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1. De normale ontwikkeling van het kind 
(tot aan puberteit)

Bij het bekijken en beoordelen van de ontwikkeling van het 
kind kijken we naar verschillende gebieden. Zo kijken we
naar de motorische ontwikkeling, onderverdeeld in de fijne 
en grove motoriek, de spraak-taalontwikkeling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling (zie mentale 
ontwikkeling). Of een kind zich normaal ontwikkelt, hangt 
enerzijds af van genetische factoren en de lichamelijke 
gezondheid van het kind en anderzijds van de 
mogelijkheden vanuit de omgeving waarin hij/zij opgroeit. 
In Nederland is het monitoren hiervan één van de taken 
van de jeugdartsen op het consultatiebureau. Om de 
ontwikkeling van de verschillende gebieden objectief te 
kunnen beoordelen wordt het Van Wiechen schema 
gebruikt. Dit is een overzicht waarin artsen kunnen 
afvinken wat het kindje al kan en vervolgens wordt er in 
het schema aangegeven of dit bij de ontwikkeling van de 
leeftijd hoort. Hierin wordt een plus teken gegeven als het 
kindje dit laat zien tijdens de afspraak of een ‘M’ van 
mededeling. Dit kan gedaan worden wanneer ouders het 
thuis wel gezien hebben en dit vervolgens aan de arts 
vertellen tijdens de afspraak.

Babyfase (0-12 maanden)
0-1 maand: De baby slaapt het grootste deel van de dag 
(ca 17uur). Motorisch ontwikkelen ze de hoofdbalans en 
nekspieren. Verder is het zicht scherp op 20-30cm, leren 
ze de ogen te fixeren en herkennen ze stem, geur en 
aanraking.
1-4 maanden: Motorisch bewegen ze het hoofdje nu 
gericht mee en kunnen ze dit na 3 maanden tot 45 graden 
opheffen. Ze ontdekken hun eigen handen en beginnen 
met teruglachen naar personen. 
4-8 maanden: Motorisch zullen ze beginnen met omrollen 
en gaan zitten (grof), naast het grijpen naar voorwerpen 
om die vervolgens naar de mond te brengen (fijn). Op 
spraak-taal gebied gaan ze de verschillende toonhoogtes 
en geluidssterkte van hun stem ontdekken. Kindjes 
beginnen nu meer eenkennig te worden naar ouders, 
waarbij ze meer moeite hebben met vreemden. 
8-12 maanden: Motorisch gaan kindjes los zitten, kruipen 
en leren ze zich op te trekken om tot stand te komen. Zo 

leren ze om langs te lopen, bijvoorbeeld langs de tafel. 

Peuterfase (1-4 jaar)
1-2 jaar: Kinderen eten inmiddels mee met de pot (vaste
voeding vanaf 6 maanden) en drinken uit een open beker.
Motorisch kunnen ze loslopen (grof), torens bouwen, 
blokjes in en uit een doosje doen, geven en nemen en de 
pincetgreep gebruiken (fijn). Op spraak-taalgebied gaan ze 
brabbelen, kennen ze enkele woordjes en begrijpen ze 
opdrachten van ouders. 
2-3 jaar: Kinderen leren zichzelf aan te kleden, rennen, 
balans bewaren bij het gooien van een bal (grof) en 
tekenen (fijn). Ook kunnen ze nu een bouwwerkje 
namaken en leren ze vormpjes in een vormenstoof doen.  
Ze maken met 2 jaar zinnetjes van 2 woorden (op 3 jaar van 
3-5 woorden) en kunnen plaatjes aanwijzen of benoemen. 
Ook ontwikkelen ze een sterkere eigen wil.
3-4 jaar: Motorisch leren kinderen huppelen, fietsen en 
springen met 2 benen (grof). Ook een potloodgreep lukt
nu, waarbij ze figuurtjes zoals een rondje na kunnen
tekenen. Daarnaast kunnen ze een brug bouwen en alle
vormen in de stoof doen (fijn). Ze vertellen nu normaal uit
zichzelf verhaaltjes en zijn verstaanbaar voor vreemden. 

Schoolkind (4-12 jaar)
In deze periode gaat het kind motorisch gezien spierkracht 
ontwikkelen en complexere vaardigheden, zoals muziek 
spelen en zwemmen, leren. Ze zullen op spraak-taal gebied 
langere zinnen gaan gebruiken en letters herkennen (4-6 
jaar). Dit om vervolgens inzicht in oorzaak-gevolg te krijgen 
en het redeneren van anderen te begrijpen, naast het 
verder ontwikkelen van lezen, schrijven en rekenen (6-12 
jaar). 
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Groei
De groei van een kind wordt bijgehouden met behulp van 
een groeicurve. Artsen meten hiervoor het gewicht, de 
lengte en de hoofdomtrek (tot 1 jaar) van het kind. De lijn 
die het kind volgt wordt uitgezet tegen een gemiddelde in 
Nederland en een gemiddelde verwachting op basis van de 
ouders. Hierbij is het vooral belangrijk dat een kind de eigen 
curve volgt. Plotselinge daling of stijging kan een teken zijn 
van een afwijkende groei (door bijvoorbeeld onderliggende 
ziekte). Vlak na de geboorte kan het gewicht van een baby 
afnemen, dit mag maximaal 10% van het geboortegewicht 
zijn. Daarna zal het gewicht normaal weer toenemen. 

Afbeelding 1: Groeicurve

2. Mentale ontwikkeling van het kind

De mentale of cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling 
van het denken, waarnemen, onthouden, leren en oplossen 
van problemen. Het stelt het kind in staat om de wereld om 
hem/haar heen te begrijpen. Gedurende de kinderjaren 
wordt, door het interacteren met de wereld, de 
cognitieve ontwikkeling gestimuleerd en hierdoor 
steeds verfijnder en complexer. Volgens de cognitieve 
ontwikkelingstheorie van de psycholoog Jean Piaget 
(1896 – 1980) doorloopt de cognitieve ontwikkeling bij 
kinderen vier fasen die bij ieder kind in dezelfde volgorde 
tot stand komen. Hierbij is iedere volgende fase een 
verdieping of uitbreiding van eigenschappen uit een 
eerdere fase.  

Afbeelding 2: Jean Piaget

Fase 1 (0-2 jaar): senso-motorische fase
Tijdens deze fase leert het jonge kind de wereld om zich 
heen te kennen via de zintuigen (“senso”) en door te
bewegen (“motorisch”). Door enerzijds te kijken, horen, 
voelen en proeven en anderzijds actief de omgeving te 
ontdekken, leert het kind ontzettend veel. Kinderen 
leren in deze fase bijvoorbeeld dat het bewegen van
een rammelaar zorgt voor een leuk geluidje. Om te 
onderzoeken of dit verband echt bestaat, zal het kind de 
beweging vaak herhalen en op die manier ontdekken hoe 
de wereld in elkaar zit. Een ander hoofddoel van deze 
eerste fase is het bereiken van objectpermanentie. 
Objectpermanentie is het begrip dat voorwerpen ook 
aanwezig blijven als ze uit het zicht verdwenen zijn. 
Aangezien hele jonge kinderen dit begrip nog niet 
hebben, is het “kiekeboe”-spelletje voor hen zo leuk. 
Objectpermanentie wordt meestal bereikt rond een leeftijd 
van 8 à 12 maanden.   

Fase 2 (2-7 jaar): pre-operationele fase
Deze fase begint grofweg wanneer het kind begint te 
spreken en kenmerkt zich door de intrede van het kind in 
het onderwijssysteem. De eerste sociale interacties buiten
de gezins of familiecontext worden gemaakt en het kind
ontwikkeld het “ik”. Het leert dat het een eigen persoon is
en is daarbij nog erg op zichzelf gericht. Deze fase zal 
voor veel ouders bovendien herkenbaar zijn als de 
“waarom”-fase, waarbij het kind probeert de wereld om 
zich heen te begrijpen.
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Fase 3 (7-11 jaar): concrete operationele fase
Daar waar kinderen in de vorige fase nog erg op zichzelf 
gericht waren, worden ze gedurende deze fase steeds 
beter in het zich verplaatsen in een ander. Hierbij 
ontwikkelen ze het besef dat de eigen gedachtes en 
gevoelens uniek zijn en niet voor iedereen hetzelfde zijn. 
Ze kunnen regels leren en steeds meer verbanden zien 
tussen dingen. Bovendien wordt het onderscheid tussen 
fantasie en werkelijkheid steeds duidelijker, het kind 
gelooft bijvoorbeeld niet meer in Sinterklaas. Een 
andere belangrijke mijlpaal is de zogenaamde ‘object 
conservatie’: kinderen begrijpen dat dingen van vorm 
kunnen veranderen, maar in aantal/hoeveelheid gelijk 
blijven. Bijvoorbeeld dat een lang smal glas evenveel water 
kan bevatten als een breed laag glas.

Fase 4 (12 - 18 jaar): formele operationele fase 
In deze fase leren kinderen om abstract te denken en zijn 
ze steeds meer in staat om moeilijke of ongrijpbare 
begrippen zoals rechtvaardigheid, het leven en relaties te 
begrijpen en erover na te denken. Bij het oplossen van 
problemen, zowel op school als in het sociale leven, 
kunnen ze inschatten welke gevolgen bepaalde keuzes 
hebben en zo bijvoorbeeld ook een plan maken voor de 
toekomst. Belangrijk is hierbij dat ze kunnen nadenken 
over hun eigen denken. 

3. ASS

Wat is ASS?
Om te beginnen staat de afkorting ASS voor 
Autisme Spectrum Stoornis, maar wat betekent dit nu 
eigenlijk? In feite komt het neer op het volgende: de 
informatie die je hersenen moeten verwerken komen op 
een andere manier binnen en worden dan ook op een 
andere manier verwerkt. Geen enkel kind met ASS is 
hetzelfde,  het is immers een variatie in het individu. De 
problemen die gezien kunnen worden bij mensen met 
ASS zijn wel onder te verdelen op tekens 3 dezelfde 
domeinen : Aandacht, Contact en gedrag.
Om dit concreet te maken komt het neer op het volgende: 
hoe je met anderen omgaat ( inleven in anderen en 
begrepen worden door anderen) en hoe je je gedraagt (het 
helemaal opgaan in één specifiek onderwerp en hier niet 

goed tussen kunnen schakelen). De manier hoe er naar ASS 
gekeken wordt veranderd steeds weer opnieuw door 
nieuwere inzichten, zo worden termen als Syndroom 
van Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme niet meer 
gebruikt en worden deze beelden gezien als subtypes van 
de grote kapstok ASS. 

Kenmerken van ASS
- Je hebt moeite met het omgaan met andere mensen
- Je bent voor sommige prikkels heel gevoelig en voor 

andere prikkels totaal niet
- Je kunt helemaal opgaan in dingen die je interessant 

vindt en je vergeet alles eromheen. 
- Je verplaatsen in anderen is lastig
- Je houdt niet van onverwachte veranderingen 
- Je herhaalt sommige dingen heel erg vaak 
- Je herkent snel patronen 

ToM test
Theory of Mind test is een van de 3 bekende psychologische 
verklaringsmodellen voor contactproblematiek, maar wat 
houdt deze test nu precies in?
De ToM test is een interview dat gehouden wordt met 
kinderen om te kijken in hoeverre de kinderen de 
vaardigheden die nodig zijn voor het kunnen tonen van 
empathie beheersen. Een klein voorbeeldje ter illustratie: 
Stel er zijn twee kinderen aan het spelen op school en de 
juf komt met een potje met snoepjes (beide kinderen zien 
dat de snoepjes in de pot zitten). Een kindje gaat naar het 
toilet. Terwijl het kindje op het toilet is haalt de juffrouw de 
snoepjes uit het potje en verstopt ze in een ander bakje.
De vraag die nu hierbij hoort luidt als volgt: Waar denkt het 
kindje dat steeds in de klas is geweest en de verwisseling 
van de snoepjes gezien heeft, dat het andere kindje, dat op 
het toilet geweest is, de snoepjes gaat zoeken?
Hierbij wordt getest of het kindje zich kan inleven in het 
feit dat het kindje de verwisseling niet gezien heeft en dus 
vanzelfsprekend in het eerste potje gaat zoeken. 
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Afbeelding 3: Weergave van de ToM-test

Erfelijkheid
Uit recent onderzoek is gebleken dat bij 50 -60% van de 
mensen die lijden aan ASS erfelijkheid een rol speelt. 
Wat het hierin moeilijk maakt is dat er niet een gen aan 
te wijzen is dat zorgt voor het krijgen van ASS of 
niet. Ook spelen factoren zoals: het verloop van de 
zwangerschap, oudere leeftijd van ouders bij het krijgen 
van kinderen en problemen bij de geboorte een rol.

Behandeling
Er is geen behandeling die ASS laat verdwijnen, 
maar de behandelingen zijn erop gericht om met de 
aandoening om te gaan. In het geval van kinderen worden 
de ouders ook getraind om hun kinderen hierin te 
begeleiden. Ook zijn er therapieën waarin er aangeleerd 
wordt om beter met ander mensen om te gaan. Indien ASS 
zich pas openbaart op latere leeftijd dan zijn hier ook 
behandelingen voor mogelijk, maar ook deze zijn gericht 
op het leren omgaan met de aandoening.

4. ADHD

ADHD staat voor Attention-Deficit Hyperactivity Disorder,
ook wel in het Nederlands aandachtstekortstoornis
met hyperactiviteit. Iemand met ADHD is druk en/of
heeft moeite met opletten en/of kan impulsief zijn.
Het verschilt per kind welke symptomen het meest op
de voorgrond staan. Wat wel overeenkomt is dat het
gedrag van het kind niet past bij de leeftijd en de
ontwikkeling. Dit zorgt meestal voor problemen op
meerdere plekken, zoals bijvoorbeeld thuis, op school,
bij het sporten of in de omgang met andere kinderen.
ADHD komt bij 4% van de kinderen voor.

De oorzaak van ADHD is nog niet bekend. Wel weten we
dat erfelijkheid een grote rol speelt. Het risico op ADHD
bij broertjes of zusjes van iemand die ADHD heeft is 3-5
keer zo groot ten opzichte van de normale bevolking. Bij
tweedegraads familie, zoals neven en nichten, is dit
risico twee keer zo hoog. Daarnaast zijn er belangrijke
omgevingsfactoren rondom de zwangerschap die van
invloed kunnen zijn, zoals een geboortegewicht onder 
de 2500 gram, een zwangerschapsduur korter dan 32
weken en blootstelling aan nicotine en alcohol. Tijdens
de ontwikkeling draagt een gebrek aan regelmaat en
structuur en uitingen van vijandigheid, kritiek en afkeuring
verder bij aan de ontwikkeling van ADHD. 

Diagnose 
De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van
verschillende criteria:  1) Wanneer zes of meer van de
symptomen genoemd in afbeelding 1 voor minimaal zes
maanden aanwezig zijn geweest, 2) de symptomen
onoplettendheid of hyperactiviteit-impulsiviteit vóór
het 12e levensjaar aanwezig waren, 3) de symptomen
aanwezig zijn in twee of meer terreinen, 4) de symptomen
interfereren met het sociale-, schoolse of beroepsmatig
functioneren en 5) de symptomen niet te verklaren zijn
door een andere psychische ziekte. Deze kenmerken
kunnen gerapporteerd worden door ouders, leerkrachten
en het kind zelf.
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Afbeelding 4: overzicht symptomen ADHD

Behandeling
De behandeling van ADHD verschilt per leeftijdscategorie, 
maar heeft vooral het doel bewustwording te creëren. 
Behandeling begint altijd met psycho-educatie, waarbij het 
kind meer leert over zijn klachten. Eventueel kan daarna 
cognitieve gedragstherapie worden gegeven, waarbij de 
focus vooral ligt op bewustwording. Ook de ouders 
worden nauw betrokken bij dit traject. Bij sommige 
kinderen dient er daarnaast medicatie gestart te worden. 
Methylfenidaat, ook wel Ritalin genoemd, is het meest 
voorgeschreven medicijn bij ADHD. Dit medicijn verbetert 
de prestatie op aandachtstaken en verhoogt de metabole 
activiteit in de voorste hersengebieden. In deze 
hersengebieden wordt onder andere het plannen en de 
impulsbeheersing geregeld. Door methylfenidaat komt er 
meer dopamine vrij, waardoor de verbindingen in de 
voorste hersengebieden meer gestimuleerd worden. 

5. Kindermishandeling

De officiële definitie van kindermishandeling is: “Elke 
vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van 
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige 
in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade 
wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.”

Hoeveel kinderen in Nederland worden mishandeld is niet 
precies bekend. Uit de officiële cijfers blijkt dat er van zo’n 

3% van de kinderen bekend is dat ze mishandeld worden. 
Als er echter naar zelfrapportage gekeken wordt, stijgt dit 
aantal tot ongeveer 12%. 

 Afbeelding 5: percentage verschillende vormen 
kindermishandeling

Van actieve kindermishandeling bestaan drie vormen: 
lichamelijke mishandeling (18%), emotionele mishandeling 
(11%) en seksuele mishandeling (4%). Bij actieve 
mishandeling doet een ouder, verzorger of iemand 
anders van wie het kind afhankelijk is iets lichamelijk of 
geestelijk schadelijks. Lichamelijk kan dit bijvoorbeeld het 
slaan van een kind zijn, emotioneel kan dit bijvoorbeeld 
het schreeuwen tegen of bedreigen van een kind zijn en 
seksueel kan bijvoorbeeld het ongepast aanraken van het 
geslachtsdeel van het kind zijn. Seksuele mishandeling 
wordt ook wel misbruik genoemd.

Van passieve mishandeling bestaan twee vormen: 
lichamelijke verwaarlozing (24%) en emotionele 
verwaarlozing (36%). Bij passieve mishandeling doet 
een ouder, verzorger of iemand anders van wie het kind 
afhankelijk is iets niet, dus diegene laat iets na wat het 
kind wel nodig heeft. Een voorbeeld van lichamelijke 
verwaarlozing kan zijn als het kind onvoldoende eten krijgt 
en een voorbeeld van emotionele verwaarlozing kan zijn 
als het kind onvoldoende aandacht krijgt.
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Mishandeling is soms moeilijk te herkennen voor 
zorgverleners, zeker als er geen lichamelijk zichtbare 
afwijkingen zoals een botbreuk of blauwe plekken zijn. 
Bovendien vinden vooral jonge kinderen het lastig om zich 
te uiten en al helemaal tegenover onbekenden. Zo geven 
veel jonge kinderen aan buikpijn te hebben wanneer ze 
ergens pijn hebben of niet goed in hun vel zitten.

Mishandeling is niet altijd bekend bij de verzorger(s) van 
het kind (meestal de ouders). Zo kan de mishandelaar een 
familielid of kennis zijn die op het kind past, iemand van 
een kinderopvang of iemand die het kind onderwijs geeft. 
In zo’n geval weet de verzorger er mogelijk niet van af 
en kan er geen actie worden ondernomen door hen. 
Ook kan het zijn dat een kind wordt mishandeld door 
een broer of zus. Dat een kind een broer of zus gaat 
mishandelen kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan 
het zijn dat de opvoeding moeizaam is verlopen of dat het 
kind een mentale beperking heeft. Dit is een situatie 
waarbij de verzorger er wel van afweet maar het heel 
moeilijk vindt om hulp te vragen.

Verwaarlozing kan zowel bewust als onbewust zijn. 
Wanneer de verzorgers van het kind onvoldoende 
kennis hebben over de lichamelijke en emotionele 
behoeften van een kind, kunnen ze dit ook niet bieden. 
Verwaarlozing kan ook komen door armoede, ziekte van de 
verzorger (lichamelijk en/of geestelijk) of een tijdelijke 
moeilijke situatie zoals een echtscheiding.

Wanneer er een vermoeden is op kindermishandeling, 
zijn artsen verplicht de meldcode te volgen en (eventueel 
anoniem) advies te vragen bij Veilig Thuis. Dit is een 
organisatie die zich inzet voor de veiligheid van alle 
Nederlanders in hun eigen huis, zowel bij huiselijk geweld 
als bij kindermishandeling. Naast artsen kunnen ook 
andere zorgverleners, onderwijzers, vrienden, familie 
en buurtgenoten gebruik maken van Veilig Thuis. Zij 
kunnen hier om advies vragen wanneer ze twijfelen over 
wat te doen en een melding maken wanneer er sterke 
verdenking is op kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week telefonisch te bereiken via 0800-
2000.

6. Seksueel misbruik van een kind

Kindermisbruik is een vorm van kindermishandeling. 
Kindermisbruik is gedefinieerd als het hebben van seksuele 
handelingen of contact van volwassenen met een kind 
tegen de wil van het kind in. Bij kindermisbruik kan het 
ook zijn dat de volwassenen zijn overmacht over het kind 
misbruikt zodat het kind geen nee kan zeggen of dat het 
kind emotioneel onder druk wordt gezet door de pleger.
In Nederland is elke vorm van seksuele handeling of 
contact met een kind onder de twaalf jaar bij wet 
verboden. Bij kinderen tussen de twaalf en zestien jaar 
is het strafbaar als het kind onder druk wordt gezet, er 
sprake is van een afhankelijkheidsrelatie of er sprake is van 
geweld.

Kenmerken of klachten bij kinderen
Kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik kunnen 
mogelijk kenmerken/klachten vertonen. Bij het aanwezig 
zijn van deze kenmerken/klachten kunnen er ook andere 
zaken aan de hand zijn. Sommige zijn niet typerend voor 
alleen kindermisbruik.
Kenmerken/klachten die kinderen kunnen hebben zijn 
slaapproblemen met bijvoorbeeld nachtmerries, angst 
voor het donker en monsters. Kinderen kunnen ook 
onverklaarbare buikpijn hebben of problemen met eten. 
Daarnaast kunnen ze stemmingswisselingen vertonen, 
zo kunnen kinderen bijvoorbeeld plots boos worden. 
Verder kan een wat ouder kind gedrag van een jong kind 
gaan vertonen, denk hier bijvoorbeeld aan bedplassen of 
duimzuigen. Als kinderen aan extra zakgeld komen, veel 
vertellen over een ouder iemand die hun vriend is of juist 
een geheim achterhouden kan dit ook een teken zijn van 
misbruik. Een ander kenmerk van kindermisbruik is dat het 
kind zich seksueel gaat gedragen wat niet correspondeert 
met de leeftijd. Ook angst voor bepaalde plaatsen kan 
optreden bij misbruik. 

Bespreken en melden
Kinderen hebben vaak de angst dat het misbruik erger 
wordt als ze vertellen over het misbruik. Ook kan het 
zijn dat ze een schaamtegevoel hebben of zich schuldig 
voelen. Het is raadzaam om kinderen vragen te stellen over 
misbruik bij verdenking of informatie in te winnen.
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Veilig Thuis (telefoonnummer: 0800-2000) is een 
meldpunt waar iedereen informatie kan inwinnen over 
kindermisbruik. Hier kan er ook advies gevraagd worden 
als iemand twijfelt of er al dan niet sprake is van 
kindermisbruik. Als het kind seksueel misbruikt is kan 
er contact worden opgenomen met Slachtofferhulp 
Nederland. Zij kunnen informatie voorzien rond het nemen 
van de juridische stappen en raad geven rond adequate 
emotionele steun. 

Centrum Seksueel Geweld (CSG)
Dit is een samenwerkingsverband van politie, medische 
zorg en psychologische zorg, waarbij het kind en gezin de 
juiste begeleiding en opvang krijgen. Het Centrum Seksueel 
Geweld Limburg ziet kinderen die slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik in het Maastricht UMC+. Daar wordt 
naast de juiste medische zorg ook als kind en ouders dat 
willen sporenonderzoek door de politie gedaan. Het CSG is 
24 uur per dag te bereiken op nummer 0800-0188. 

7. Dyslexie en Dyscalculie
 
Het woord dyslexie betekent dat iemand moeite heeft 
met taal. Iemand met dyslexie heeft meer moeite met 
lezen, spellen en schrijven dan een gemiddeld iemand van 
dezelfde leeftijd, ondanks een gemiddelde intelligentie.  Er 
is alleen sprake van dyslexie als er geen andere verklaring is 
voor de leesproblemen.

Er zijn drie theorieën over de oorzaak van dyslexie:
• In de aanleg blijft de linkerhersenhelft 

onderontwikkeld ten opzichte van de 
rechterhersenhelft;

• Een deel van de informatieverwerking in de hersenen 
verloopt niet snel genoeg;

• Verminderde activiteit in hersengebieden voor 
woordherkenning en woordanalyse.

Daarnaast is dyslexie grotendeels erfelijk bepaald. Dyslexie 
komt vaker voor bij kinderen waarvan de ouders ook 
dyslexie hebben

De diagnose dyslexie wordt meestal op de kinderleeftijd 
gesteld. Er is nog geen behandeling bekend die de 
problemen volledig oplossen. De behandeling is nu 

voornamelijk gericht op het bereiken van een voldoende 
niveau van technisch lezen en spellen. Hiervoor is een 
goede motivatie en inzet van het kind zelf vereist. In een 
zorgplan, opgesteld door een dyslexiedeskundige, wordt 
vastgelegd hoe een kind met dyslexie op school begeleid 
wordt. Voorbeelden van voorzieningen zijn gesproken 
schoolboeken of speciale faciliteiten bij toetsen en 
examens. Er is ook aandacht voor de emotionele en sociale 
gevolgen van dyslexie. De duur van de behandeling is 
afhankelijk van de ernst van de problemen, de inzet en 
mogelijkheden om thuis te oefenen.

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen 
en ruimtelijk inzicht. Het woord betekent letterlijk niet 
(kunnen) rekenen. Dyscalculie is verwant aan dyslexie, 
omdat zowel bij rekenen als bij lezen leestekens worden 
gebruikt die samen getallen of woorden vormen. 
Dyscalculie is meestal aangeboren. Het heeft niets te 
maken met intelligentie.

Er zijn drie vormen van dyscalculie: 
• Geen cijfers en getallen kunnen lezen of opschrijven;
• Het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en 

getallen;
• De rekenregels niet beheersen.
Dyscalculie veroorzaakt niet alleen problemen bij de 
schoolvakken rekenen en wiskunde. Ook bij andere 
vakken komen jaartallen en cijfers voor, bijvoorbeeld 
bij geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Andere 
problemen die kunnen optreden zijn het tellen van geld, 
plannen, klokkijken, pincodes onthouden en gebruik maken 
van telefoonnummers.
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Actieve delen van de hersenen bij het rekenen zijn de 
temporaal kwab (logica), de pariëtaal kwab (beeldvorming) 
en occipitaal kwab (cijferherkenning). Delen van de 
hersenen betrokken bij het rekenen werken niet optimaal 
bij dyscalculie. Vaak spelen erfelijke factoren hierin een rol. 

Afbeelding 6: hersenkwabben

Dyscalculie wordt niet altijd herkend. Als de diagnose wel 
wordt gesteld, bestaat de behandeling voornamelijk uit 
oefeningen. Dit begint bij het getal inzicht, waarna het 
rekenen stap voor stap makkelijker wordt gemaakt. Helaas 
kunnen de problemen met behandeling niet volledig 
verholpen worden.

8. Jeugdzorg 

Jeugdzorg is verantwoordelijk voor, zoals het woord 
het zegt, de zorg voor jeugd en wordt aangeboden aan 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het wordt geregeld 
in de Jeugdwet, die bepaalt dat gemeenten bestuurlijk en 
financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van 
jeugdzorg en jeugdhulp.
• Jeugd & opvoedhulp
• Jeugdbescherming
• Jeugdreclassering
• Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd ( jeugd-ggz)
• Zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking 

( jeugd-lvb)

Jeugd & opvoedhulp
Dit kan worden ingeschakeld voor kinderen en hun ouders 
als er iets niet goed gaat bij opgroeien/opvoeding, met 
als doel kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk 
volwaardig mee te laten doen aan de maatschappij. 

Dit kan bijvoorbeeld aangeboden worden thuis, school, 
een kinderopvang, maar ook thuis in een pleeggezin 
of gezinshuis. Hoeveel tijd hieraan besteed wordt, is 
afhankelijk van hoeveel hulp er nodig is. Als het nodig 
is kunnen andere instanties of hulpaanbieders zoals 
school, politie, artsen en/of maatschappelijk werkers erbij 
betrokken worden. 

Jeugdbescherming
Jeugdbescherming heeft als doel kinderen veilig te 
laten opgroeien, zodat ze als evenwichtige volwassenen 
volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Dit 
kan ingeschakeld worden wanneer de veiligheid en 
ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt. In dit 
geval kan een kinderbeschermingsmaatregel uitgevoerd 
worden. Dit betekent dat de bedreiging voor de veiligheid 
van het kind opgeheven wordt, door bijvoorbeeld het onder 
toezicht stellen, of zelfs uit huis plaatsen van kinderen. 
Een andere vorm van gedwongen jeugdbescherming is 
jeugdreclassering. Ook houdt de jeugdzorg zich bezig met 
preventieve jeugdbescherming, waarbij een onveilige 
situatie kan worden voorkomen met bijvoorbeeld een goed 
gesprek met ouders. 

Jeugdreclassering
Jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest 
en een proces-verbaal hebben gekregen, kunnen 
jeugdreclassering opgelegd krijgen. Dit betekent dat 
ze worden geholpen, begeleid en gecontroleerd om in 
samenwerking met ouder(s) of netwerk het gedrag van 
de jongere te veranderen en een recidief te voorkomen. Ze 
kunnen in deze periode bijvoorbeeld ook een elektronische 
controle krijgen die in de gaten houdt of een locatieverbod 
nageleefd wordt. De strafrechter kan jeugdreclassering 
opleggen aan jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict 
hebben gepleegd. 

Gezondheidsuniversiteit 2022
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Jeugd-GGZ
Jeugd-GGZ betekent jeugd geestelijke gezondheidszorg. 
Hier vindt de behandeling van psychische problemen of 
psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren 
plaats. Voorbeelden hiervan zijn hulp van een psychiater bij 
kinderen met ADHD, intensieve ondersteuning in een GGZ-
kliniek voor jongeren met een eetstoornis, ondersteuning 
bij dyslexie buiten school en psycho-educatie bij autisme. 
Er kunnen hierbij meerdere soorten therapieën worden 
toegepast door een psycholoog of (kinder en jeugd)
psychiater. Het kan ingeschakeld worden door o.a. de 
gemeente, huisarts, medisch specialist en jeugdarts. 

Jeugd-lvb
Lvb staat voor licht verstandelijke beperking. Dit heeft als 
doel kinderen met een licht verstandelijke beperking mee 
te laten doen in de maatschappij. Dit kan namelijk voor 
deze kinderen extra moeilijk zijn door een lager IQ en wat 
eventueel in combinatie gaat met gedragsproblemen. 
Jeugd-lvb zorgt voor een ondersteuning bij de ontwikkeling 
en opvoeding van kinderen met een licht verstandelijke 
beperking.

Stellingen

1.  Op 2-jarige leeftijd willen ze bij het consultatiebureau 
zien dat een kindje zinnetjes van 2 woorden maakt en 
een bal kan gooien zonder om te vallen. 

2. De ontwikkelingstheorie van Jean Piaget omschrijft 4 
fasen van cognitieve ontwikkeling die bij ieder kind in 
een willekeurige volgorde worden doorlopen. 

3. Mensen met een ASS kunnen problemen ervaren op 
meerdere domeinen. 

4. Bij iemand met ADHD wordt er altijd gestart met 
methylfenidaat.

5. Veilig Thuis is een meldpunt waar alleen artsen en 
zorgverleners een melding kunnen maken bij verdenking 
op kindermishandeling.

6. In Nederland is elke vorm van seksuele handeling of 
contact met een kind onder de twaalf jaar bij wet 
verboden.

7.  Voor dyslexie is er een behandeling die de aandoening 
kan laten verdwijnen. Voor dyscalculie is deze 
behandeling er niet.

8. Een kinderbeschermingsmaatregel, preventieve 
jeugdbescherming en jeugdreclassering behoort 
allemaal tot de jeugdbescherming binnen jeugdzorg in 
Nederland. 

Gezondheidsuniversiteit 2022
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Begrippenlijst

1. De normale ontwikkeling van het kind
• Motorische ontwikkeling: proces waarbij een kind zijn 

spieren leert beheersen en gebruiken.
• Fijne motoriek: ontwikkelen van kleine, fijne 

bewegingen van de spieren zoals het vastnemen van 
een kraal of knippen. 

• Grove motoriek: dit zijn de grote bewegingen die een 
kind leert maken zoals rollen, kruipen en zwaaien. 

• Van Wiechenschema: een schema waarin de 
ontwikkeling van het kind, zoals verwacht volgens de 
leeftijd, wordt bijgehouden op motorisch en spraak-
taal gebied. 

• De pincetgreep: het kind kan iets vastpakken tussen 
duim en wijsvinger.

• De potloodgreep: de manier waarop men correct een 
potlood/pen vastneemt.

2. Mentale ontwikkeling van het kind
• Cognitieve ontwikkeling: de ontwikkeling van het 

denken, waarnemen, onthouden, leren en oplossen van 
problemen.

• Objectpermanentie: het begrip dat voorwerpen ook 
aanwezig blijven als ze uit het zicht verdwenen zijn.

• Object conservatie: kinderen begrijpen dat dingen van 
vorm kunnen veranderen, maar in aantal/hoeveelheid 
gelijk blijven.

3. ASS
• ASS: autisme spectrumstoornis.
• Syndroom van Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme: 

dit zijn oude termen die vroeger voor symptomen 
vergelijkbaar met ASS gebruikt werden. Ondertussen 
behoren ze allen onder de term ASS en worden ze niet 
meer afzonderlijk gebruikt. 

• ToM of theory of mind: beschrijft hoe goed een 
persoon in staat is tot empathie en tot begrip van het 
perspectief van andere mensen. 

4. ADHD
• Psycho-educatie: voorlichting en advies met betrekking 

tot de psychische klachten die iemand heeft.
• Cognitieve gedragstherapie: bewustwording creëren 

van cognitieve en gedragscomponenten. 
• Dopamine: neurotransmitter, belangrijk stofje in het 

beloningssysteem. 

5. Kindermishandeling
• Actieve kindermishandeling: een ouder, verzorger of 

iemand anders die met het kind te maken heeft doet 
iets lichamelijk of geestelijk schadelijks bij het kind.

• Passieve kindermishandeling: een ouder, verzorger of 
iemand anders die met het kind te maken heeft doet 
juist iets niet, dus diegene laat iets na wat het kind wel 
nodig heeft.

• Verzorger(s): hiermee wordt degene bedoelt die het 
meest voor het kind zorgt. In de meeste gevallen zullen 
dit de ouders zijn, maar het kan ook dat dit één ouder 
is, grootouder(s), andere familie die de zorg voor het 
kind tijdelijk of permanent op zicht heeft genomen, 
pleegouder(s), enz.

• Veilig Thuis: organisatie voor advies en 
ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Ze zijn 24/7 te bereiken via 0800-
2000.

6. Kindermisbruik 
Geen moeilijke begrippen

7. Dyslexie en dyscalculie
• Dyslexie: iemand die moeite heeft met taal. Een 

hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat 
en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op 
woordniveau.

• Dyscalculie: leerstoornis op het gebied van rekenen.
• Temporaal kwab: slaapkwab van de hersenen, welke 

onder andere meewerkt bij logica.
• Pariëtaal kwab: wandbeenkwab van de hersenen, 

welke onder andere meewerkt bij beeldvorming.
• Occipitaal kwab: achterhoofdskwab van de hersenen, 

welke onder andere meewerkt bij cijferherkenning. 

Gezondheidsuniversiteit 2022
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8. Jeugdzorg
• Jeugdwet: de wet in waarmee de jeugdzorg in 

Nederland is geregeld. 
• Kinderbeschermingsmaatregel: maatregel om 

kinderen te beschermen die een zich in een onveilige 
situatie bevinden. 

• Jeugdreclassering: een vorm van jeugdzorg waarbij 
jongeren tussen 12 en 18 jaar die een strafbaar feit 
hebben gepleegd wordt geholpen, begeleid en 
gecontroleerd.

• Elektronische controle / elektronische monitoring 
(EM): de verzamelnaam voor elektronische 
instrumenten die het reclasseringstoezicht 
ondersteunen.

• Psycho-educatie: het geven van informatie en 
voorlichting over uw psychische klachten en over hoe u 
(en/of uw familie/betrokkenen) kunt omgaan met de 
beperkingen en gevolgen hiervan.

• Licht verstandelijke beperking: kinderen en jongeren 
met een IQ tussen 50 en 85. 
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