baL
d) Er zou meer ruimte moeten komen voor symbolisch speL Bioplay is oorspronkelijk
ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van twee tot en acht jaar. De verwachting is
dat kinderen van acht jaar niet meer met deze vorm van Bioplay zullen spelen. omdat
zij meer de behoefte zullen hebben aan symbolisch speL In de revalidatiecentra bleken
eigenlijk aIleen maar de allerjongste kinderen met Bioplay te spelen. De allerjongste
kinderen zitten in de therapeutische peutergroep.
e) Er zou gezocht moeten worden naar materialen die goedkoper zijn en toch een vergelijkbare duurzaamheid hebben. De prijs blijkt een groot obstakel te zijn voor mensen
om Bioplay aan te schaffen.
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Samenvatting
Doel van het project is na te gaan welke mechanismen ten grondslag liggen aan de
belnvloeding van de ontwikkeling van kinderen met een motorische stoornis door middel
van spel. Uitganspunt hierbij is de normale ontwikkeling van een kind, toegespitst op de
gebieden van de motoriek, de cognitie en de zintuigen.
De doelgroep voor het project is geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:
aantal, effect, ethiek, vraag vanuit revalidatiecentra en aanbod van (aangepast) speelgoed
op de markt. De uiteindelijke doelgroepformulering is: kinderen in de leeftijd van twee
tot en met vijf jaar met een spastische Cerebrale Parese, die geen verstandelijke handicap
hebben.
Uitgaande van de normale ontwikkeling is gebleken dat er ingewikkelde interactieprocessen bestaan tussen motoriek, cognitie, zintuigen en spel. Als gevolg van motorische
stoornis zullen kinderen met een spastische C.P. zich op zowel motorisch, cognitief als
zintuiglijk gebied minder goed kunnen ontwikkelen dan kinderen zonder deze stoornis.
Doordat spel ook van invloed is op deze gebieden zou men verschillende stimuli, die van
invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkeling van deze gebieden, kunnen aanbieden via
spel. Omdat er aan het spel nu een leerfunctie wordt toegevoegd, wordt het spel nu een
speelleermiddel genoemd. De functie van een speelleermiddel is het bewust aanbieden van
verschillende soorten stimuli door middel van spel. Het kind verwerkt deze stimuli
onbewust, omdat de stimuli door middel van spel worden aangeboden. Er kan gesteld
worden dat het kind onbewust leert door het speelleermiddel. Het speelleermiddel zal
moeten worden aangepast aan de bewegingsmogelijkheden van het kind.
Op het gebied van de motorische ontwikkeling wordt getracht de fijne motoriek te
verbeteren en het kind meer bewegingservaringen aan te bieden. Positionering van het
kind is hierbij van belang, omdat die dwangposities vermindert. Vermindering van
dwangposities hebben meer bewegingsmogelijkheden tot gevolg. Op het gebied van de
cognitieve ontwikkeling wordt geprobeerd het kind door manipulatie, meer ervaring te
laten krijgen met assimilatie- en accomodatieprocessen, waardoor eigenschappen van
objecten en begrippen, voor het kind duidelijker worden en kunnen worden gelnterioriseerd. Op het gebied van de zintuiglijke ontwikkeling kan het speelleermiddel het kind
tot orienteren en exploreren aanzetten. Hierbij wordt ook de fijne motoriek gestimuleerd
en leert het kind gebruik te maken van propriocepsis. De propriocepsis en de motoriek
zijn de basis voor de ontwikkeling van de 00g-handc06rdinatie.
De verschillende interactieprocessen tijdens het spelen met een speelleermiddel hebben
verschillende gevolgen. Meer bewegingsmogelijkheden geven het kind de mogelijkheid
gemakkelijker te manipuleren, te exploreren en te spelen. Als gevolg van dit proces krijgt
het kind meer sensorische prikkels te verwerken, waardoor de zintuiglijke ontwikkeling
gestimuleerd wordt. Tevens wordt ook de cognitieve ontwikkeling gunstig belnvloedt,
doordat begrippen zoals kleuren, vlakken, ruimte en oppervlakten duidelijker worden voor
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het kind. Als gevolg van verbeterde cognitieve ontwikkeling zal het kind meer gaan
exploreren en zal het zijn motoriek daarvoor moeten aanspreken, waardoor motoriek
getraind wordt. Goede zintuiglijke prikkeling zal het kind aanzetten tot orientatie en
exploratie. Tegelijkertijd zal het kind door exploratie begrippen en eigenschappen van
objecten beter kunnen interioriseren, waardoor de cognitieve ontwikkeling toeneemt.
Exploratie stimuleert op zijn beurt weer de motoriek.
Om een ontwerp van een speelleermiddel in de nabije toekomst mogelijk te maken, is
een programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen bestaat uit drie gedeelten:
aandachtsgebieden voor het ontwerp van speelgoed, richtlijnen voor het ontwerp van
speelgoed en de specifieke eisen voor het ontwerp van een speelleermiddel voor de
gekozen doelgroep. De eerste twee gedeelten van het programma van eisen zijn algemeen
geldend voor speelgoed, terwijl het derde gedeelte de specieke eisen, waaraan speelgoed
moet voldoen om speelleermiddel genoemd te kunnen worden, beschrijft.
Het eerste gedeelte van het programma van eisen omvat verschillende aandachtsgebieden. Voorbeelden van deze aandachtsgebieden zijn: originaliteit, variatiewaarde,
experimentele waarde en voorstellingswaarde. Het tweede gedeelte van het programma
van eisen omvat richtlijnen voor speelgoed, die in de loop van de jaren opgesteld zijn
door verschillende wetenschappers en instanties. Deze richtlijnen hebben onder andere
betrekking op fantasie, speelmogelijkheden, hoeveelheid, kleur, veiligheid en prijs. Het
laatste gedeelte van het programma van eisen omvat eisen, die specifiek zijn voor het
ontwerp van een speelleermiddel voor de gekozen doelgroep. Er zijn eisen ten aanzien
van verschillende onderdelen van het speelleermiddel opgesteld. Deze onderdelen zijn:
positionering van het kind, constructie, visuele aantrekkelijkheid, tactiele aantrekkelijkheid, manipulatie, spelvormen en de omgeving waarin het speelleermiddel gebruikt zou
moeten gaan worden.
Bij het opstellen van het programma van eisen hebben de normale ontwikkeling, de
mogelijkheden van een kind met een spastische C.P. en de moeilijkheden, die deze
kinderen hebben, voortdurend de basis gevormd. Zo is er aandacht besteed aan de fysieke
problemen van kinderen met een spastische C.P. Daamaast is ook aandacht besteed aan
factoren zoals competentie, motivatie en de directe sociale omgeving van een kind met
een spastische C. P.
Het project is afgesloten met een korte evaluatie van een bestaand aangepast speelgoed,
Bioplay. Conclusie van deze evaluatie is dat Bioplay geschikt is voor kinderen met een
spastische C. P., maar dat het te weinig stimuli bezit om als speelleermiddel benoemd te
kunnen worden. Om die reden worden er dan ook aanbevelingen gedaan voor eventuele
aanpassingen van Bioplay en! of voor het ontwerp van een nieuw speelleermiddel.
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Summary
The objective of the project is to determine which mechanisms, in the play of
children with a motor impairment, influence the development of these children. The
project is based on the normal development of children, especially in the areas of motor
skills, cognition and the senses.
The project is targeted at a group of subjects, selected through the following criteria:
number of patients, effects, ethics, demand from the rehabilitation centers and the
availability of (adapted) toys on the market. The group of subjects is defined as: children
from the age of two years up to and including five years with with a spastic Cerebral
Palsy, which do not have a mental handicap.
Normal development shows that there are complicated interaction processes between
motor skills, cognition, senses and play. As a result of their motor impairment, children
with a spastic C.P. will not develop as well as unimpaired children, in the areas of motor
skills, cognition and senses. Because play also influences these areas, different stimuli
that could influence the development in these areas, could be offered through play.
Because a learning function is added to the toy, it is here called a 'learning toy'. The aim
of a learning toy is the conscious offer of different kinds of stimuli through play. The
child processes these stimuli unconsciously, because the stimuli are offered through play.
It can be stated that the child learns unconsciously through the learning toy. The learning
toy will have to be adapted to the impaired range of motion of the child with spastic C.P.
In the area of motor development it is attempted to enhance the fine motor skills and
to offer the child more 'motion experiences'. In this the positioning of the child is
important because this can reduce the constrained positions of children with spastic C.P.
Reduction of constrained positions results in a wider range of motion. In the area of
cognitive development it is attempted to enhance the child's experience with assimilation
and accomodation processes through manipulation. The aim is to clarify properties of
objects and concepts for the child, so they can be interiorised. In the area of development
of the senses, the learning toy can get the child started to orientate and to explore. Also
the fme motor skills are stimulated and the child learns to use his propriocepsis.
Propriocepsis and motor skills form the basis of the development of eye-hand coordination.
The different interaction processes during play with a learning toy have different
effects. A wider range of motion offers the child the possibility to manipulate, to explore
and to play more easily. As a result of this the child starts to process more sensorial
stimuli which then will stimulate the sensorial development. Also the cognitive development is positively influenced, because concepts like colors, levels, spaces and textures
become more clear to the child. As a result of improved cognitive development the child
will explore more and will have to use his motor skills, which will further train and
improve the motor skills. Good sensorial stimulation will get the child to orientate and to
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explore. While exploring the child will be able to interiorise concepts and properties of
objects better, which then will enhance the cognitive development. Exploration in its turn
will enhance the motor skills.
In order to support the development of a learning toy a program of requirements is
defmed.
The program of requirements is subdivided in three parts; areas that need
\0
attention in the development of a toy, guidelines for the development of a toy and specific
requirements for the design of an learning toy for the chosen group of subjects. The first
two parts of the program of requirements generally apply to toys. The third part on the
other hand defines specific requirements for a toy to be called a learning toy.
In the first part of the program of requirements areas that need attention are
described. Areas of attention could be for example: originality, variationvalue,
experimental value and imaginative value. The second part gives a description of the
guidelines for toys, which are defined by different scientists and authorities in the past
few years. These guidelines among other things involve phantasy, playing possibilities,
quantity, colour, safety and price. The last part of the program of requirements contents
requirements which are specific to the chosen group of subjects. Requirements that are
due to the different parts of the learning toy are defined. These parts are: positioning of
the child, construction, visual attractiveness, tactile attractiveness, manipUlation, forms of
play and the environment in which the learning toy is going to be used.
The program of requirements is based on: normal development of children, the
possibilities of children with a spastic C.P. and their difficulties. Attention is given to the
physical problems of children with a spastic C.P. and factors like competence, motivation
and the immediate social environment.
The project is finalized with a short evaluation of an existing toy, BIOPLAY. The
conclusion of this evaluation is that BIOPLAY is suited for children with a spastic C.P.,
but that it does not contain enough stimuli in order to be called a learning toy. For this
reason recommendations are made for possible adaptations of BIOPLAY and/or for the
development of a new learning toy.
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Nabeschouwing
Nu dit project afgerond is en we terugkijken op het verloop van het project en het
maken van de scriptie, zien we dat er toch een aantal dingen zijn die we willen meegeven
aan de mensen die na ons met dit project verder willen gaan.
In deze nabeschouwing worden eerst de mee- en tegenvallers die zich tijdens het
project voordeden behandeld. Vervolgens wordt dieper in gegaan op enekele knelpunten
van het door ons opgestelde programma van eisen.

Meevallers:

Samenwerking met de kinderrevalidatiecentra
Met de revalidatiecentra, die meegewerkt hebben aan het project, was een zeer goede
samenwerking mogelijk. Er was een zeer plezierig contact en ze hielden de deuren voor
ons open (het gaat hier weI om de revalidatiecentra die de zich konden vinden in de
achterliggende gedachte, stimulering van ontwikkeling d.m.v.spelen). Zo mochten we
behandelingen en lessen volgen en men verteide ons duidelijk hoe zij te werk gingen en
van welke materialen zij gebruik maakten.

Medewerking speelgoedleveranciers
Zowel de leveranciers van aangepast als niet-aangepast speeigoed waren gei'nteresseerd in ons project. Zij wilden natuurlijk graag informatie kwijt over de producten die zij
verkochten en we hebben dan ook verschillende gesprekken gehad met speelgoedleveranciers. We kregen veel informatie en catalogi, waaraan we dan weer een bepaalde structuur van de verschillende soorten speelgoed op de markt konden ontlenen.

Het opstellen van vragenlijsten
Aan het begin van het project zagen we erg tegen op om vragenlijsten op te stellen,
maar nadat we er een Paar hadden gemaakt veel het reuze mee. We hebben erg veel
geleerd tijdens deze stage op het gebied van het verwerken van informatie.

Het gesprek met de ontwerpster van BIOPLAY
Het gesprek met de ontwerpster van BIOPLAY was zeer produktief. Zij vertelde ons
graag over haar project en hoe zij het precies had aangepakt. Ze vertelde over haar eigen
ervaringen, zoals enkele problemen tijdens het ontwerpproces en de oorsponkelijke
gedachte achter BIOPLAY. We hebben verschillende prototypen van Bioplay bekeken. Er
werden ideeen uitgewisseld en we mochten verschillende videobanden over BIOPLAY
lenen.
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De evaluatie van BIOPLAY
Pas aan het einde van het project werd besloten om het opgestelde programma van
eisen in de praktijk te brengen door een evaluatie van een bestaand aangepast speelgoed.
De meeste scholen zaten net voor de vakantie en waren dus erg druk met het afronden
van het schooljaar. Dit vonden we in eerste instantie erg vervelend, omdat we dan niet
Bioplay in de praktijk konden evalueren. We wilden namelijk zelf zien hoe de kinderen
speelden met BIOPLAY en niet alleen afgaan op wat volwassenen erover vertelden. Maar
gelukkig vonden wij op het laatste moment toch nog een revalidatiecentrum dat bereid
was ons te ontvangen. Het waren twee weken van ontzettend hard werken, maar het is
ons toch gelukt om de evaluatie met haar opvaUende resultaten in de scriptie te kunnen
verwerken.

Tegenvallers:

De late reacties van de verschillende revalidatiecentra
In het begin van onze stage hebben we een groot aantal revalidatiecentra gevraagd om
gegevens aan ons door te sturen over het aantal kinderen dat zij in behandeling hadden en
die cijfers te specificeren naar aandoening. Sommige revalidatiecentra hebben helemaal
niet gereageerd ondanks al onze telefoontjes en brieven en sommige revalidatiecentra
reageerden pas enkele maanden later. Zo kregen we bijvoorbeeld toen de scriptie al af
was nog gegevens binnen.

Geen centraal registratiesysteem voor aandoeningen
Het viel ons tegen dat er geen landelijk registratiesysteem bestaat voor het aantal
kinderen dat zich in kinderevalidatiecentra bevindt. De Vereniging voor Revalidatieinstellingen Nederland (VRIN) is weI bezig met het opzetten van een dergelijk systeem,
maar uit de gegevens die wij van hen hebben gekregen konden wij helaas niet opmaken
welke aandoeningen het meest vertegenwoordigd zijn. Wij waren voor deze gegevens dus
geheel afuankelijk van de medewerking van de verschillende kinderrevalidatiecentra en
recente literatuur.

Het aantal revalidatiecentra dat meedewerking verleende.
De verschillende revalidatiecentra reageerden totaal verschillend op ons project.
Enkele revalidatiecentra zagen het nut van speelleermidelen helemaal niet in, terwijl
andere juist honderd procent achter onze ideeen stonden en dus ook graag hun hulp
aanboden. De verschillende reacties van de revalidatiecentra zijn te verklaren door de
verschillende visies op behandeling. De revalidatiecentra die vooral somatisch gericht
zijn, hebben meestal vooral interesse in therapie en functieverbetering van de beperking
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die het kind heeft. De revalidatiecentra die vooral sociaal-emotioneel gericht zijn hebben
meer aandacht voor de sociale interactie. Vooral die laatste groep revaldatiecentra heeft
meegewerkt aan het project.

Speelgoedleveranciers willen productie niet aan
De verschillende leveranciers van "gewoon" speelgoed stonden helemaal achter de
gedachte van speelleermiddelen. Zo leveren ze speelgoed aan bijvoorbeeld scholen, waar
zeer duidelijk een leergedachte (stimulering van de verschillende ontwikkelingsgebieden)
achterzit, maar deze leveranciers vertelden ons eerlijk dat zij niet aan de productie van
speciaal aangepast wilden beginnen omdat de oplages hiervan veel te kleinschalig zijn en
zij er dus te weinig winst op konden maken. De leveranciers van aangepast speelgoed
gaan vooral uit van de gedachte dat het kind plezier moet hebben in het spel en het feit
dat het kind kan leren door te spelen was mooi meegenomen, maar hier lag duidelijk niet
de nadruk op.

Prijzen van het voorhanden aangepaste speelgoed
De prijzen van het aangepaste speelgoed zijn vaak zeer hoog, zodat de ouders zeer
goed moeten uitkijken welk speelgoed ze moeten kopen voor hun kinderen. Ook vonden
wij dat er een aantal producten werd geleverd als zijnde speciaal voor gehandicapte
kinderen, terwijl dezelfde producten er dus ook waren voor niet-gehandicapte kinderen en
voor prijzen die veel lager liggen. Men moet niet denken dat gehandicapte kinderen aIleen
maar met speciaal aangepast speelgoed kunnen spelen. Soms is gewoon speelgoed met een
eventuele kleine aanpassing ook door lichamelijk gehandicapte kinderen te gebruiken.
BIOPLAY

Het spel BIOPLAY wekte grote verwachtingen bij ons en de revalidatiecentra toen
we het voor het eerst zagen. Wanneer kinderen echt gaan spelen met BIOPLAY, blijken
er toch enkele nadelen aan te zitten. Zo blijkt dat de wieltjes toch niet zo stevig bevestigd
zitten als we hadden verwacht en de kinderen maken slechts gebruik van enkele spelvormen. Hieruit blijkt dat een volwassene zich niet altijd in de belevingswereld van een kind
kan begeven. Zeer opmerkelijk vonden wij ook dat de opdrachtgevers van BIOPLAY niet
gei'nteresseerd waren in een evaluatie van BIOPLAY.
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Enkele knelpunten in het programma van eisen:

Niet aUe eisen tegelijk toepasbaar
Het is helaas niet mogelijk om aIle eisen in een speeUeenniddel te verwerken. De
ontwerper zal keuzes moeten maken. WeI hebben wij het programma van eisen zo
opgesteld, dat de belangrijkste elementen van het programma van eisen steeds de eerste
van de verschillende categorieen zijn. Wij hopen dat de ontwerpers ernaar zullen streven
om zoveel mogelijk eisen in het speelleenniddel te verwerken.

Het zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van een kind
We hebben ons gerealiseerd, na de evaluatie van BIOPLAY, dat volwassen niet altijd
even goed kunnen inschatten wat kinderen leuk vinden en hoe je kinderen geinteresseerd
kunt houden. Volwassenen kijken met een 'volwassen-bril' naar speelgoed, maar
misschien moet je bij het ontwerpen van speelgoed, en tussendoor, de 'kinder-bril' erbij
opzetten.

Verdere specijicatie van bepaalde eisen
Wanneer men een echt ontwerp wil gaan maken, zal men bepaalde eisen meer moeten
gaan specificeren. Zo zal men samen men de opdrachtgever moeten worden ovedegd hoe
groot het speelleenniddel moet worden, welk materiaal er gebruikt wordt, wat het mag
gaan kosten etc.
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Medewerkende instanties en/of contactpersonen:

*

Barry Emons (Leverancier aangepast speelgoed)
Eistweg 13
5437 PE Beers

*

Bio-Revalidatiecentrum
Mevr. van Waesberghe
Wederomseweg 6

6816 VC Arnhem

*

BOSK (Patientenvereniging voor motorisch gehandicapten)
Postbus 457
2501 CL Den Haag

*

Charlotte Oord (Centrum voor revalidatie van kinderen en jongeren)
Carla Moors, Corrie Jansen en Jeanne-Marie Pijis
Postbus 5022
5004 EA Tilburg

*

Early Learning Centre
Rechtestraat 31
5611 GM Eindhoven

*

Franciscusoord (Kinderrevalidatiecentrum)
Mevr. Speth
Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg aid Geul

*

Mevr. C. van Hemel
Faculteit Industrieel Ontwerpen TUD
Ontwerpster Bioplay
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*

Nederlands Normalisatie Instituut
Postbus 5059
2600 GB Delft

*

Nenko (Leverancier aangepast speelgoed)
Industriestraat 11
5331 HW Kerkdriel

*

Nienhuis (Speelgoedleverancier)
Postbus 16
7022 AA Zelhem

*

Revalidatiecentrum Delft
Hanneke Stoten
R. de Graafweg 1
2625 AD Delft

*

ROLF-onderwijs b.v. (Educatief spelmateriaal)
Mercuriusweg 14
4051 CV Ochten

*

Vereniging van Revalidatiecentra in Nederland (VRlN)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

>I<

Prof. dr A. Vermeer
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep Bewegingsagogiek

*

Zonhoven (kinderrevalidatie-oord)
Irene Reijnaerts
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
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Bij/age 1: MijJpalen in de motorische ontwikkeling van een kind naar Touwen (1982)

4 weken:

alert, fIxeert, oogknip als reactie op handenklap, asymmetrische
spontane bewegingen.

8 weken:

lacht, maakt geluidjes, tilt in buiklig hoofd enkele sec. op, voIgt
met ogen en hoofd, symmetrische spontane bewegingen.

12 weken:

lacht, hoofdbalans in zithouding goed, neemt hoofd goed mee
bij optrekken tot zit.

18 weken:

draait met hoofd naar geluid, richt ogen naar de handen, speelt
met handen en grijpt naar speeltjes.

6 maanden:

brabbelt, goede hoofdbalans bij optrekken tot zit, zitten en
buiklig, omrollen van rug- naar buiklig, grijpt palmair met
beide handen, houdt een voorwerp vast.

8 maanden:

akoestische orientatie, brabbelen, omrollen van buik- naar
ruglig, kruipen of tijgeren, twee voorwerpen vasthouden, over-.
nemen van de ene in de andere hand.

10 maanden:

brabbelen met medeklinkers, gericht grijpen, schaargreep en
soms pincetgreep, zithouding rechtop en ook los, soms optrekken tot op knieen of tot staan.

12 maanden:

pappa/mamma, drie voorwerpen vasthouden, pincetgreep, los
zitten met een holle rug en op twee billen, staan met steun of
los, lopen aan twee handen, begrip van enkele woorden.

Bijlage 2a: Mijlpalen in de ontwikkeling van de grove motoriek

1 maand

tilt hoofd in buiklig even op

2 maanden

tilt hoofd in buiklig op tot
45 °op.

3 maanden

in zithouding met steun is de
hoofdbalans goed

4 maanden

tilt in buiklig hoofd tot 90 0
op

5 maanden

bij optrekken tot zithouding
is de hoofdbalans goed

6 en 7 maanden

tilt hoofd en borst van ondergrond op met uitgestrekte
handen of armen.

8 maanden

met hulp kan het kind zijn
gewicht op zijn benen dragen

9 maanden

kind kan van rug op buik rollen

10 maanden

zitten zonder steun en kruipen

12 maanden

staan met steun en vanuit
Uggende positie zelfstandig
gaan zitten

13 maanden

zelf aan een voorwerp optrekken

14 maanden

zelfstandig staan

16 maanden

kind kan langer los staan

17 maanden

kind loopt vlot los

19 maanden

vanuit staande houding 2
voorwerpen grijpen vanuit
hurk zit en opstaan

22 maanden
24 maanden

I kilnd loopt achteruit

kind kan trap oplopen

Naar Cools A.T.M. en Hermanns I.M.A., 1976.
Leeftijd waarop 90 % van de kinderen uit de Nederlandse normpopulatie de vaardigheid beheerst.

Bijlage 2b: Mijlpalen in de ontwikkeling van de fijne motoriek

(adaptatie-gedrag)
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o maanden

beweegt annpjes en beentjes in gelgke mate

2 maanden

volgen van een voorwerp met de ogen tot
het midden van het gezichtsveld

3 maanden

kind kan handen voor het lichaam laten aanraken + volgen van een voorwerp in het
gehele gezichtsveld

4 maanden

volgen van een voorwerp over 180 0

6 maanden

voorwerp even vasthouden

7 maanden

I

kijken naar een klein voorwerp

9 maanden

twee blokjes pakken en in iedere hand een
vast houden en klein voorwerp oppakken

11 maanden

klein voorwerp met schaargreep pakken en
een voorwerp van de ene in de andere hand
overpakken

16 maanden

kijkt en zoekt naar voorwerp dat buiten het
gezichtsveld terecht komt

17 maanden

kind slaat voorwerpen tegen elkaar aan +
het gaat torens bouwen

20 maanden

klein voorwerp met de pincetgreep oppakken

21 maanden

klein voorwerp uit een flesje halen

22 maanden

kind kan toren van vier blokken bouwen

Naar Cools A.T.M. en Hennanns I.M.A., 1976
Leeftijd waarop 90 % van de kinderen uit de Nederlandse normpopulatie de vaardigheid beheerst.

Bijlage 2c: Mijlpalen in de motorische ontwikkeling na de Uste maand (peuter- kleuterleeftijd)

Grove motoriek

2 jaar, 1 maand

schopt bal naar voren

2 jaar, 11 maanden

met beide voeten van de grond springen

3 jaar, 2 maanden

op driewieler fietsen

3 jaar, 7 maanden

min. 1 seconde op een voet staan

4 jaar, 4 maanden

hinkelen

4 jaar, 11 maanden

bal overhands gooien

6 jaar

min. 5 seconden op een voet staan

6 jaar, 5 maanden

voetje voor voetje kunnen lopen

Fijne motoriek

3 jaar, 2 maanden

toren van acht blokken

3 jaar, 4 maanden

brog van drie blokken nabouwen

3 jaar, 9 maanden

tekent verticale lijn na

4 jaar, 2 maanden

(incompleet) mensfiguur tekenen

4 jaar, 6 maanden

tekent cirkel na

4 jaar, 8 maanden

tekent krois na

5 jaar, 4 maanden

(compleet) mensfiguur

5 jaar, 5 maanden

tekent vierkant na

Naar Cools A.T.M. en Hermanns I.M.A., 1976.
Vaardigheid die 90 % van de kinderen uit de Nederlandse normpopulatie beheerst.

Bijlage 3: Omschrijvingen en functies van oprichtreflexen naar Bobath (1978)

labyrintair oprichtreactie

Ze dienen om het hoofd in de normale ruimtelijke positie te houden en om het hoofd en de
romp in een lijn te houden.

nekoprichtreflex

Bij elke beweging van het hoofd, wordt de nek
gedraaid als de romp gefixeerd blijft. De functie van deze reactie is dat het hoofd op deze
manier geroteerd kan worden.

lichaamsoprichtreflex op het

Deze reflexen worden op opgewekt wanneer

hoofd

het lichaamsoppervlak in aanraking wordt
gebracht met de ondergrond. Deze reactie heeft
ook als functie dat het hoofd en de romp op
een lijn worden gehouden.

lichaamsoprichtreflex op het

Deze reacties dienen ertoe het lichaam in de

lichaam

normale positie te houden, zelfs als het hoofd
zich niet in een normale positie bevindt. Deze
reactie is het gevolg van asymmetrische prikkeling van het lichaam. Later ontwikkelt zich
vanuit deze reactie het willekeurig omrollen
van rug-naar buiklig.

Landau- reactie

Dit is een combinatie van oprichtreflexen en
een tonische reactie van rug- en beenspieren.
Deze reactie is het begin van de ontwikkeling
van het extensiepatroon. Dit betekent dat het de
ontwikkeling is van bewegingen die tegengesteld gericht zijn aan de richting van de zwaartekracht.

Parachute- reflex

Dit is een beschermingsreactie tegen vallen en
het helpt het kind de romp in balans te houden
bij het zitten. Het is een beweging waarbij de
vingers extenseren a.g.v. een snelle beweging
naar beneden.

Bijlage 4: Primaire reflexen die tussen de tweede en de vierde levensmaand verdwijnen naar Dargassies
(1960)

Moro- reflex

snelle abductie en extensie vanuit de normale, geflecteerde houding als reactie op plotselinge extensie van
de benen, blazen of kloppen op de buik.

steunreactie

door het plaatsen van de voetzolen op een ondergrond, treedt er een oprichten van de individuele
segmenten van de extremiteiten op. De houding is
krachtig.

neonatale loopbeweging

als een pasgeborene rechtop gehouden wordt met zijn
voeten op een ondergrond en vervolgens voorzichtig
wordt voortbewogen, begint hij te lopen en hoeft hij
niet meer voortbewogen te worden. De coordinatie
van de bewegingen is goed.

plaatsingsreacties o.e.

als gevolg van het contact maken van de rug van de
voet met een tafel, treedt er een flexie op in het
been, hiema het omhoog brengen van de voet boven
de tafel en extensie van het been bij actief of passief
contact van de voetzool met de tafe!.

plaatsingsreacties b.e.

als gevolg van het contact maken van de rug van een
hand met een tafel, treedt er een flexie op in een
arm, hiema het omhoog brengen van de hand boven
de tafel en de extensie van de arm.

asymmetrische tonische

de aangezichtszijde van het kind ligt in extensie en

nekreflex

de andere zijde ligt in flexie.

zuigreflex

het zuigen op alles wat in het mondgebied komt.

grijpreflex van de handen

druk op de handpalm veroorzaakt een grijpbeweging

grijpreflex van de voeten

druk op de voetzool veroorzaakt het krommen van de
tenen.

Bijlage 5: Gehypothetiseerde rangordening van spelcategorieifn en de categorie niet-spelgedrag naar de Moor,
1993.

Exploratie
1. Mouthing

verkennen van materiaal met de mond, tong of lippen

2. Visuele verkenning

het kijken naar speelgoed of bekijken van speeltjes,
vaak door deze te pakken en rond te draaien

3. Primitieve manipulatie

verkennen van speeltjes door het uitvoeren van handelingen die iets te maken hebben met de aard van
het voorwerp

4. Gerichte manipulatie

onderzoeken en uitproberen van functie en mogelijkheden (de aard) van het speeltje

5. Relationele manipulatie

twee of meer speeltjes worden op een niet-functioneIe wijze met eikaar in relatie gebracht

Funtioneel en/of rationeel spel
6. Functioneel spel

visueel geleid manipuleren van een speeltje op een
functionele manier: het voorwerp wordt gebruikt
waarvoor het bedoeid is. Dit betekent dat het kind de
functie kent. Het gaat steeds om een voorwerp

7. Reiationeel spel

twee of meer speeltjes worden met elkaar in relatie
gebracht; de relatie is dus functioneel

8. Sequentieel-relationeel
spel

er is een functionele relatie tussen opeenvolgende
handelingen met twee of meer speeltjes, waarbij ook
de relatie tussen speeltjes functioneel

Vervolg bijlage 5:

Symbolisch spel

9. Enactive naming

overgang van functioneel spel naar spel met symbolisch of doen-alsof karakter. Er is een begin van een
doen-alsof handeling, maar het symbolische karakter
wordt niet duidelijk ondersteund door gebaren, geluiden en!of verbalisaties

10. Doen-alsof spel zelf

duidelijke doen-alsof handeling die het kind op zichzelf richt. Uit de handeling zelf en uit de context
(beweging, gebaar, geluid, verbalisatie) blijkt duidelijk de symbolisatie

11. Doen-alsof spel ander

de doen-alsof handeling is op de ander gericht zoals
de volwassenen en de pop of een ander speeltje.
Deze 'andere' kan een passieve of actieve rol spelen

12. Doen-alsof spel met
substitutie

doen-alsof waarbij: een neutraal object symbolisch
wordt gebruikt; een speeltje op een andere manier
wordt gebruikt dan ervoor terwijl het kind de functie
van het speeltje weI kent; of symbolisch spel zonder
materiaal met verbalisaties of gebaren waaruit symboliek blijkt

13. Doen-alsof met dubbele
substitutie

doen-alsof spel, zoals gedefinieerd in categorie 12,
maar nu met twee of meer substituten tegelijk

Niet-spelgedrag

Niet-spelgedrag

alle gedrag met materiaal dat niet gescoord kan
worden in bovenstaande categorieen

Bijlage 6a: Eerste levens/ase: tot 15 maanden (Michelet, 1981)

Rammelaars,
Telramen en speelgoed voor in
de .
Rubber-beesten
voor in bad

Kruiwagens die volgeladen kunnen
worden
Zachte ballen
Speelgoed voor de zandbak
Schommelbeesten en -stoelen
Speelgoed om op te rijden (zonder
pedalen)
Kubussen
Kralen, ringen of pyramides om aan
een as te rijgen, vormen die in elkaar passen
Werktafeltjes, spelletjes, waarbij je
moet timmeren
Kleurboeken en houten inlegpuzzels
met 1m" ..... , • .,

Pluche beesten

Bijlage 6b: Peutertijd: vana! 15 maanden tot 3 jaar

Poppen

Speelgoed, waarbij elemaneten in
gedraaid en geschroefd moeten
worden

Garage met toebehoren

Rijdend speelgoed

Constructiespelen,
op basis stapelen
of aaneenschakelen

Eenvoudige miniatuurvoorwerpen

Zachte ballen

Constructiespelen,
op basis van

Miniatuur auto's
en
-motoren

Speelgoed voor in
de zandbak

Eenvoudige autoen treinbanen

~eesten

Zacht geldede
poppen

zltten

om op te
scho-

Speelgoed om op
te den (zonder

Babypoppen

Kubussen

Pluche-beesten

Kralen, ringen of
pyramides om aan
een as te rijgen,
vormen die in
elkaar

Plastic poppen

Kleurboeken en
houten le~plliu;els
met I..-n(\""'"
Werktafeitjes,
spelletjes, waarbij
je moeten timmeren
Kruiwagens, die
volgeladen kunnen worden
'sch speel-

Boetseren

Bijlage 6c: Kleutertijd: van 3 tot 6 jaar
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Speelgoed om op
te rijden met

Puzzel 60/150
stukjes

Babyphone

Mozaiek

Gezelschapsspelletjes

Fiets

Babypuzzel 4 tot
10 stukjes

Kindertelefoon

Stempels met
inktkussen

Geluksspelletjes

Schaatsen

Speelgoed, waarbij elementen in
elkaar gedraaid en
geschroeft moeten
worden

Knipplaten met
bekende figuren,
met huishoudelijke
'VVI W"'I~"'l1, met

Lijmen, plakplaten

BehendigheidsspeUetjes

Hoepels

Constructiespelen,
op basis van
stapelen of schakelen

Spelletjes, gebaseerd op kopen en
verkopen

Uitprikken

Ringen, ballen

Springtouwen

Constructiespelen
op basis van
montage

Forten, indianenkampen, ranches
met toebehoren

Kralen rijgen

Strandspelletjes

Vliegers

Bouwdozen

Garage met toebehoren

Verfdozen

Kegels

Eenvoudige mechaniek

Dorp, boerderij,
ark van Noach

Vingerverf

Ringen, ballen

Vraag en ant-

School, postkantoor, ziekenhuis

Tekenen

.. .:,

WVV1 '

1:;"'11

~n~n

Sleeen

Spelletjes waardoor het kind gaat
observeren en
nadenken

Poppenhuis met
toebehoren

Boetseren

Strandspelen

Gezelschapsspelletjes

Kleedpoppen met
toebehoren

Timmergereedschap voor de
kleintjes

Metalen of plastic
serviesje

Marionetten

Keukentje (klein
model)
Keukentjes (op
schaal)
n.

r~yy_'"

ragen

Accessoires voor
poppen
Eenvoudige miniatuur VUUl.H,.p'-"

Vervolg Kleuterleeftijd: 3 tot 6 jaar
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Beweegbare miniatuur VUVl .. ".p"u
Miniatuur auto's.
-motoren
Eenvoudige voertuigen met af_.. linp-

Elektrische of
mechanische
voertuigen
Mechanische
kranen
Eenvoudige banen
voor miniatuur
auto's of treinen
Hutten, tenten
Spelletjes die op
muziek gebaseerd
zijn
Zacht aangeklede
poppen
Babypuppvll
Beweegbare poppen
Pluche-beesten
Plastic

Biilage 7:

Vragenlijst revalidatie-centra

1. Welk model wordt er gebruikt binnen het revalidatie-centrum (S.C.A.M.P. of Vermeer
e.d.) ?

2. Welke nadruk wordt er gelegd op de revalidatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot en
met vijf jaar?

3. Welke testen worden er gebruikt am de ontwikkelingsgebieden van kinderen te testen ?

4. Welk materiaal wordt er gebuikt bij motorische stoomissen bij kinderen van twee tot en
met vijf jaar ?

5. Welke achtergrondenlgedachten liggen er bij het gebruik van speeUeerhulpmiddelen ?

6. Waar worden speeUeerhulpmiddelen gekocht ? (fabrikant, zelj gemaakt, aanpassing van
al bestaand speelgoed)

7. In welke mate is het revalidatie-centrum bezig met het ontwikkelen van speeUeerhulp
middelen?

8. Wat zijn voor het revalidatie-centrum de eisen/basisprincipes voor een speelleerhulp
middel?

9. Wat zij de verwachtingen van het revalidatie-centrum ten aanzien van het speeUeer
hulpmiddel ?

10. Is er een behoefte aan een bepaald speelleerhulpmiddel voor kinderen met een
motorische handicap ?

11. Welke motorische stoomissen hebben de kinderen over het algemeen in het kinde"e

validatie-centrum ?
Cerebrale Parese

- spastisch
- athethotisch
- ataxisch

Spina Bifida
Spierdystrofie

- progressief
- niet- progressief

A.D.D.H
Frontaal-syndromen
Niet congenitaal

- dwars-Iaesie
- hersenbeschadiging na trauma

Andere

Bijlage 8:

Overzicht van de gegevens van revaJidatiecentra

I. Aantal kinderen in behandeling
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove
2. Welke motorische stoornissen komen voor in het
revalidaitecentrum ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove
3. Gebruikte werkmodellen in de revalidatie
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove
4. Welke testen gebruikt het revalidaitecentrum voor
kinderen met een motorische stoornis ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove
5. Wordt aangepast speelgoed aangeboden ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove

poliklinisch

dagbehandeling

opname

Totaal:

47

4

70

80

51
50
150

Spina Bifida

Myopathie

N.A.H.

xx

x
x

50

C.P.

xxx
xxx

x

x
x

S.C.A.M.P.

Vermeer

anders, nl

xx

.

x
eigen ontwerp
x

BOS

KSON

WPPSI

x

x

x

observaties

ADL test

x
x

x

Ja

niet snel

x
x

x

x

niet

Vervolg bijlage 8:

6. Is het revalidatiecentrum bekend met speel/eermidde/en ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove

Ja

7. Is het revalidatiecentnlm bezig met eigen ontwerpen?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove

Ja

8. Is er behoefte aan een speciaa/ spee/goed ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove
9. Hoe komt het revalidatiecentrum aan spee/goed ?
Revalidatiecentrum Charlotte oord
Revalidatiecentrum Delft
Revalidatiecentrum Sonhove

weinig
x

nee

x

x

weinig

nee
x

x
x

Nee
x

Ja

x

Behoefte speelgoed andere behoefte
elec. casterkar
stevig, stabiliserend

x
kopell
x
x
x

zelf aanpassell
x

eigell ontwerp

x

x (stagiaires)

zelfmnken

Bijlage 9: Evaluatie van aangepast speelgoed

Onderdeel A: Aandachtsgebieden

Originaliteit

1 2 3 4 5

Variatie-waarde

1 2 345

Aanvullingswaarde

1 2 3 4 5

Functionele waarde

1 2 345

Experimentele waarde

12345

Voorstellingswaarde

1 2 3 4 5

Relatie-waarde

1 234 5

Vervolg bylage 9:

Onderdeel B: Richtlijnen
Ruimte voor fantasie en prikkelen tot

1 2

3 4

5

zelf-doen

Verschillende speelmogelijkbeden

1 2 345

Moeilijkbeidsgraad

12345

Grootte van het speelgoed

1 2 345

Hoeveelheid en verscheidenheid

1 2 3 4 5

Materiaal

1 2 3 4 5

Sterkte en duurzaamheid

1 2

Kleurgebruik

12345

Vorm

1 2 3 4

Constructie

12345

Veiligheid

1 2 3 4 5

Prijs

1 2 345

Hygiene

12345

3 4 5

5

Vervolg bijlage 9:

Onderdeel C: Ten aanzien van het programma van eisen
A: Positionering
1.

Is positionering volgens N.D.T. mogelijk bij het gebruik van het speelgoed? Zo ja,
hoe?

2.

Is het speelgoed te gebruiken op het werkblad van de rolstoel? Zo ja, hoe?

3.

Is het speelgoed te gebruiken op de grond met behulp van een Rolo en/of Solo? Zo
ja, hoe?

B: Constructie
1.

Bestaat het speelgoed uit verschillende elementen? Zo ja, uit welk materiaal?

2.

Zijn de elementen van het speelgoed groot genoeg om goed gemanipuleerd te
kunnen worden?

3.

Is het gewicht van de verschillende elementen licht genoeg om goed gemanipuleerd
te worden?

Vervolg bijlage 9:

4.

Zijn de verschillende elementen van het speelgoed glad?

5.

Wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen?

6.

Kan het kind snel aan het speelgoed zien wat de bedoeling ervan is?

c: Visuele aantrekkelijkheid / stimulatie van de visuele informatieverwerking
1.

Wordt er gebruik gemaakt van primaire kleuren? Zo ja, welke? Worden er andere
kleuren gebruikt? Zo ja welke?

2.

Zijn er bonte kleurschakeringen aanwezig?

3.

Zijn de kleuren in verschillende grote vlakken aangebracht?

4.

Wordt er gebruik gemaakt van figuren? Spreken de gezichten het kind voldoende
aan?

Vervolg bijlage 9:

5.

Zijn de figuren gedetailleerd?

6.

Wordt er gebruik gemaakt van bekende figuren van de televisie/radio/boeken? Zo
ja, welke figuren?

D: Tactiele aantrekkelijkheid I stimulatie van de tactiele informatieverwerking
1.

Wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen met verschillende
ruwheden?

2.

Wordt er gebruik gemaakt van elementen die verschillen in grootte? Zo ja, hoeveel
verschillende formaten zijn aanwezig?

E: Manipulatie
1.

Zijn de verschillende elementen goed hanteerbaar voor het kind?

2.

Zijn er knoppen op verschillende elementen aangebracht? Zijn deze groot genoeg?

3.

Hebben de verschillende elementen een glad oppervlak?

Vervolg bijlage 9:

F: Doelen van de spelvormen

1.

Kan het speelgoed ook in de niet-therapeutische setting gebruikt worden?

2.

Sluiten gebruikte plaatjes en figuren aan op de belevingswereld van het kind?
Worden er dagelijkse situaties afgebeeld? Zo ja. welke?

3.

Kan het kind het speelgoed begijpen? Is er veel uitleg nodig?

4.

Zijn er verschillende spelvormen aanwezig in het speelgoed? Zo ja. hoeveel en
welke spelvormen?

5.

Hebben de spelvormen verschillende moeilijkheidsgradaties?

6.

Worden de verschillende spelvormen en moeilijkheidsgradaties bereikt door het
toevoegen of veranderen van een element? Zo ja, hoe?

7.

Worden de verschillende spelvormen en moeilijkheidsgradaties bereikt door het
toevoegen of veranderen van een speldoel? Zo ja, hoe?

Vervolg bijlage 9:

8.

Geeft het speelgoed de mogelijkbeid tot symbolische spel? Zo ja, hoe?

9.

Kan een klein groepje van kinderen met het speelgoed spelen? Zo ja, hoeveel
kinderen gemiddeld?

10.

Bezit het speelgoed een goed affordantie? Zo ja, hoe is dit te zien aan het
speelgoed?

G: Omgeving

1.

Is het speelgoed geschikt om thuis te gebruiken?

2.

Neemt het opbergen veel tijd in beslag? Neemt het speelgoed veel ruimte in
beslag als het gebruikt wordt en als het opgeborgen is?

3.

Is het speelgoed betaalbaar?

4.

Kunnen niet-gehandicapte kinderen ook met het speelgoed spelen?

