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Factsheet Kennis uit PERRIN 
 
Gezinsgericht samenwerken! - ProCP 
 
Deze informatie is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door PERRIN onderzoekers 
 
Titel (incl. subtitel) Gezinsgericht samenwerken! 
Onderzoekers Bianca Nijhuis en Heleen Reinders- Messelink (ProCP) 
Subsidiegevers ZonMW en Nationaal Revalidatiefonds 
Aanleiding Gezinsgericht werken betekent dat ieder gezin haar eigen optimale 

manier van zorg zou moeten kunnen kiezen, bijvoorbeeld dat een ouder 
zou moeten kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om bij de 
zorg van hun kind betrokken te zijn. In een ideale situatie zijn de 
betrokken professionals in staat om deze voorkeuren te herkennen en de 
zorg af te stemmen op deze voorkeuren. Deze manier van zorg bieden 
resulteert in een voor ieder gezin op maat gemaakt zorg programma.  

Doel- /vraagstelling Hoe ervaren ouders en professionals de gezinsgerichtheid van de zorg? 
 
Vinden ouders en professionals (binnen een team) dezelfde aspecten 
belangrijk in gezinsgerichte zorg? 
 
Ontvangen ouders de gezinsgerichte zorg welke zij belangrijk vinden?  

Hoe hebben we het 
onderzoek aangepakt? 

Om te kijken hoe gezinsgericht er gewerkt wordt in de kinderrevalidatie 
hebben wij met behulp van een vragenlijst hier onderzoek naar gedaan. 
We hebben aan de ouders van 44 kinderen met Cerebrale Parese (CP) 
en de betrokken hulpverleners uit het centrum en school gevraagd wat 
zij belangrijk vinden in gezinsgerichte zorg. Nadat we deze informatie 
hadden verzameld hebben we in afzonderlijke teams (ouders en school- 
en centrum professionals van 1 kind) gekeken of iedereen hetzelfde 
belangrijk vond. Immers als we zorg goed willen afstemmen moeten 
we allemaal aan hetzelfde doel werken.  
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Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen? 

Uit onze resultaten bleek dat teamleden verschillen ten aanzien van wat 
zij belangrijk vinden (of hoe belangrijk ze het vinden). In de figuur 
hieronder hebben we dat proberen zichtbaar te maken. Zoals u kunt 
zien vinden de ouders (rode sterren) het krijgen van algemene 
informatie niet allemaal even belangrijk. Echter, zoals u ook kunt zien 
verschillen de teamleden (rode sterren, blauwe vierkanten en groene 
driehoeken) in de teams ook over hoe belangrijk het krijgen/ geven van 
algemene informatie is. Dit zorgt ervoor dat er nog niet optimaal 
gezinsgericht gewerkt kan worden, immers in een optimale vorm 
stemmen hulpverleners de zorg af op wat ouders belangrijk vinden! 
 
Onze studie heeft laten zien dat: 
Ondanks de grote inzet van hulpverleners en ouders om de zorg te 
verbeteren er nog verbeteringen mogelijk zijn in het bepalen van 
specifieke voorkeuren en wensen, wat betreft de organisatie van zorg, 
van ieder gezin! 
 
En dat de vragenlijst die wij daarvoor gebruikt hebben (de MPOC en de 
MPOC-SP) kan helpen in het bepalen van deze specifieke wensen en 
voorkeuren! 

 
Aanbevelingen Om samen goede zorg te bieden is het belangrijk om van elkaar te 

weten wat je belangrijk vindt in deze zorg, de MPOC en MPOC-SP zijn 
instrumenten die je daarvoor zou kunnen gebruiken. 
 
Aanbeveling voor ouders en professionals: maak elkaar je wensen en 
verwachtingen duidelijk, denk niet te gauw dat je het van elkaar al wel 
weet. 

Meer lezen? www.perrin.nl reader PERRIN congres 2006 en factsheet MPOC en 
MPOC-SP. Zie verder ook Publicatielijst PERRIN voor publicaties van 
Bianca Nijhuis over dit ondewerp. 

Meer informatie - contact Voor meer informatie over het ProCP onderzoek of als u vragen of 
opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Bianca Nijhuis, 
b.nijhuis@maartenskliniek.nl 

 


