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Disclaimer 
KVBO (Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders) is inmiddels een veelgebruikte afkorting. In deze 
rapportage kiezen we er voor om de afkorting KOVB te gebruiken: Kinderen van Ouders met een 
Verstandelijke Beperking. De ouders zijn immers meer dan hun verstandelijke beperking. 
Het gesprek in de Denktank KVBO over de toekomstige naamgeving van deze doelgroep (KOVB, 
KVBO of anders) is echter nog niet afgerond. Daarbij komt dat het ook gevolgen heeft voor de 
bestaande producten die inmiddels in omloop zijn en de naamgeving van de Denktank KVBO (tijdens 
projectperiode Expertteam KVBO) en Werkgroep KVBO. De keuze voor de afkorting KOVB geldt 
vooralsnog alleen voor deze rapportage.  
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1. Inleiding 
Het Trimbos-instituut heeft in de tweede helft van 2021 in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het project Bundeling kennis rondom Kinderen van ouders 
met een verstandelijke beperking (KOVB) uitgevoerd. Het projectteam van het Trimbos-instituut 
heeft in nauw overleg met de Denktank KVBO dit project uitgevoerd. In de Denktank KVBO hebben 
afgevaardigden zitting vanuit: 

- Belangenvereniging Sien/Werkgroep KVBO 

- Cordaan (zorgaanbieder)/ Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk 

Seksualiteit (voor mensen met een beperking) 

- Landelijk Kenniscentrum LVB 

- Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 

- Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  

- Trimbos-instituut (Ti)  

- Vilans  

- William Schrikker (zorgaanbieder), expertisecentrum 

De Denktank KVBO fungeerde in dit project als Expertteam KVBO en in een zevental bijeenkomsten 
hebben de afgevaardigden hun expertise ingebracht. Afgevaardigden uit de Werkgroep KVBO 
hebben het projectteam geholpen bij de dataverzameling en de uitvoering van het project.  
 
De opbrengst van dit project is een vijftal producten: 
1- Een overzicht van de beschikbare kennis (ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke 

kennis) en het ondersteuningsaanbod met betrekking tot KOVB dat online beschikbaar gesteld 

kan worden. 

2- Een lijst van criteria op basis waarvan het Expertteam KVBO een advies geeft aan de 

opdrachtgever over waar de gebundelde kennis geplaatst en geactualiseerd kan worden. Dit 

wordt globaal uitgewerkt naar diverse doelgroepen en aansluitende vormen van kennisdeling. 

Daarnaast zullen we aandacht hebben voor de verspreidingsstrategie om de kennis duurzaam te 

borgen. Dit is de basis voor succesvolle implementatie. 

3- Een overzicht van informatie waaraan behoefte is bij de KOVB-doelgroep en de gewenste 

vindplaats(en) van deze informatie.  

4- Een overzicht van activiteiten ten behoeve van professionals die werken met de gezinnen met 

een kwetsbaarheid (één of beide ouders hebben een verstandelijke beperking). Activiteiten die 

de signalering van de behoeften van KOVB verbeteren en handelingsperspectieven bieden. 

Daarnaast zullen we aandacht besteden aan wat nodig is om vaardigheden van professionals te 

ontwikkelen en onderhouden en om deze kennis te verspreiden. 

5- Een overzicht van activiteiten die op gemeentelijk niveau uitgevoerd kunnen worden om richting 

te blijven geven aan integrale (informele) ondersteuning van KOVB en de gezinnen. 

Voor de ontwikkeling van elk van deze producten zijn uiteenlopende activiteiten ontplooid. In deze 
rapportage treft u de uitwerking aan van Product 3. 
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2. Werkwijze 

2.1 Dataverzameling  
Het projectteam heeft kennis opgehaald bij KOVB over welke informatie zij als kind hadden willen 
krijgen over hun ouder, hun thuissituatie en zichzelf. Ook vroegen we naar de wijze waarop ze deze 
informatie hadden willen krijgen (de “vindplaats” van de informatie). Daarnaast stelden we hen ook 
de vraag welke ondersteuning passend was geweest. Deze informatie is immers relevant voor de 
opzet van de activiteitenlijst voor professionals in Product 4. 
 
Om beter te begrijpen waar de behoeftes vandaan komen, informeerden we naar hun ervaringen 
wat betreft de informatievoorziening en ondersteuning in hun jeugd; ’Hoe is het bij jullie gegaan?’ 
Daarnaast hebben we KOVB gevraagd welke drempels zij als kind ervaarden om informatie over de 
verstandelijke beperking van hun ouder(s) en thuissituatie te ontvangen en om hulp te krijgen. Zo 
kunnen we de aanbevelingen voor professionals en gemeenten beter aan laten sluiten bij de 
mogelijkheden en belemmeringen in het dagelijkse leven van KOVB. Deze achtergrondinformatie is 
niet direct antwoord op onderzoeksvragen en is daarom opgenomen in Bijlage 1 en 2. 
 
Een letterlijk antwoord op de vraag van Product 3 “Aan welke informatie hebben KOVB behoefte?” is 
dus pas relevant op het moment dat de kinderen überhaupt op de hoogte zijn van de verstandelijke 
beperking van hun ouder(s). Als we alleen in waren gegaan op de vraag van Product 3, gingen we 
voorbij aan dit belangrijke en alarmerende feit. De kern van de behoefte van KOVB is, naar ons idee: 
“gezien worden” en “begrijpen dat de verstandelijke beperking van hun ouder(s) de gevoelens en het 
leven van normaal begaafde kinderen (negatief) beïnvloedt”. Om informatie te krijgen over de 
verstandelijke beperking van de ouder, moet het kind immers eerst bewust zijn van het feit dat er 
sprake is van een beperking. 
 
Om informatie op te halen hebben we ontwikkeld: 1- een gespreksleidraad voor de interviews en 
focusgroepen voor (volwassen) KOVB, 2- een gespreksleidraad voor het gesprek tussen de 
professional en het minderjarig kind en 3- een online vragenlijst (zie hiervoor Bijlagen 3,4 en 5).  
 
Oproepen voor deelname aan het onderzoek zijn via de openbare sociale media en de media van de 
organisaties van het Expertteam KVBO verspreid. 
 
De data die verzameld zijn via de (groeps)interviews zijn verwerkt met behulp van MAXQDA 
(software voor kwalitatieve data analyse). De data vanuit de online vragenlijsten is verwerkt en 
gegroepeerd met behulp van Excel. Vervolgens zijn de uitkomsten van de groepsinterviews en online 
vragenlijsten vergeleken op vraagniveau. Een verkenning van de data wees uit dat de uitkomsten van 
de (groeps)interviews overeenkwamen met de uitkomsten van de online vragenlijst. Aparte 
terugkoppeling vanuit de focusgroepen, de individuele interviews en de online uitvraging bleek niet 
nodig. We hebben daarop de data samengevoegd en geanalyseerd. 
 

2.2 Respondenten 
Uiteindelijk hebben we informatie ontvangen van 35 KOVB vanuit verschillende bronnen: 

• 21 volwassen KOVB hebben online de anonieme vragenlijst ingevuld (Limesurvey).  

• 6 volwassen KOVB hebben deelgenomen aan twee verschillende focusgroepen (één online 

en één fysiek).  

• Via professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg (vgz) hebben we input ontvangen 

van een 16-jarige en 17-jarige KOVB. 

• 6 volwassen KOVB namen deel aan een telefonisch interview, waarvan één 18-jarige.  
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3. Resultaten 

In het navolgende beschrijven we achtereenvolgens; de informatiebehoefte van KOVB, de wijze 
waarop KOVB de informatie (hadden) willen krijgen, activiteiten of interventies die KOVB (hadden) 
kunnen helpen en de hulp en ondersteuning die KOVB (hadden) willen ontvangen. We doen verslag 
van de antwoorden die de KOVB hebben gegeven op de vragen. 
In Bijlage 1 en 2 is achtergrondinformatie te vinden onder andere over de drempels rondom het 
verkrijgen van informatie over de thuissituatie en het verkrijgen van hulp en ondersteuning. 
 

3.1 Informatiebehoefte 
KOVB geven aan dat ze veel behoefte hadden aan uitleg en aandacht voor hun thuissituatie. 
Terugkijkend hadden ze in hun jonge jaren graag: 

• uitleg gehad dat de vele signalen die het kind opmerkte bij de ouder te verklaren zijn vanuit 

een verstandelijke beperking: ‘Jouw thuissituatie is niet normaal of anders.’  

• uitleg en erkenning gekregen over de effecten van de beperking van de ouder op het kind: 

‘Dit heeft een grote invloed op hoe jij je voelt.’ 

• dat ze als kind onschuldigd waren: ‘De problemen bij thuis komen niet door jou.’ 

• gehad dat ze als kind in hun kracht gezet waren: ‘Je mag er als kind zijn, je bent niet 

minderwaardig, je mag een eigen mening en behoeften hebben, je hoeft je niet te schamen.’ 

• gemerkt dat hun emoties geaccepteerd werden: ‘Het is geoorloofd om je rot te voelen.’ 

• gewild dat hun de verantwoordelijkheid was ontnomen: ‘Jij bent als kind niet 

verantwoordelijk voor je ouder.’ 

• de omgeving om hulp gevraagd: ‘Je mag hulp vragen.’ 

“Ik had zo graag iemand gehad die alle aandacht had voor mij als kind. Die gewoon zegt waar het 
op neer komt, de problemen niet verbloemt of verzwijgt en tegelijk respect heeft voor mijn ouders 
en hun beperking.” 
 
“Was er maar iemand geweest die mij had uitgelegd wat er aan de hand was. Die woorden had 
kunnen geven aan mijn situatie en mij, in de verschillende fases van mijn jeugd, hierover had 
kunnen vertellen of laten lezen.” 
 
“De juiste woorden helpen je om te begrijpen wat er aan de hand is en alles een plekje te kunnen 
geven. Pas nu ik volwassen ben en na vele jaren therapie kom ik tot de kernoorzaak van mijn 
problematiek.” 

 
Eén van de minderjarige respondenten heeft vanaf een jaar of vijf al informatie gekregen over de 
ouder met een verstandelijke beperking vanuit het sociale netwerk en professionals en er was 
voldoende ondersteuning in het gezin. Deze respondent geeft aan geen drempels te hebben ervaren 
bij het verkrijgen van informatie en ondersteuning. Hoewel er op basis van één casus geen harde 
uitspraken gedaan kunnen worden, is het te verwachten dat deze respondent minder 
beschadigingen heeft opgelopen in de jonge jaren omdat ze de thuissituatie begreep, er vertrouwde 
mensen waren op wie ze terug kon vallen en professionals haar vanaf jongs af aan ‘gezien’ hebben. 
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3.2 Informatie krijgen 
Op de vraag ‘Op welke manier hadden KOVB vroeger informatie willen krijgen over de verstandelijke 
beperking van hun ouder(s)’, noemen de respondenten verschillende informatiebronnen: 
 
➢ Een hulpverlener kan het kind uitleg en informatie geven. Denk hierbij aan een: 

• hulpverlener speciaal voor het kind 

• hulpverlener van de ouder  

• huisarts  

• schoolarts 

• pleegzorgbegeleider 

• hulpverlener van inmiddels volwassen KOVB 

• kindergroepje met lotgenoten 

“Het was fijn geweest als een hulpverlener mij had uitgelegd dat de problemen thuis niet door mij 
kwamen. En mij kunnen helpen om lotgenoten te ontmoeten en verdere informatie te vinden.” 

 
➢ Iemand uit de eigen omgeving kan het kind uitleg en informatie geven. Denk hierbij aan een: 

• familielid, bekende uit sociale netwerk, buurt  

• iemand van school  

• iemand van de kerk of andere religieuze omgeving 

“Aangezien je als kind niet inziet dat jouw werkelijke wereld eigenlijk abnormaal is, is het 
belangrijk dat een vertrouwd persoon dit aan jou vertelt. En dat je daar je vragen kan stellen.” 
 
“Aangezien ik niet op sport, muziekles of bij de scouting zat, was ik als kind alleen maar thuis of 
op school. Een juf of meester had vragen kunnen stellen. Maar ook dan weet ik niet of ik iets had 
durven te vertellen.” 
 
“De mensen van de kerk zagen alleen maar mijn gedragsproblemen en vroegen niet door. Ze 
hadden moeten zoeken naar de oorzaak van mijn gedrag en kunnen signaleren. De kerk heeft 
veel te weinig gedaan voor mij.” 

 
➢ Via lotgenotencontact kan het kind informatie en herkenning krijgen:  

• lotgenotencontact voor kinderen en volwassenen  

• ervaringsdeskundige die op school komt vertellen 

“De verhalen van anderen hielpen mij begrijpen dat het niet aan mij lag, dat ik niet gek was.” 
 
“Pas toen ik lotgenoten ontmoette, kon ik er echt over praten. Het was zo fijn om die herkenning 
en erkenning te krijgen.” 

 
➢ Via fysieke of online materialen kan het kind informatie krijgen: 

• boekjes in de bieb 

• voorlichtingsfilmpje 

• documentaires  

• verhaal over KOVB in de vorm van een sprookje of kinderboek 

“Een filmpje zou mooi zijn, maar is te weinig om kinderen aan te zetten echt hulp te zoeken.” 
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3.3 Wat kan helpen 
Op de vraag ‘Wat had KOVB in hun jeugd kunnen helpen’ noemen de respondenten uiteenlopende 
zaken: 
 
➢ Psycho-educatie en erkenning voor hun situatie 

• Iemand die doorvraagt naar de thuissituatie in een apart gesprek met kind (zonder ouder) of 

via een familielid. 

• Iemand die inzicht geeft in wat er aan de hand is  

(Zie hierboven welke informatie ze graag hadden willen ontvangen)  

 

➢ Liefde en aandacht: gezien worden 

• Iemand die aandacht geeft en een luisterend oor biedt, in een vertrouwde setting. 

• Iemand die helpt bij de verzorging van het kind. 

• Iemand die zorgt voor de ‘normale’ dingen in het leven, zoals het vieren van verjaardag, op 

een sport gaan, feestdagen en vakantie vieren, etc. 

• Iemand die een oogje in het zeil houdt. 

• Iemand die elke week met kind leuke activiteiten onderneemt en een band opbouwt. Samen 

op school of buitenshuis spelen, lezen, uitjes, etc. 

• Een plek waar anderen weten wat er thuis aan de hand is en waar het kind gewoon kind kan 

zijn, op adem kan komen, zich geen zorgen hoeft te maken en zich veilig voelt. Op dat 

moment moet er wel ondersteuning voor de ouder zijn. 

“Het gevoel dat ik overal alleen voor sta heb ik tot de dag van vandaag nog steeds.”  
 
“Het had zoveel uitgemaakt als ook maar één iemand mij had gezien. Het maakt niet uit of dit 
een familielid of hulpverlener is. Ik had een schouder nodig om op te huilen en iemand mij 
vertelde dat ik de moeite waard ben en plezier mag hebben. Maar ook iemand die mij hielp om 
echt hulp te zoeken.” 
 
“De moeder van mijn vriendin maakte extra boterhammen zodat ik op school ook te eten had en 
ik douchte bij hen als ik daar op bezoek kwam.” 

 
➢ Hulp bij sociale en emotionele ontwikkeling 

• Iemand die het kind uitlegt hoe je contact maakt met anderen en hoe je omgaat met eigen 

gevoelens. 

• Ondersteuning voor zelfvertrouwen en identiteitsvorming: Wie ben ik? Wat heb ik nodig? 

• Iemand die met kind meedenkt en handvatten geeft hoe met de thuissituatie om te gaan. 

• Iemand die kind begeleidt in grote levenskeuzes, zoals keuze van de vervolgopleiding. 

• Iemand die kaders en regels opstelt, zoals een vaste slaaptijd en gezond eten. 

• Training op school over emoties, veerkracht, coping, zelfvertrouwen, etc. Thuis leer je dit als 

KOVB niet. 

• Inspirerende verhalen van KOVB met wie het wel goed gaat en waarin ze vertellen hoe zij 

met hun angst en verdriet omgaan. 

“De aandacht voor de emotionele ontwikkeling van het kind is cruciaal. Je krijgt namelijk amper 
emotionele ondersteuning van je ouders en moet alles zelf uitvinden.” 
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➢ Hulp bij algemene en cognitieve ontwikkeling 

• Iemand die de algemene kennis van het kind vergroot en leert hoe de wereld in elkaar 

steekt. 

• Hulp bij huiswerk. 

• Praktische ondersteuning, bijvoorbeeld lidmaatschap bibliotheek of opgeven voor 

zomerkamp. 

 

➢ Algemene ondersteuning in het gezin 

• Hulpverlening voor de ouder zelf en de opvoeding. 

• Ervoor zorgen dat taken in huis en verantwoordelijkheden van kind worden overgenomen. 

• Eventuele uithuisplaatsing regelen. 

• Iemand die helpt een netwerk te creëren voor kind. 

• Een plek regelen waar het kind altijd naartoe kan gaan als het thuis onveilig is.  

 

“Naast uitleg over de verstandelijke beperking van je ouders, heb je ook een volwassene nodig die 
je aan de hand neemt. Iemand die de buitenwereld aan je uitlegt en de zorg en 
verantwoordelijkheid voor je ouder van je overneemt.” 
 
“Ik had graag een plek gehad waar ik helemaal mijzelf kon zijn, waar ik even niets hoefde en 
waar ik me veilig voelde.” 
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3.4 Hulp en ondersteuning 
Op de vraag van wie KOVB graag hulp en ondersteuning zouden ontvangen, worden uiteenlopende 
antwoorden gegeven. Velen vertellen ook van wie ze de hulp niet hebben gekregen. Opvallend is dat 
veel KOVB vertellen dat er mensen waren die hun thuissituatie in meer of mindere mate 
‘doorhadden’. In de vragenlijsten en de interviews wordt met name gesproken over positieve 
ervaringen met en gemiste hulp van de genoemde partijen: 
 
➢ Familieleden 

“Bij mijn opa en oma voelde ik mij veilig. Ik kon daar gewoon kind zijn.” 

 

“Ik kwam veel bij mijn tante over de vloer. Met haar kon ik goed praten over thuis.” 
 
“Mijn familie biedt nu pas excuses aan omdat ze nooit hebben ingegrepen. Ik kan ze dat niet 

vergeven.” 

 

➢ School 

“Ik had op de middelbare school een docent die altijd vroeg hoe het met mij ging. Het was fijn dat 
er iemand was bij ik terecht kon en die naar mij luisterde.” 
 
“De intern begeleider op mijn middelbare school vroeg door naar mijn thuissituatie en heeft 
uiteindelijk het CJG ingeschakeld. Hierdoor is veel veranderd en heb ik hulp gekregen.” 
 
“Mijn school heeft niets gedaan. Leraren hadden zich kunnen afvragen waarom mijn ouders nooit 
een degelijk gesprek konden voeren met hen en waarom mijn oma dan maar meekwam.” 

 
➢ Hulpverlener van de ouder 

“De ondersteuner van mijn moeder drong echt tot haar door en was er ook voor mij. Mijn 
gevoelens telden voor het eerst mee.” 
 
“Mijn moeder is aan haar lot overgelaten. Zij had hulp moeten hebben bij de opvoeding, het 
liefste zo vroeg mogelijk.” 
 
“Ik ben niet serieus genomen door de hulpverleners van mijn moeder. Zij leefden zich niet in mij 
in. Ik was volgens hen weer niet een goede dochter.” 
 
“Mijn moeder kreeg altijd hulp bij het opvoeden en de financiën. Maar zij hadden nooit aandacht 
mij en mijn zusjes. Ik werd niet gezien.” 
 
“Ik werd door de hulpverlener ingezet om bij de gesprekken met mijn ouder te zitten, zodat ik 
vervolgens kon helpen hun adviezen op te volgen. Ook van hen mocht ik geen kind zijn.” 

 
➢ Huisarts 

“De huisarts kwam het meeste in ons gezin en had door kunnen vragen.” 

 
➢ Buren 

“Als mijn ouders niet thuis waren, mocht ik bij de buren spelen. Zij wisten wel dat er iets was met 
mijn ouders, maar durfden hier niets van te zeggen tegen hen.”  
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➢ Pleegouders 

Enkele KOVB werden op basisschoolleeftijd uit huis geplaatst en werden goed opgevangen en 
ondersteund door pleegouders. Een andere KOVB had geen goede band met haar pleegfamilie en 
werd niet gezien door de pleegzorgbegeleider.  
 
➢ Ouders van vriendjes kind 

Soms vingen ouders van vriendjes het kind op of herinnerden ze de verstandelijk beperkte ouder aan 
belangrijke afspraken op school. 
 
Daarnaast benoemende KOVB nog enkele andere hulpverleners of instanties die volgens de KOVB 
wel hadden kunnen ingrijpen, maar dit onvoldoende of niet hebben gedaan: 

• Hulpverleners van de kinderbescherming en Jeugdzorg  

• Consultatiebureau  

• Schoolarts 

• Zorgverleners van verstandelijk beperkte broer of zus  

• Andere zorgverleners, zoals de logopedist van het kind 

• Iemand van de kerk 
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4. Conclusies 
Voor het project “Kennisbundeling rondom Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking” 
heeft het projectteam een behoeftepeiling uitgevoerd bij (volwassen) KOVB. Met behulp van twee 
focusgroepen, een aantal individuele gesprekken en online vragenlijsten heeft het projectteam 
opgehaald wat deze kinderen gemist hebben in hun jeugd en waar zij behoefte aan (zouden) hebben. 
 
De rode draad door veel verhalen van de KOVB is dat de situatie waaronder zij moesten opgroeien te 
weinig aandacht kreeg. Familie gaf vaak niet thuis en de hulpverlening leek zich ook lang niet altijd 
bezig te houden met de noden van het kind. Het kind werd niet gezien. Zelfs niet als er hulpverlening 
in het gezin was omdat de ouders of een verstandelijk beperkte broer of zus dit nodig had. Het 
spreekt voor zich dat KOVB willen dat dat verandert. 
 
Opvallend is dat de KOVB aangeven dat ze veel behoefte hebben of hadden aan uitleg en aandacht 
voor hun thuissituatie. Velen ontdekten pas op volwassen leeftijd dat hun ouder of ouders een 
verstandelijke beperking had(den) en dat van grote invloed was geweest op hun jeugd en vaak ook 
nog op hun huidige leven.  
 
Regelmatig gaven de KOVB aan dat verschillende partijen die hulp of ondersteuning hadden kunnen 
bieden, dit niet gedaan hebben. Deze partijen grepen vaak niet in ondanks dat ze op de hoogte 
waren van de situatie.  
 
KOVB benoemen ze dat lotgenotencontact en online/fysiek materiaal goed kan helpen bij het krijgen 
van informatie en herkenning. Bij Sien is tien jaar geleden de Werkgroep KVBO gestart: volwassen 
KOVB bieden elkaar informatie, steun en (h)erkenning. 
 
Deze uitkomsten laten zien dat het belangrijk is bij de partijen die betrokken zijn bij KOVB de 

vaardigheden in het signaleren en ondersteunen van deze kinderen te versterken, waaronder 

professionals uit het onderwijs, hulpverleners van de ouder en de huisarts. De ervaringen van KOVB 

met deze partijen komen overeen met de gewenste activiteiten van de professionals (zie hiervoor 

Product 4). 

 

Daarnaast komt ook naar voren dat het inzetten en activeren van het informele netwerk, zoals 

familieleden en buren, belangrijk is volgens KOVB. KOVB uiten een duidelijke behoefte: er dient naast 

hulp voor de ouder ook aandacht en ondersteuning beschikbaar te zijn voor het kind en het gehele 

gezin. 

 

Tot slot benoemen KOVB de behoefte aan informatiemateriaal. De desktopresearch laat zien dat dit 

er moment nog niet of beperkt is (zie Product 1) en vanuit de professionals wordt de ontwikkeling 

van deze ‘producten’ ook als een gewenste activiteiten benoemd (zie Product 4). 

 

Samengevat komen er vanuit de input van KOVB vijf behoeften naar voren: 1) behoefte aan 

opgemerkt worden, 2) behoefte aan informatie en aandacht, 3) behoefte aan ondersteuning, 4) 

behoefte aan informatiemateriaal en 5) behoefte aan lotgenotencontact. Deze vijf behoeften van de 

KOVB zullen als basis dienen voor de aanbevelingen voor de gewenste activiteiten voor professionals 

en gemeenten. 
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie: Informatie over verstandelijke beperking ouder(s)? 
 

Informatie voor het kind 
Uit de uitgebreide interviews met KOVB komt naar voren dat de meesten in hun jeugd nooit 
informatie hebben gekregen over de verstandelijke beperking van hun ouder. Niemand in de 
omgeving sprak met het kind over het gedrag van de ouder en de tekortkomingen thuis. Ook uit de 
beantwoording van de vragenlijst blijkt dat het merendeel van de respondenten pas op volwassen 
leeftijd erachter zijn gekomen dat de ouder vermoedelijk een verstandelijke beperking heeft. De 
respondenten realiseren zich op vrij jonge leeftijd dat hun thuissituatie ‘anders’ is, maar kunnen dit 
als kind niet wijten aan een onvermogen van hun ouder.  
 

  
 
We vroegen de respondenten via de vragenlijst op welke manier zij ooit in hun leven, dus ook nu ze 
eenmaal volwassen waren, informatie hebben gekregen of gevonden over de verstandelijke 
beperking van hun ouder. Hierbij geven 8 van de 21 volwassen respondenten aan dat dit tot op 
heden nooit gebeurd is. De andere 13 KOVB die wel informatie kregen over de verstandelijke 
beperking van hun ouder, verkregen dit op verschillende manieren, zie grafiek hieronder. 
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Als we de interviews naast deze grafiek leggen, blijken veruit de meeste KOVB door therapie, 
zelfonderzoek, gesprekken met anderen en vergelijking met andere gezinnen, te achterhalen dat er 
sprake is van een verstandelijke beperking bij hun ouder. Dit zelfonderzoek was vaak het gevolg van 
een zoektocht naar de oorzaak van eigen problematiek (overspanning, stemmingsproblemen, 
angstklachten, etc.). In sommige gevallen kwamen er van jongs af aan hulpinstanties over de vloer 
voor ondersteuning van de ouder of een verstandelijk beperkt broertje of zusje. Of het kind zat bij 
een pleeggezin of er was een gezinsvoogd aanwezig. Dit betekende echter niet automatisch dat deze 
de professionals van deze hulpinstanties uitleg boden over de beperking van de ouder. Slechts één 
respondent die antwoordde via de vragenlijst en één geïnterviewde KOVB geven aan dat dit het geval 
was. 
 

Drempels bij informatievergaring 
De KOVB ervaarden uiteenlopende drempels in het verkrijgen van informatie over de verstandelijke 
beperking van hun ouder(s). 
 
➢ Ouder factoren: 

• Beperking van ouder is onzichtbaar, vanwege oppervlakkig prima (verbaal) functioneren.  

• Ouder erkent eigen verstandelijke beperking niet. 

• Ouder laat op de juiste momenten zien dat ze normaal kan functioneren. Kan de beperking goed 

verbloemen.  

• Kind mocht er van ouder met anderen niet over praten.  

• Ouders houden de eigen familie “buiten boord”.  

• Schaamte  

• Ouder is zorg mijdend 

• Ouder verstopt kind als hulpverlening thuis komt, uit angst dat kind wordt afgenomen.  

• Ouders noemden kind een aansteller en een aandachtstrekker. Als kind ga je daarin geloven en 

zoek je geen hulp.  

• Als school iets zag en ernaar vroeg dan stuurde de ouder het kind naar een andere school. Zo is 

een geïnterviewde wel vier keer gewisseld van lagere school. 

• Ouders verhuisden vaak, waardoor kind op verschillende scholen en bij verschillende artsen 

kwam. Dit maakte het lastig voor de omgeving om problemen te signaleren. 

• Ouder komt niet naar oudergesprekken, waardoor school geen beeld heeft van ouder.  

“Mijn moeder functioneert aan de ondergrens van wat normaal begaafd is, waardoor haar 
beperking voor de omgeving en voor haarzelf nauwelijks merkbaar was. Ze is verbaal sterk en 
komt uit een thuissituatie met een vaste regelmaat en rollenpatroon, waardoor ze redelijk stabiel 
is opgegroeid en in de basis zelfredzaam lijkt.” 

 
➢ Kind factoren: 

• Kind is zich niet bewust van de verstandelijke beperking van ouder. Je begrijpt als kind niet 

dat jouw thuissituatie abnormaal en onveilig is voor jou. Je weet niet anders. Tegelijkertijd 

voel je dat er iets aan de hand is, maar kan hier geen woorden aan geven.  

• Kind had het gevoel dat hij/zij geen verdriet mocht tonen en zoekt dus geen hulp.  

• Schaamte, dus je zwijgt als kind. 

• Loyaliteit naar ouder: je wil niet negatief spreken over je ouder.  

• Kind verdringt heftige gebeurtenissen. 

• Kind kan goed doen alsof het allemaal goed gaat of maakt zichzelf “onzichtbaar” op school. 

• Kind heeft nooit geleerd hulp te vragen, dus dat deed je gewoon niet. 
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“Ik dacht dat mijn ouders en thuissituatie normaal waren. Ik had niet door dat ik op sociaal-
emotioneel niveau zoveel miste. Toch voelde ik me rot, maar ik wist niet waarom.” 
 
“Omdat je als kind geen woorden kan geven aan de benarde situatie of er geen vinger op kan 
leggen, ben je niet actief op zoek naar informatie. Je moet iets aangereikt krijgen en zelfs dan is 
het lastig om te happen.” 
 
“Ik was bang dat ik uit huis werd geplaatst als ik vertelde dat het thuis mis ging.” 
 
“De enige stabiele factor was toch mijn moeder, ondanks dat het niet veilig was thuis”. 
 
“School wist wel dat er iets aan de hand was. Ze gaven aan dat ik iets moest zeggen als er iets is. 
Maar dat doe je als kind niet zo snel.” 
 
“Mijn tante gaf bij de tip om mij aan te melden voor lotgenotencontact bij Sien. Maar als tiener 
durfde ik dat niet en had ik een zetje nodig van iemand. Je voelt je al heel eenzaam en 
onbegrepen, dan is zo’n grote stap te moeilijk om in je eentje te maken.”  

 
➢ Omgevingsfactoren (familie/netwerk/school): 

• Familie van ouder en de andere (niet beperkte) ouder ontkennen de VB. Zij blijven de ouder 

met beperking steunen (“beschermen”) en erkennen problemen van het kind niet of mijden 

hulpverlening.  

• Niemand spreekt erover met kind, ondanks de signalen. 

• Niemand van de familie of school heeft het door. 

• Familieleden of school overschatten de ouder en zien niet de ernst van de thuissituatie, 

waardoor niemand ingrijpt.  

• Familieleden zijn bang voor negatieve reacties van andere familieleden als ze aan de bel 

trekken 

• Pleeggezin is onbekend met impact van KOVB-ervaringen en worden hierin onvoldoende 

ondersteund door pleegzorgbegeleider. 

 

“Pas in mijn opleiding werd ik voor het eerst gezien. Een docent had oog voor mij, vroeg door en 
zag dat ik hulp nodig had. Pas in mijn twintigerjaren zag ik in dat mijn ouders verstandelijk 
beperkt waren en ik veel gemist heb thuis.”  
 
“Mijn vader hield de familie buiten en nam het altijd op voor mijn moeder. Mijn familie had het 
lef moeten hebben om hierdoorheen te breken en zich over mij te ontfermen.” 
 
“De mensen in mijn omgeving hadden echt wel iets door, maar ze hebben nooit iets tegen mij 
gezegd.” 
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➢ Hulpverlener/professional factoren: 

• Er kwam thuis geen hulpverlening 

• Geen diagnose verstandelijke beperking of pas op veel latere leeftijd 

• Hulpverleners (huisarts, in de ggz) vragen niet door  

• Hulpverleners (huisarts, in de ggz) nemen zorgen van kind niet serieus 

• Ook als er wel hulpverlening is of het kind een traject start bij een hulpverlener, wordt 

onvoldoende doorgevraagd of weten hulpverleners niet wat ze moeten doen.  

• Artsen signaleren niet als kind vaak mee komt met ouder voor doktersafspraken.  

• Hulpverleners zijn onbekend met KOVB en de gevolgen hiervan. 

• Hulpverleners denken dat gedrag en zorgen van kind komt door andere problemen, zoals 

armoede of scheiding.  

• Hulpverleners overschatten ouder, ondanks de uitleg van (volwassen) kind 

• Hulpverleners hebben onvoldoende oog voor behoeften van kind en handelen vanuit hun 

eigen visie over een gezonde ouder-kindrelatie.  

• Schoolprofessionals hebben te weinig kennis over verstandelijke beperking.  

• Privacy van ouders 

• Hulpverleners vraagt kind naar thuissituatie in bijzijn van ouder 

• Hulpverleners komen voor de ouder, niet voor het kind.  

 

“Je moet maar lief zijn tegen je moeder, want je moeder kan er niet zoveel aan doen, zei de 
hulpverlener tegen mij.” 
 
“De hulpverleners van mijn moeder bekritiseerden mij omdat ik mijn moeder niet wilde knuffelen. 
Zij hebben nooit erkent hoe vreselijk mijn moeder mij heeft behandeld.” 
 
“Ik kwam als kind altijd mee naar de vele doktersafspraken van mijn moeder en oma. De artsen 
vonden dit allemaal zo normaal. Ik zette een lieve glimlach op en niemand had wat door. De 
artsen hadden zich moeten afvragen waarom een kind zoveel zorgt voor de (groot)ouder.” 
 
“Hulpverleners zijn zich niet bewust van deze onzichtbare groep kinderen. Ze denken dat we ons 
wel redden. Aan de buitenkant zie je ook niet mijn verborgen leed en onzekerheid.”   
 
“Ik heb bij de ggz moeten strijden om een onderzoek naar mijn moeder, want 'op het oog' was er 
niets mis met haar.” 
 
“De huisarts dacht dat ik nog in mijn bed plaste vanwege de verstandelijke beperking van mijn 
broertje en zusje. Hij had niet door dat mijn ouder verstandelijk beperkt was en heeft niets 
ondernomen.” 
 
“De gesprekken bij de psycholoog gingen over mijn zelfbeeld en hoe ik me weer goed kon voelen. 
We spraken niet over hoe het was om op te groeien bij verstandelijk beperkte ouders. Zo’n 
gesprek had mij veel begrip en erkenning kunnen geven.” 
 

 
➢ Beschikbaarheid tools en informatie: 

• Geen informatie kunnen vinden: er was simpelweg geen informatie. Pas sinds laatste jaren 

meer info toegankelijk via internet. Dit is nog erg summier.  
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Bijlage 2 Achtergrondinformatie: Ondersteuning van KOVB 
 

Ondersteuning van kinderen 
In het navolgende wordt besproken hoe de ondersteuning van de KOVB die wij hebben gesproken 
verliep. Ongeveer de helft van de respondenten, zowel in de vragenlijst als in de interviews, geeft 
aan dat iemand in de omgeving aandacht had voor hem of haar als kind. Zij spreken met name over 
familieleden en ouders van een vriend(in) van het kind. Ook wordt een buurvrouw, iemand van de 
kerk en een vriend van de ouder genoemd.  
Bij ongeveer een derde van de KOVB die de vragenlijst invulden, ontving de ouder hulpverlening. Dit 
waren met name maatschappelijk werkers die de ouder ondersteunden bij dagelijkse taken of bij de 
opvoeding van het verstandelijk beperkte broertje of zusje van het kind. Daarnaast werd ggz-hulp 
voor de ouder en een gezinsvoogd genoemd. Slechts één KOVB geeft aan dat hulpverleners van 
Jeugdzorg oog hadden voor hem/haar als kind. Ook noemt één KOVB dat de gezinsvoogd sprak over 
thuis met het kind, maar altijd in bijzijn van de ouder. Alle andere respondenten geven aan dat de 
hulpverleners zeer beperkt tot totaal geen aandacht hadden voor hem/haar als kind. Dit beeld komt 
ook grotendeels terug bij de geïnterviewden KOVB. De twee minderjarige KOVB die bevraagd zijn, 
kregen wel ondersteuning van hulpverleners in de vgz of van de pleegzorgbegeleider. 
 

“Ik heb mij niet echt gesteund gevoeld, maar ik kon zo hier en daar wel wat laten vallen. Soms voelde 
het oneerlijk omdat ik het ook lastig vond, maar ik het nooit kwijt kon aan de hulpverlening aangezien 
zij er om andere redenen waren.” 
 
“Er was ook een hulpverlener die letterlijk tegen mij zei: we zijn hier voor je moeder niet voor jou. ik 
was toen 9 jaar.” 

 

Drempels voor het bieden van ondersteuning 
Respondenten noemen verschillende redenen waarom ondersteuning uitbleef. 
➢ Verstandelijke beperking en ernst van situatie wordt niet gezien of onderschat 

• Familie van ouder wilde geen hulpverlening inschakelen, omdat ze het zelf wilden oplossen. 

Familie vertelt het kind niets. Mogelijk door onbegrip en onderschatting van de situatie. 

• Andere ouder (zonder beperking) ziet niet in dat er iets aan de hand is met de ouder met 

verstandelijke beperking. 

• Kind lijkt geen problemen te hebben: ontwikkelde zich goed en zag er verzorgd uit. Omgeving 

en familieleden denken dat het prima gaat met het kind.   

• Ouder is verbaal sterk, waardoor omgeving haar overschat.  

• Onbekendheid met verstandelijke beperking: mensen kunnen verstandelijk beperking niet 

signaleren en ouder wist hier zelf ook niet van.  

 

➢ Verstandelijke beperking en ernst van situatie wordt ontkend en zorg wordt gemeden 

• Ouder wil niet praten over de verstandelijke beperking. 

• Ouders hielden familieleden op afstand om bemoeienis tegen te gaan.  

• Kind moest zwijgen van ouder 

• Ouder mijdt zorg (bijvoorbeeld na slechte eerdere ervaringen met zorg) 

• Andere ouder (zonder beperking) wil geen hulpverlening inschakelen.  

• Familie van ouder wil vanwege taboe geen hulpverlening inschakelen of het kind. 

 
➢ Schaamte en ongemak 

• Familie van ouder schaamt zich en ontwijkt ouder.  

• Anderen in de omgeving vinden de ouder “raar” en ontwijken hem/haar.   



 

18 
 

Bijlage 3 Gespreksleidraad voor interviews en focusgroepen (volwassen) KOVB 
 

Achtergrond project 
 
Opgroeien bij ouder(s) met een verstandelijke beperking 
Erachter komen dat je ouder (vermoedelijk) een verstandelijke beperking heeft, gebeurt meestal niet 
van de ene op de andere dag. Vaak begint het met het gevoel dat jouw thuissituatie anders is dan bij 
anderen. Het kan een heel proces zijn, van vele jaren, voordat je hoort of inziet dat er (vermoedelijk) 
sprake is van een verstandelijke beperking bij je ouder(s). Vervolgens kan het nog een hele tijd duren 
voordat je de link legt tussen de beperking van je ouder en de problemen die je thuis ervaart of 
ervaarde. Herken je dat? We zijn benieuwd hoe dat voor jou was. We zijn ook benieuwd wie jou 
gesteund en geholpen heeft. Wat jou heeft geholpen om te begrijpen dat je ouders een 
verstandelijke beperking hebben, en dat dat ook gevolgen heeft voor jou als kind.  
 
Over dit project 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut de opdracht 
gegeven een overzicht te maken van de beschikbare kennis over kinderen van ouders met een 
verstandelijke beperking. Het Trimbos werkt hierin samen met de Denktank KVBO waarin ook enkele 
volwassen KVBO deelnemen. We willen weten aan welke informatie behoefte is bij de (volwassen) 
kinderen zelf én bij de professionals die de kinderen tegenkomen in hun werk.  
 
Lily Menco, Vera Ramaker en Daniëlle Meije 
KVBO-info@trimbos.nl 
 

De vragen 
 

Voorstellen (15 min inclusief uitleg) 
1. Kan je in een paar zinnen vertellen hoe jouw thuissituatie eruit zag?  

 

Hoe werd je bewust van jouw thuissituatie? (25 min) 

1. Hoe werd jij je bewust dat jouw thuissituatie anders was dan bij anderen?  
Doorvragen: hoe oud was je toen? 
Doorvragen: welke signalen vielen je op? 
Doorvragen: wanneer kwam je er echt achter dat het om een verstandelijke beperking ging en hoe?  
Doorvragen: wanneer en hoe begreep je dat die VB invloed heeft op jouw eigen leven? Wat merkte je 
als kind, wat waren de belangrijkste gevolgen voor jou?  
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Informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) (25 min) 
1. Op welke manier heb jij ooit informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) gekregen 

of gevonden?  

Bijvoorbeeld: via gesprek met familie, vrienden, op school, hulpverlener van je ouder, filmpjes, 

websites, contant met andere kinderen, boeken, etc.  

Doorvragen: Had je toen hiernaar moeten vragen? 

Doorvragen: Welke drempels heb jij ervaren in het krijgen/vinden van informatie over de VB van je 

ouder(s) en begrijpen wat er thuis aan de hand is? 

2. Op welke manier had jij vroeger of nu graag informatie willen krijgen over de verstandelijke 
beperking van je ouder(s)? 

 
Hulp en aandacht voor jou (25 min) 

1. Was er iemand in je omgeving die aandacht had voor jou? Die een luisterend oor bood en je 
ondersteunde? 
Doorvragen: hulpverlening van je ouders?  
Doorvragen: huisarts of iemand van school?  
Doorvragen: iemand in je omgeving? Bijvoorbeeld een familielid, een vriend/kennis van de familie, 
een buur.  
 
Ja? → Op welke manier? Wat heeft jou geholpen? 
Nee? Heb je wellicht een idee waarom dat niet gebeurde? En had je het idee dat de mensen in je 
omgeving wel wisten of vermoedden dat je ouder een verstandelijke beperking heeft, maar hierover 
niet spraken met jou?   
 

 
2. Achteraf gezien, wie of wat had jou mogelijk kunnen helpen en steunen?  
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Bijlage 4 Gespreksleidraad voor gesprek tussen professional en minderjarig KOVB  
 

Achtergrond project 
 
Opgroeien bij ouder(s) met een verstandelijke beperking 
Erachter komen dat je ouder (vermoedelijk) een verstandelijke beperking heeft, gebeurt meestal niet 
van de ene op de andere dag. Vaak begint het met het gevoel dat jouw thuissituatie anders is dan bij 
anderen. Het kan een heel proces zijn, van vele jaren, voordat je hoort of inziet dat er (vermoedelijk) 
sprake is van een verstandelijke beperking bij je ouder(s). Vervolgens kan het nog een hele tijd duren 
voordat je de link legt tussen de beperking van je ouder en de problemen die je thuis ervaart of 
ervaarde. Herken je dat? We zijn benieuwd hoe dat voor jou was. We zijn ook benieuwd wie jou 
gesteund en geholpen heeft. Wat jou heeft geholpen om te begrijpen dat je ouders een 
verstandelijke beperking hebben, en dat dat ook gevolgen heeft voor jou als kind.  
 
Over dit project 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut de opdracht 
gegeven een overzicht te maken van de beschikbare kennis over kinderen van ouders met een 
verstandelijke beperking. Het Trimbos werkt hierin samen met de Denktank KVBO waarin ook enkele 
volwassen KOVB deelnemen. We willen weten aan welke informatie behoefte is bij de (volwassen) 
kinderen zelf én bij de professionals die de kinderen tegenkomen in hun werk.  
 
Lily Menco, Vera Ramaker en Daniëlle Meije 
KVBO-info@trimbos.nl 
 

De vragen 
 
Hoe ging het bij jou? 

1. Hoe oud was toen je voor het eerst merkte dat jouw thuissituatie anders was dan bij anderen?  

 
2. Weet je nog hoe oud je was toen je je bewust werd dat jouw ouder(s) (vermoedelijk) een 
verstandelijk beperking heeft/hebben? Hoe kwam je erachter dat jouw ouder(s) (vermoedelijk) een 
verstandelijke beperking heeft/hebben?   

 
3. Hoe oud was je toen voor het eerst begreep dat de verstandelijke beperking van jouw ouder effect 
had op jouw leven en thuissituatie? Hoe kwam je daarachter?  
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4. Hoe zag jouw thuissituatie eruit? Wat waren voor jou als kind de belangrijkste gevolgen van het 
feit dat jouw ouders een verstandelijke beperking hebben?  

 

Hulp en aandacht voor jou 

5. Als je ouders hulpverlening hebben gehad, besteedde de hulpverlener aandacht aan jou? Zo ja, op 
welke manier hebben zij aandacht aan jou besteed/ondersteuning geboden? Heb je je gesteund 
gevoeld door die hulpverlener?  

 
6. Was er iemand in je omgeving die aandacht had voor jou? Die een luisterend oor bood en je 
ondersteunde? Bijvoorbeeld een familielid, een vriend/kennis van de familie, een buur of iemand van 
school.  
→ Ja? Op welke manier en wat heeft jou daarin het meest geholpen?  
→ Nee? Heb je wellicht een idee waarom dat niet gebeurde? En had je het idee dat de mensen in je 
omgeving wel wisten of vermoedden dat je ouder een verstandelijke beperking heeft, maar hierover 
niet spraken met jou?   

 
7. Achteraf gezien, wie had jou mogelijk kunnen helpen en steunen?  
Denk aan mensen in je eigen omgeving, maar ook aan hulpverleners. Dit kan de huisarts, schoolarts, 
leraar, hulpverleners van je ouder, familieleden, vrienden van je ouders, media, etc., zijn. 

 
8. En wat had deze persoon, of hadden deze personen voor jou kunnen doen?  
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Informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) 
9. Op welke manier heb jij ooit informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) gekregen 
of gevonden?  
Bijvoorbeeld: via gesprek met familie, vrienden, op school, hulpverlener van je ouder, filmpjes, 
websites, contant met andere kinderen, boeken, etc.  

10. Op welke manier had jij vroeger of nu graag informatie willen krijgen over de verstandelijke 
beperking van je ouder(s)? 

 
11. Welke drempels heb jij ervaren in het krijgen/vinden van informatie over de verstandelijke 
beperking van je ouder(s) en begrijpen wat er thuis aan de hand is?  

 
12. Wat heb je het meeste gemist vroeger of nu?   

 
13. Wil je nog iets kwijt of heb je een opmerking?  

 
 

  

 

 

 

 

 



 

23 
 

Bijlage 5 Vragenlijst KOVB online (Limesurvey) 
 

Titel vragenlijst 

Informatiebehoefte, kennis en ervaringen van kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke 
beperking 

 
Introductie vragenlijst 
Opgroeien bij ouder(s) met een verstandelijke beperking 
Erachter komen dat je ouder (vermoedelijk) een verstandelijke beperking heeft, gebeurt meestal niet 
van de ene op de andere dag. Vaak begint het met het gevoel dat jouw thuissituatie anders is dan bij 
anderen. Het kan een heel proces zijn, van vele jaren, voordat je hoort of inziet dat er (vermoedelijk) 
sprake is van een verstandelijke beperking bij je ouder(s). Vervolgens kan het nog een hele tijd duren 
voordat je de link legt tussen de beperking van je ouder en de problemen die je thuis ervaart of 
ervaarde. Herken je dat? We zijn benieuwd hoe dat voor jou was. We zijn ook benieuwd wie jou 
gesteund en geholpen heeft. Wat jou heeft geholpen om te begrijpen dat je ouders een 
verstandelijke beperking hebben, en dat dat ook gevolgen heeft voor jou als kind.  
 
Over dit project 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut de opdracht 
gegeven een overzicht te maken van de beschikbare kennis over kinderen van ouders met een 
verstandelijke beperking. Het Trimbos werkt hierin samen met de Denktank KVBO waarin ook enkele 
volwassen KOVB deelnemen. We willen weten aan welke informatie behoefte is bij de (volwassen) 
kinderen zelf én bij de professionals die de kinderen tegenkomen in hun werk.  
 
Privacy 
Deze vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en is volledig anoniem. De gegevens die worden 
vastgelegd bevatten geen gegevens die tot jou zijn te herleiden. Meer informatie over hoe het 
Trimbos omgaat met persoonsgegevens kan je vinden op Trimbos.nl | Privacystatement.  
 
Je bent op geen enkele manier verplicht om mee te doen met deze vragenlijst. Je kan op ieder 
moment stoppen door de vragenlijst af te sluiten. 
 
Alvast hartelijk dank voor het invullen! 
 
Lily Menco, Vera Ramaker en Daniëlle Meije 
Trimbos-instituut 
Wil je contact opnemen? 
KVBO-info@trimbos.nl 
 

  

https://www.trimbos.nl/privacy
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De vragen 
 
Topic 1: Hoe ging het bij jou? 

1. Hoe oud was toen je voor het eerst merkte dat jouw thuissituatie anders was dan bij anderen? 
→ Onder de 10 jaar, 11-15, 16 -20, 21-25, 26+, “weet ik niet” 
 
2. Weet je nog hoe oud je was toen je je bewust werd dat jouw ouder(s) (vermoedelijk) een 
verstandelijk beperking heeft/hebben?  
→ onder de 10 jaar, 11-15, 16 -20, 21-25, 26+, “weet ik niet” 
 
 
2a. Hoe kwam je erachter dat jouw ouder(s) (vermoedelijk) een verstandelijke beperking 
heeft/hebben?   

 
3. Hoe oud was je toen voor het eerst begreep dat de verstandelijke beperking van jouw ouder effect 
had op jouw leven en thuissituatie?  
→ Onder de 10 jaar, 11-15, 16 -20, 21-25, 26+, “weet ik niet” 
 
3a. Hoe kwam je daarachter?  

 
4. Wat waren voor jou als kind de belangrijkste gevolgen van het feit dat jouw ouders een 
verstandelijke beperking hadden? 

 
Topic 2: Ondersteuning in het gezin 

5. Heeft/hebben jouw ouder(s), in de tijd dat je thuis woonde, hulpverlening gehad? 
→ Ja, nee, weet ik niet  
 
5a. Zo ja, Welk soort hulpverlening of van welke hulpverlenersorganisatie hebben je ouder(s) hulp 
ontvangen? 

 
5b. Zo ja, besteedde de hulpverlener aandacht aan jou? Heb je je gesteund gevoeld door die 
hulpverlener?  
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6. Was er iemand in je omgeving die aandacht had voor jou? Die een luisterend oor bood en je 
ondersteunde? Bijvoorbeeld een familielid, een vriend/kennis van de familie, een buur of iemand van 
school.  
→ Nee, Ja, namelijk 
 
6a.  
Zo ja, Wat heeft jou daarin het meest geholpen?  
Zo nee, heb je wellicht een idee waarom dat niet gebeurde? En had je het idee dat de mensen in je 
omgeving wel wisten of vermoedden dat je ouder een verstandelijke beperking heeft, maar hierover 
niet spraken met jou?   

 
Topic 3: Informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) 

7. Op welke manier heb jij ooit informatie over de verstandelijke beperking van je ouder(s) gekregen 
of gevonden?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
Ik ben niet met dergelijke informatie in aanraking gekomen 
Via gesprek met familieleden, vrienden, kennissen 
Via gesprek op school 
Via gesprek met hulpverlener van mijn ouder 
Via gesprek met andere hulpverleners  
Informatie, filmpjes, documentaires, ervaringsverhalen online 
Contact met lotgenoten 
Via een training 
Boek of flyer 
Anders, namelijk … 

7a. Op welke manier had jij vroeger of nu graag informatie willen krijgen over de verstandelijke 
beperking van je ouder(s)? 

 
8. Welke drempels heb jij ervaren in het krijgen/vinden van informatie over de verstandelijke 
beperking van je ouder(s) en begrijpen wat er thuis aan de hand is?  

 
Topic 4: Jouw wensen en behoeften 

9. Achteraf gezien, wie had jou mogelijk kunnen helpen en steunen? Denk aan mensen in je eigen 
omgeving, maar ook aan hulpverleners. Dit kan de huisarts, schoolarts, leraar, hulpverleners van je 
ouder, familieleden, vrienden van je ouders, media, etc., zijn. 
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9a. En wat had deze persoon, of hadden deze personen voor jou kunnen doen?  

 
10. Wat heb je het meeste gemist vroeger?   

 
11. Wil je nog iets kwijt of heb je een opmerking? Wij horen het graag.   
 
Wij brengen u in december graag op de hoogte van de resultaten van deze inventarisatie.  Als u ons 
rapport wil ontvangen per mail, kunt u hier uw e-mailadres achterlaten: 

 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!  
Wij brengen je in december graag op de hoogte van de resultaten van deze inventarisatie. Als je ons 
rapport wil ontvangen per mail, kan je hier jouw e-mailadres achterlaten: ….   

 

 

 


