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Dewi is een meisje van 12 jaar. Ze heeft een expressief gezicht, en is meestal opgewekt. 
Ze is dol op buiten zijn in weer en wind, ze houdt van knuffelen en weet goed hoe ze de 
aandacht van de mensen om zich heen kan krijgen. Ze woont thuis bij haar ouders, haar 
oudere zus en haar jongere broer. Broer en zussen kunnen het heel goed met elkaar vin-
den. Met name de oudere zus weet, volgens de ouders, altijd heel snel wat Dewi wil of 
niet wil. Ook spelen ze veel samen. Volgens de ouders zijn ze twee handen op één buik.

Vanaf haar geboorte heeft Dewi een ernstige verstandelijke en een ernstige motorische 
beperking. Door haar motorische beperking heeft Dewi nauwelijks de mogelijkheid om 
haar omgeving zelfstandig te ontdekken: haar spasticiteit is zo ernstig dat het lastig 
voor haar is om een voorwerp te pakken en/of zo vast te houden dat ze er iets mee 
kan doen. Ook is er sprake van een visuele beperking, al is het lastig om te bepalen 
wat Dewi wel of niet kan zien. In ieder geval is het van belang dat voorwerpen die haar 
worden aangeboden, duidelijk contrasteren met de achtergrond. Een lichtgekleurde 
beker op haar rolstoelblad ziet ze niet, een felgekleurd rood exemplaar trekt wel haar 
aandacht. Haar gehoor is goed. Daarnaast heeft ze epilepsie die met medicijnen rede-
lijk onder controle is. Er zijn regelmatig (een tot twee keer per week) kortdurende epi-
leptische insulten. Die verlopen soms onmerkbaar voor de omgeving en in die gevallen 
is de vermoeidheid van Dewi na een dergelijk insult vaak het enige dat doet vermoeden 
dat een insult heeft plaatsgevonden. Ook heeft ze last van obstipatie, waarvoor ze me-
dicatie krijgt. Eten van vast (gepureerd) voedsel is soms lastig, slikken neemt veel tijd 
en moet, vanwege de kans op verslikken, in het tempo dat Dewi aangeeft.

Dewi kan goed duidelijk maken wat ze wel en niet leuk vindt, en waar ze wel of niet 
van houdt. In het ene geval is er een stralende gezichtsuitdrukking, positieve geluiden 
(zoals lachen) en ogen die glinsteren. ‘Niet leuk’ of ‘daar hou ik niet van’ laat ze mer-
ken door ‘moppergeluiden’ te maken en door te fronsen. Als daar onvoldoende op 
wordt gereageerd, gaat ze gillen.

Dewi gaat vijf dagen in de week naar een Kinderdagcentrum (KDC). Daar draait ze 
mee in het groepsprogramma met onder andere muziekactiviteiten, knutselen, senso-
pathische activiteiten en eens per twee weken zwemmen. Ook krijgt ze daar fysiothe-
rapie. Dewi houdt ervan om steeds iets te doen te hebben, ze doet volop mee aan 
de activiteiten die worden aangeboden. Ouders vertellen dat ze steevast ‘moe maar 
tevreden’ thuiskomt na de dag in het KDC. In het weekend is er altijd een uitstapje 
gepland met het gezin, een wandeling door het bos is favoriet. Eens per maand gaat 
Dewi een weekend naar de logeeropvang; dat biedt de nodige rust en hersteltijd aan 
de ouders en de andere kinderen in het gezin.

1.1 Mensen met ernstige meervoudige 
beperkingen: de geschiedenis van een naam

Een beschrijving zoals van Dewi was tot enkele decennia geleden niet mogelijk. In 
die tijd werd ouders aangeraden om hun kind met ernstige meervoudige beperkingen 
(EMB) al heel jong te laten opnemen in een voorziening voor mensen met verstande-
lijke beperkingen. Bovendien werd verondersteld dat er geen ontwikkeling mogelijk 
was voor deze kinderen en dat zij daarom alleen goede verzorging nodig hadden. Een 
dergelijk beeld is inmiddels geheel verlaten; men is geheel anders gaan denken over 
de rol en de positie van ouders. Het is nu vrijwel altijd zo dat een meisje zoals Dewi 
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met dergelijke ernstige beperkingen thuis, bij haar ouders en met zus en broertje, kan 
opgroeien omdat men doordrongen is van het belang van opgroeien in een gezin. Het 
gezin biedt de optimale omgeving voor het kind, een omgeving waarin het hechte re-
laties kan aangaan en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen (Vandesande, Bosmans, 
& Maes, 2019). Ook wordt algemeen erkend dat gezinsleden de belangrijkste mensen 
in het leven van een kind met EMB zijn, én dat zij in het algemeen de meest constante 
factoren in hun bestaan vormen. Wanneer een kind op een gegeven moment uit huis 
gaat, zijn het de ouders en andere gezinsleden die in weekenden of op andere mo-
menten op bezoek komen, het kind meenemen voor een uitstapje enzovoort (Kamstra, 
2017). Zij zijn veelal degenen die als wettelijke vertegenwoordigers optreden en ook op 
die manier levenslang betrokken blijven.

Naast een verandering in denken over het belang van het gezin in het leven van een 
kind met EMB is er, vooral door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, steeds 
meer kennis verkregen over de mogelijkheden en beperkingen van deze groep. Dat 
betekent dat we inmiddels anders zijn gaan denken over de betekenis van bepaald 
gedrag. Zo leverde onderzoek op dat veel problemen bij eten (zoals kokhalzen of 
uitspugen) worden veroorzaakt door gastro-oesofageale reflux. Dat maakte duidelijk 
dat hier geen sprake is van ‘probleemgedrag’, maar wel van een aandoening die ver-
band houdt met de ernst van de beperkingen en behandeling verdient (Böhmer et al., 
1999). Onderzoek toonde aan dat het merendeel van de personen met EMB (92%) 
cerebrale visusproblemen heeft (Van Splunder, Stilma, Bernsen, & Evenhuis, 2006) 
en dat heeft er mede toe geleid dat gespecialiseerde centra zijn ontstaan die proberen 
te bepalen hoe die visuele beperking het leven van de persoon met EMB beïnvloedt. 
Door het uitvoeren van onderzoek werd duidelijk dat ‘gedragsproblemen’ (zoals au-
tomutilatie of stereotiep gedrag) heel vaak voorkomen, maar dat dergelijk gedrag bij 
personen met EMB door begeleiders veelal gezien wordt als gedrag dat nu eenmaal bij 
iemand hoort en er daarom geen andere benadering of behandeling geboden hoeft te 
worden (Poppes, 2015). Door dit onderzoek wordt steeds vaker en beter onderkend 
dat gedragsproblemen gebaseerd kunnen zijn op niet goed begrepen worden, verve-
ling, pijn enzovoort. Er wordt nu niet alleen beter gesignaleerd, ook wordt geprobeerd 
er adequater op te reageren (Lambrechts, Van den Noortgate, Eeman, & Maes, 2010).

Een derde verandering in denken heeft betrekking op het (beter) kunnen zien van 
mogelijkheden. Dat ook personen met EMB behoefte hebben aan sociale contacten 
is op zich niet nieuw, maar wel nieuw is onderzoek dat kon aantonen hoe gering de 
mogelijkheden zijn die men geboden krijgt, om dergelijke contacten daadwerkelijk 
aan te gaan of te onderhouden (Kamstra, 2017; Nijs, 2015). Het dwong organisaties 
ertoe om na te denken over manieren om sociale contacten te verstevigen en/of uit te 
breiden. Het belang van bewegen, lange tijd een genegeerd onderwerp, staat inmid-
dels ook op de agenda van de meeste voorzieningen, en initiatieven zijn ontwikkeld 
om bewegingsactiviteiten te integreren in de dagelijkse ondersteuning (Bossink, 2019; 
Van der Putten, 2011). Het besef dringt door dat er meer kan en mogelijk is dan dat 
voorheen gedacht werd.
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Het verschil met de situatie van enkele decennia geleden is groot. Dat die verande-
ringen er kwamen was, zoals vaak, te danken aan ouders, een aantal professionals 
én diverse wetenschappers die zich realiseerden dat het hier ging om kinderen en 
volwassenen die een aparte subgroep vormen binnen de groep mensen met een ver-
standelijke beperking; een groep met een uniek ontwikkelingsprofiel en daarbij pas-
sende ondersteuningsbehoeften. In 1974 werd een eerste stap gezet in het omschrijven 
van deze groep met het advies van de Commissie-Klapwijk, onder de titel Meervoudig 
gehandicapte kinderen (Klapwijk, 1974). Kinderen zoals Dewi werden daarin ‘Meer-
voudig Complex Gestoord’ (MCG) genoemd, wat later werd veranderd in ‘Meervou-
dig Complex Gehandicapt’ en vervolgens in ‘Meervoudig Gehandicapten’. Er werd 
overeenstemming gevonden over de volgende omschrijving: ‘Er is sprake van meer-
voudige handicap, wanneer het merendeel van de geboden opvoeding/hulp die bij de 
ene beperking is bedacht, in die vorm niet bruikbaar is als gevolg van één of meerdere 
andere beperkingen’ (Nakken, 1993). Naast de groep ‘ernstig motorisch (ernstig) ver-
standelijk gehandicapten’ waren er nog veertien andere (sub)groepen waarbij sprake 
was van een combinatie van (ernstige) beperkingen, zoals de combinatie lichte ver-
standelijke beperkingen en een visusbeperking, of matige verstandelijke beperkingen 
en een stoornis in het autistisch spectrum, een spraakstoornis en een verstandelijke 
beperking, of personen die slechthorend én slechtziend zijn.

Nog even afgezien van de vraag of het juist is om te spreken van een ‘combinatie’ om-
dat er in veel gevallen sprake is van één oorzaak (bv. een gegeneraliseerde hersenbe-
schadiging), werd hierdoor de groep mensen met meervoudige beperkingen een zeer 
brede groep met logischerwijze zeer diverse ondersteuningsbehoeften. In de praktijk 
bleek een dergelijke brede omschrijving dan ook niet houdbaar. Al snel ontstond een 
onderscheid tussen ‘meervoudig gehandicapten’ en ‘ernstig meervoudig gehandicap-
ten’, al werd het verschil niet altijd op eenzelfde manier verklaard. Daarnaast werd 
de term ‘gehandicapten’, onder invloed van het burgerschapsparadigma, verlaten en 
vervangen door ‘(personen met) beperkingen’.

In Nederland bleek dat vooral personen met (zeer) ernstige verstandelijke en (ern-
stige) motorische beperkingen werden aangeduid als personen met Ernstige Meervou-
dige Beperkingen (EMB). Daarbij zal zeker een rol hebben gespeeld, dat in dezelfde 
periode (grofweg vanaf de jaren 1990) het onderzoek naar de personen met (zeer) 
ernstige verstandelijke en (zeer) ernstige motorische beperkingen op gang kwam. In 
onderzoek kwam aandacht voor de mogelijkheden die ook personen met EMB heb-
ben. Er werd een visie ontwikkeld die aangaf dat personen met EMB ‘recht hebben op 
een situatie waarin zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot 
optimale ontplooiing van hun mogelijkheden kunnen komen’ (Vlaskamp, 1993). Er 
werden specifieke instrumenten ontwikkeld om het functioneren en de situatie van 
deze personen met EMB nauwkeurig te beschrijven en op kwaliteit te beoordelen (Pe-
try & Maes, 2007; Petry, Maes, & Vlaskamp, 2009) en hun opvoeding/ondersteuning 
vorm te geven (Vlaskamp, 1999; Vlaskamp, 2019). Daarmee werd deze groep perso-
nen duidelijk beschreven in de literatuur, en werd de term EMB in Nederland en in 
Vlaanderen vooral gebruikt voor personen met zowel (zeer) ernstige verstandelijke als 
(zeer) ernstige motorische beperkingen.
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De discussie over de afbakening van de groep personen met EMB bleef echter gaande, 
en daarmee ook de vraag hoe een beschrijving kan worden gegeven die deze groep zo 
inperkt dat verwarring in de discussie over wie het nu eigenlijk gaat zo veel mogelijk 
kan worden weggenomen. Een volgende duidelijke stap in deze discussie werd gezet 
met een publicatie door Nakken en Vlaskamp in 2007, met het benoemen van twee 
‘sleutelkarakteristieken’ die kenmerkend zijn voor EMB: een ernstige of zeer ernstige 
verstandelijke beperking en een ernstige of zeer ernstige bewegingsbeperking. De om-
schrijving luidt als volgt: ‘zij bestaat dan uit personen met zo’n diepe verstandelijke 
beperking, dat gestandaardiseerde tests voor het bepalen van de verstandelijke capaci-
teiten niet of nauwelijks kunnen worden gebruikt en die bovendien worden gekenmerkt 
door een ernstige vorm van neuromotorisch disfunctioneren (zich uitend in bijvoorbeeld 
spastische tetraplegie). Als consequentie daarvan begrijpen zij bijvoorbeeld niet of nau-
welijks gesproken taal, hebben haast geen symbolische interactie met voorwerpen en 
nagenoeg geen zelfredzaamheidsvaardigheden’.

De twee sleutelkarakteristieken zijn op te vatten als twee dimensies. Maar naast deze 
twee dimensies werden nog een derde en een vierde dimensie gegeven (Nakken & 
Vlaskamp, 2007). Die derde dimensie heeft betrekking op de zintuiglijke beperkin-
gen, de vierde dimensie omvat de gezondheidsproblemen. Epilepsie, chronische lucht-
weginfecties, obstipatie, gastro-oesofageale-refluxziekte en slikproblemen zijn enkele 
veelvuldig voorkomende problemen (Veugelers, 2006; Van Timmeren et al., 2017) (zie 
ook hoofdstuk 17). Ook deze dimensies hebben invloed op het functioneren van een 
persoon met EMB. Deze meerdimensionale beschrijving van de groep EMB maakt de 
complexiteit duidelijk, maar biedt daarmee geen duidelijke begrenzing. Dat betekent 
dat de vraag wie nu wel en wie niet gerekend kan worden tot de groep personen met 
EMB, nog niet eenduidig beantwoord kan worden.

1.2 Huidige omschrijving
De hiervoor genoemde sleutelkarakteristieken bieden een houvast, maar zoals gezegd 
zijn ze niet het enige dat het functioneren van iemand met EMB bepaalt. De aard en de 
intensiteit van de derde en vierde dimensie, de zintuiglijke beperkingen en de gezond-
heidsproblemen hebben eveneens invloed en bepalen mede de complexiteit van het 
beeld. Daarbij lopen oorzaak en gevolg soms door elkaar: beweegt iemand nauwelijks 
vanwege gebrek aan motivatie om te bewegen en te exploreren als gevolg van de zeer 
ernstige verstandelijke beperking, of door het gebrek aan een op motorische activering 
gericht aanbod, of omdat er sprake is van een visuele beperking, of doordat de medica-
tie hem of haar suf maakt? Het zijn vragen waarmee we nog steeds worstelen, vragen 
die tot nu toe ook alleen per individu te beantwoorden zijn.

Het hiervoor geschetste meerdimensionale model is lastig visueel weer te geven. Om 
het ons te kunnen voorstellen, kan het mogelijk helpen om EMB op te vatten als 
een spectrum, waarbinnen de kern wordt gevormd door personen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en (zeer) ernstige motorische beperkingen, in combinatie met veelal 
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zintuiglijke beperkingen én ernstige gezondheidsproblemen. Deze kerngroep wordt 
veelal aangeduid met de term ‘personen met zeer ernstige verstandelijke en meervou-
dige beperkingen’, afgekort tot ZEVMB. Deze term sluit aan bij de internationaal geac-
cepteerde afkorting PIMD (Profound Intellectual and Multiple Disabilities). ZEVMB is 
daarmee op te vatten als de kern van het EMB-spectrum. Daarnaast zijn er anderen 
die wel passen binnen het spectrum, maar niet horen tot deze kerngroep. Dat kun-
nen bijvoorbeeld personen zijn met zeer ernstige verstandelijke beperkingen, matige 
motorische beperkingen maar met zeer ernstige visuele beperkingen waardoor hun 
bewegingsruimte sterk beperkt wordt. Het EMB-spectrum omvat dan personen met, 
in elk geval, (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperkingen, maar die zich 
kenmerken door een complexe verwevenheid van problemen die voortkomen uit de 
verschillende beperkingen die wederzijds invloed hebben op elkaar, waardoor voor 
iedere persoon een eigen uniek profiel ontstaat. In de praktijk, zowel in Nederland 
als in Vlaanderen, wordt de term EMB soms ook gehanteerd terwijl er geen sprake 
is van aanwezigheid van beide sleutelkarakteristieken, maar wel van meervoudige 
beperkingen, zoals personen met ernstige verstandelijke beperkingen en een autisme-
spectrumstoornis, of personen met zowel een visuele als een auditieve beperking. Dat 
is begrijpelijk, maar het roept nieuwe vragen op. In elk geval versterkt het loslaten van 
beide sleutelkarakteristieken de onduidelijkheid over wie we het hebben wanneer we 
spreken over personen met EMB. Maar een dergelijke afbakening is wel noodzakelijk.

1.3 Het belang van afbakening
Wie kunnen er nu wel of niet tot de groep EMB gerekend worden? Hoe eng of hoe ruim 
bepalen we de toch al lastig af te bakenen grens tussen EMB en niet-EMB? Maar voor-
al: waarom is het van belang om te bepalen wie wel én wie niet hoort tot de groep van 
mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Daar zijn een aantal redenen voor.

Ten eerste is het van belang om duidelijk te maken dat er sprake is van een ‘eigen’ 
categorie personen, die behoefte heeft aan een ‘eigen’ wijze van handelen in de opvoe-
ding en ondersteuning (zorg, behandeling). Hoewel er veel ten goede is veranderd, is 
het zeker niet in alle gevallen zo, dat de opvoedingsondersteuning die gegeven wordt 
in de thuissituatie en het professionele ondersteuningsaanbod in een voorziening, 
zijn toegesneden op deze doelgroep. Ook in beleid en regelgeving wordt deze groep 
niet (in elk geval niet altijd) beschouwd als een eigen categorie met eigen specifieke 
kenmerken en behoeften aan een daarbij aansluitend aanbod. Het gevolg is dat zij 
regelmatig ‘buiten de boot vallen’, bijvoorbeeld wanneer het gaat om maatregelen om 
de participatie te bevorderen, of sociale contacten mogelijk te maken. Veelal is dan de 
constatering – vanuit de beste bedoelingen – dat voorgestelde maatregelen nu een-
maal niet geschikt zijn voor deze doelgroep (o.m. Bigby, Clement, Mansell, & Beadle-
Brown, 2009). Het niet of onvoldoende erkennen van de complexe verwevenheid van 
beperkingen en problemen, dat zo typerend is voor deze groep mensen, leidt tot een 
simplificering van de aanwezige problematiek én tot professionele ondersteuning die 
onvoldoende is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de persoon 
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(Van der Putten, Vlaskamp, Poppes, & Luijkx, 2017). Soms leidt dat tot overvraging, 
bijvoorbeeld omdat er activiteiten worden aangeboden die voor personen met EMB 
van te hoog niveau zijn, te veel inspanning vergen, of te onverwacht, te vluchtig of 
in een te onrustige omgeving worden aangeboden. Maar veelal leidt dat ook juist tot 
ondervraging, bijvoorbeeld door te constateren dat een bepaalde activiteit voor de 
persoon te hoog gegrepen is, zonder dat is uitgezocht op welke manier en onder welke 
omstandigheden de persoon met EMB in staat is om optimaal te reageren of mee te 
doen. Vaak is er niet voldoende kennis over wat er mogelijk is aan activiteiten en hoe 
die moeten worden aangeboden en uitgevoerd. Zowel bij over- als bij ondervraging 
wordt niet of onvoldoende aangesloten bij de individuele wensen en behoeften van 
de persoon. Ondersteuning van personen met EMB stelt hoge eisen aan de kwaliteit 
van de betrokken professionals; het is zeer specialistisch werk. Dat het noodzakelijk 
is om tevens een relatie op te bouwen en/of te onderhouden met de persoon met EMB 
speelt daarbij ook nog een rol: zonder die relatie wordt de uitvoering van welke vorm 
van ondersteuning dan ook, ernstig bemoeilijkt. Door een heldere afbakening kan 
duidelijk worden dat personen met EMB eigen, specifieke ondersteuningsbehoeften 
hebben. Wanneer ouders, zorgprofessionals maar vooral ook beleidsmakers inzicht 
krijgen in de enorme complexiteit en verwevenheid van de verschillende beperkingen 
en gezondheidsproblemen bij deze doelgroep, kan inzet en bekostiging van middelen 
beter worden verantwoord.

Ten tweede biedt afbakening de mogelijkheid om specifiek voor deze doelgroep, in-
strumenten ten behoeve van assessment en behandelingsvormen of activiteiten te 
ontwikkelen. Op dit moment zijn er nog steeds maar beperkt instrumenten beschik-
baar die betrouwbaar en valide kunnen worden toegepast bij personen met EMB. Dan 
worden vaak instrumenten ingezet die niet voor deze doelgroep bedoeld zijn, met als 
gevolg dat de resultaten van dergelijke instrumenten een onjuist en onvolledig beeld 
geven van de mogelijkheden van deze personen. Ook worden nog steeds behande-
lingsvormen aangeboden waarvan onduidelijk is of ze passend zijn om te gebruiken 
bij personen met EMB. Veelal zijn dat behandelingsvormen die zijn ontwikkeld voor 
andere doelgroepen dan de EMB-doelgroep, en blijft het veronderstelde resultaat van 
de behandeling uit. Dat leidt tot teleurstelling en ook tot verkeerd gebruik van finan-
ciële middelen. Ook activiteiten kunnen onjuist ingezet worden, bijvoorbeeld omdat 
men onvoldoende rekening houdt met het tijdstip en de duur van een activiteit. Vaak 
zijn de tijden die gebruikt worden voor activiteiten vastgelegd in een dagprogramma, 
dat niet is aangepast op het optimale niveau van alertheid van een individu. De voor-
beelden zijn talloos.

Wanneer duidelijk is dat personen met EMB een specifieke groep vormen, kan ook het 
huidige aanbod aan ondersteuning (inclusief activiteiten en behandelingsvormen) in 
kaart worden gebracht en kan worden nagegaan welke behandelingsvormen of activi-
teiten passend zijn. Voor zorgprofessionals en management geldt dat kennis over wat 
werkt en wat niet van groot belang is. Maar dat geldt zeker ook voor ouders: goede 
voorlichting hierover is ook voor hen van belang wanneer zij een keuze moeten ma-
ken voor hun kind.
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Ten derde biedt een goede afbakening de mogelijkheid om te kunnen vaststellen hoe-
veel personen behoren tot het EMB-spectrum. De omvang van de groep zal immers 
ook mee bepalen hoe omvangrijk in aard en mate het ondersteuningsaanbod is. Meer 
dan een schatting valt, op dit moment, niet te geven (Maes, Penne, De Maeyer, & 
Vandevorst, 2008; Maes, Penne, & De Maeyer, 2009; Vugteveen, Van der Putten, & 
Vlaskamp, 2014). De aantallen variëren van enkele duizenden tot 20.000. Door het 
ontbreken van dergelijke gegevens beschikken we ook niet over kennis over de veran-
deringen in omvang en samenstelling van de groep door de tijd heen. Een, op basis 
van meer ‘harde’ gegevens en/of op basis van een duidelijk op de betreffende doel-
groep afgestemde landelijke registratie, aantal ontbreekt tot op vandaag. Dat is een 
serieuze tekortkoming, omdat dergelijke gegevens ons in staat stellen veranderingen 
in aard en mate van ondersteuning, én de effectiviteit van bepaalde ondersteunings- of 
behandelingsvormen, door de tijd heen te kunnen volgen. Ook kan dat inzicht geven 
in de effecten van veranderingen (zoals in hoogte van beschikbare financiering, of in 
het aanbod in ondersteuningsvormen) op de kwaliteit van bestaan van personen met 
EMB (Van der Putten et al., 2017).

Het belang van afbakening is duidelijk. Er valt nog steeds te discussiëren over hoe eng 
of hoe ruim we de (vage) grens zouden moeten trekken tussen wel of niet EMB. Voor-
lopig lijkt het in ieder geval verstandig om vast te houden aan beide sleutelkarakteris-
tieken, waarbij de aard en de intensiteit van de derde en vierde dimensie – zintuiglijke 
beperkingen en gezondheidsproblemen – mede de complexiteit van het beeld bepalen.

Om een begin te kunnen maken met het beantwoorden van de vele vragen die nog le-
ven met betrekking tot afbakening, is het essentieel dat we beschikken over adequate 
diagnostische instrumenten en assessmentprocedures. Op dit moment zijn die nog 
maar beperkt beschikbaar.

1.4 Adequate diagnostiek
Adequate diagnostiek, dat wil zeggen met de toepassing van instrumentarium dat re-
kening houdt met de verwevenheid van problemen, is niet eenvoudig te ontwikkelen. 
Veel wordt nog gebruik gemaakt van categorale diagnostiek, waarbij de verschillende 
domeinen (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel) afzonderlijk van elkaar worden 
beoordeeld. Een dergelijke wijze van diagnosticeren zal eigenlijk altijd tekortschieten. 
Iedere beperking afzonderlijk heeft immers al invloed op de andere aanwezige beper-
kingen. Bijvoorbeeld: instrumenten die zich richten op het bepalen van de verstande-
lijke vermogens, maken veelal gebruik van de motoriek, maar als ook de motorische 
mogelijkheden beperkt zijn, is het lastiger om te bepalen of het niet kunnen uitvoeren 
van een bepaalde taak ligt aan het niet kunnen begrijpen van de vraag of aan de mo-
torische onmogelijkheid om, bijvoorbeeld, een bepaald plaatje of een voorwerp aan 
te wijzen. Ook kan het niet kunnen uitvoeren van een dergelijke opdracht het gevolg 
zijn van een beperking in visuele mogelijkheden (het plaatje wordt niet of onvol-
doende gezien) of aan auditieve beperkingen (de opdracht wordt niet goed gehoord). 
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Daarnaast speelt ook een rol, net als bij het diagnosticeren van jonge kinderen, dat 
personen met EMB zich onveilig en onzeker kunnen voelen in een omgeving met een 
vreemde testleider en met een ongewone opdracht. De gezondheidsproblemen spelen 
eveneens mee; iemand die pijn heeft zal zeker niet optimaal kunnen presteren. Wat 
nodig is, is een diagnostiek die passend is bij de meerdere dimensies en beperkingen 
die een persoon met EMB kenmerken. Bij de toepassing van een diagnostisch traject 
moet bovendien worden ingezet op een integratie van kennis over verschillende ont-
wikkelingsdomeinen én bijdragen van de verschillende betrokken disciplines, inclusief 
ouders (Vlaskamp, 2005).

Aan de verdere ontwikkeling van een dergelijk instrumentarium of diagnostische pro-
cedures wordt op dit moment hard gewerkt. In elk geval is het duidelijk dat, waar het 
gaat om het bepalen van mogelijkheden, het resultaat niet een intelligentiequotiënt of 
een geschatte ontwikkelingsleeftijd kan zijn, maar eerder een profiel waarbij de sterke 
en zwakke kanten van het functioneren van de persoon het aangrijpingspunt zijn. Een 
voorbeeld hiervan is het GedragsTaxatie-Instrument (Vlaskamp, Van der Meulen, & 
Smrkovsky, 1999; Vlaskamp, Van der Meulen, & Zijlstra, 2002; Wessels, Paap, & Van 
der Putten, 2020), een van de weinige instrumenten die zijn ontwikkeld voor personen 
met EMB. Het gaat in feite steeds om een assessment, een schatting van aanwezige 
mogelijkheden. Het zo goed mogelijk in kaart brengen van functionele mogelijkheden 
is ook geen doel op zich, maar van belang voor het bepalen van de optimale wijze van 
ondersteunen. Daarbij geldt ook dat we, in het geval van personen met EMB, niet zo-
zeer moeten vasthouden aan de resultaten van een momentopname (zoals een eenma-
lige afname) maar dat we ons moeten richten op een vorm van continue diagnostiek. 
Dat betekent dat de resultaten van de afname van een instrument een hulpmiddel zijn 
bij het bepalen van de richting van de ondersteuning (of een aanpassing ervan, wan-
neer er al een richting is gekozen). Of de gekozen richting de juiste is, hangt af van de 
manier waarop de persoon met EMB reageert op de ingezette richting.

Hoewel, zoals gezegd, het aantal beschikbare instrumenten en procedures nog beperkt 
is, verwachten we als een van de resultaten van een langlopend onderzoek (OJKO) 
(Van keer, Dhondt, Van der Putten, & Maes, 2019) dat er over niet al te lange tijd meer 
beschikbaar zal zijn. In dat onderzoek werden een aantal diagnostische instrumenten 
die beschikbaar waren voor gebruik bij zeer jonge kinderen, aangepast voor toepas-
sing bij jonge kinderen met EMB. Door systematische toepassing op een groot aantal 
meetmomenten door de tijd heen kan duidelijk worden of en in hoeverre deze instru-
menten betrouwbare en valide gegevens opleveren.

1.5 Hoe nu verder?
In de afgelopen vier decennia zijn belangrijke stappen gezet in het beantwoorden 
van de vraag: wie zijn dat, personen met EMB? Deze groep is inmiddels wel duide-
lijk herkenbaar, maar wordt niet apart benoemd in de bestaande zorgsystematiek in 
Nederland en Vlaanderen. Ook voor ouders is het nog steeds erg lastig om duidelijk 
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te maken aan instanties, hoe complex de zorg voor hun kind is, en hoezeer zij ge-
confronteerd worden met allerlei verschillende problemen waarvoor ondersteuning 
vanuit verschillende instanties noodzakelijk is. Het blijft voor veel ouders een enorme 
klus om passende en kwaliteitsvolle ondersteuning te regelen, omdat instanties vaak 
tekortschieten en de regelgeving complex en tijdrovend is. Dat betekent een enorme 
last voor ouders, naast de toch al verzwaarde opvoedingssituatie.

Niet alleen herkenning maar vooral ook erkenning van de groep personen met EMB als 
een groep met eigen specifieke kenmerken en eigen specifieke ondersteuningsbehoef-
ten is een belangrijk streven, al blijft een scherpe afbakening van deze doelgroep nog 
lastig. In de nabije toekomst moeten we ons erop richten duidelijkheid te verschaffen 
aan ouders en aan professionele zorgverleners en -organisaties. Het mag duidelijk zijn 
dat vooral de zorgprofessionals een belangrijke rol spelen bij het bieden van optimale 
ondersteuning, en dat zij daarvoor over heel veel kennis moeten beschikken, zowel 
kennis over beperkingen en mogelijkheden van ieder individu met EMB, als over de 
vaardigheden om dergelijke kennis toe te passen in de praktijk van alledag (Van der 
Putten, Ter Haar, Maes, & Vlaskamp, 2015).

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek, met name bij de kerngroep ZEVMB, een 
grote vlucht genomen. Het aantal publicaties over deze groep is enorm gegroeid (Van 
der Putten et al., 2015) en daarmee is veel kennis voor de praktijk en voor andere we-
tenschappers beschikbaar gekomen. Daarbij valt op dat veel studies zich richten op of 
aandacht hebben voor de rol van ouders en/of zorgprofessionals. Ook is er een sterke 
kennisontwikkeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (met name ge-
dragsproblemen) van mensen met ZEVMB én op onderwerpen als sociale interactie en 
participatie. Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van aange-
boden interventies. Dat is een probleem, omdat er in de dagelijkse praktijk van de zorg 
veel activiteiten en interventies worden aangeboden. Als het niet bekend is of de inzet 
daarvan in tijd of geld iets oplevert voor de persoon met EMB, schiet de ondersteuning 
aan hem of haar tekort. Ook op andere terreinen is onze kennis nog beperkt. Het gaat 
dan, bijvoorbeeld, om onderwerpen als seksualiteit, vriendschap, end of life issues, psy-
chische problematiek en invloed van medicatie op het functioneren. Gelijktijdig is er ook 
veel onderzoek gaande, zoals naar het belang van ouder-kindinteracties en gezinsactivi-
teiten voor de (vroege) ontwikkeling (Van keer, 2020), naar het belang van motorische 
activering (Bossink, 2019), naar het verbeteren van de participatie (Hanzen, Waninge, 
Vlaskamp, Van Nispen, & Van der Putten, 2018) of naar de effectiviteit van ingezette ac-
tiviteiten (Bossink, Van der Putten, Waninge, & Vlaskamp, 2017; Van Alphen, Waninge, 
Minnaert, & Van der Putten, 2019). Ook onderzoek naar de relaties tussen personen 
met EMB onderling heeft belangwekkende resultaten opgeleverd (Kamstra, 2017; Nijs, 
2015). Het stimuleren van relaties tussen personen met EMB onderling, door hen ook 
in letterlijke zin met elkaar in contact te laten komen, kan van groot belang zijn bij hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling en in het algemeen bijdragen aan hun welbevinden.

Al met al kan er, naar verwachting, binnen afzienbare tijd ook op deze gebieden 
(meer) kennis beschikbaar komen voor de praktijk. Het longitudinale onderzoek naar 
de ontwikkeling van zeer jonge kinderen met EMB kan, naar verwacht mag worden, 
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ook opleveren dat bepaalde patronen in die ontwikkelingen duidelijk worden (Van 
keer et al., 2019). In eerder onderzoek (Houwen, Visser, Van der Putten, & Vlaskamp, 
2016) werd met enige voorzichtigheid aangetoond dat de ernst van de motorische be-
perking meer (negatieve) invloed had op de ontwikkeling van een kind met EMB dan 
de ernst van de cognitieve beperking. Dergelijke resultaten zijn van belang omdat we 
als een volgende stap zouden kunnen inzetten op stimulering van motorische activi-
teit, om onnodige achteruitgang te voorkomen.

Door inzet van ouders, wetenschappers én zorgprofessionals is de groep van personen 
met EMB herkenbaar gemaakt. Het is duidelijk geworden dat het een groep personen 
betreft met een geheel eigen profiel en daarbij passende eigen ondersteunings- en/of 
behandelingsbehoeften. Herkenning en erkenning van deze groep personen betekent 
ook (h)erkenning van de complexe en zware taak waar zorgprofessionals én ouders 
dagelijks mee te maken krijgen (Hogg, 2007; Hostyn, 2011; Luijkx, 2016) én voor de 
unieke rol die zij als ‘belangrijke anderen’ hebben in het leven van mensen met ernsti-
ge meervoudige beperkingen. Het belang van de kennis die in de afgelopen decennia 
verworven is, mag niet worden onderschat. Kennis over (de oorzaak van) beperkingen 
geeft ons een beter zicht op de mogelijkheden van deze groep personen. Kennis over 
de effectiviteit van ingezette programma’s, activiteiten of maatregelen maakt dat we 
beter weten wat we kunnen bieden en welke resultaten we van ons aanbod kunnen 
verwachten. Ook daarmee vergroten we de mogelijkheden van personen met EMB om 
zich optimaal te ontwikkelen. Een noodzakelijke volgende stap betreft de implementa-
tie en disseminatie van de beschikbare evidence-based programma’s. Meer algemeen 
gesteld zou de door wetenschappelijk onderzoek verkregen kennis toegepast moeten 
worden in de praktijk, en zou de wetenschap moeten openstaan voor vragen die van-
uit de praktijk naar voren komen. De in 2019 in Nederland opgerichte Academische 
Werkplaats EMB heeft als een van haar kerntaken om wetenschappelijke kennis be-
schikbaar te stellen voor de praktijk, en daarmee zijn er nu mogelijkheden om een 
dergelijke overdracht sneller en beter te laten verlopen. Maar het gaat, ook daarbij, 
zeker niet om eenrichtingsverkeer. Ook vragen uit de praktijk, of in de praktijk ontwik-
kelde initiatieven kunnen in deze werkplaats nader bekeken worden. In Vlaanderen 
bestaat een vergelijkbaar expertisecentrum rond personen met EMB. Multiplus wil 
door ontwikkeling en verspreiding van kennis en expertise een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstige 
meervoudige beperkingen in de praktijk.

Er is steeds meer kennis beschikbaar, zowel wetenschappelijke als in de praktijk ver-
kregen kennis. Alle kennis is belangrijk om te kunnen begrijpen hoe we personen met 
EMB in staat kunnen stellen in relaties met anderen een actieve en sturende rol te 
spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden te kunnen komen. Samen-
werking tussen alle betrokkenen, dat wil zeggen: tussen wetenschap en praktijk, tus-
sen verschillende betrokken disciplines én tussen alle betrokkenen onderling (ouders, 
professionals en wetenschappers), is en blijft van enorm belang. Ondersteuning van 
personen met EMB vraagt om het bundelen van individuele krachten. Er moet gebruik 
gemaakt worden van ieders kwaliteiten en achtergronden, ieders kennis en ervaring. 
Het is eenvoudigweg véél te complex om alleen te doen.
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