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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksverslag welke het product is van een onderzoek naar de meningen van
ouders van kinderen, met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking, over de
geleverde mondzorg.

De afstudeerperiode begon voor mij met onzekerheid, in de eerste instantie in verband met mijn
gezondheid en later door onduidelijkheden rondom de opdracht. Ik had mijn zinnen specifiek op
deze opdracht gezet en ik had dan ook ambitieuze plannen met de invulling ervan. Meerdere
mensen in mijn omgeving vonden dat ik de lat te hoog legde voor mezelf en dat ik mijzelf moest
beschermen voor onnodige inspanning en druk. Maar ik zou Fatima niet zijn als ik niet graag
uitdagingen aanging en dat gold ook voor deze opdracht. Als leek op het gebied van
focusgroepsgesprekken en interviews heb ik mij hier toch aan gewaagd. Helaas liet mijn gezondheid
te wensen over en heb ik in een langdurige periode van ziekte het praktijkgedeelte van het
onderzoek moeten uitvoeren.

Ik wil in de eerste plaats alle participanten nogmaals bedanken voor hun tijd en inzet. Zonder hen
had ik dit niet onderzoek niet kunnen uitvoeren. Verder wil ik graag mijn afstudeertutor, Gemma
Noordermeer, bedanken voor haar tijd, feedback en begrip gedurende deze periode en mijn
opdrachtgever, Drs. Elhorst, bedanken voor de boeiende opdracht en zijn inbreng. Ook wil ik de
themaverantwoordelijke, Timea Parhonyi, bedanken voor haar leerzame lessen en begrip voor mijn
situatie. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die hemel en aarde hebben bewogen om mij een goede
toekomst te bieden en mij te motiveren om mijn mogelijkheden optimaal te benutten. Ondanks dat
mijn vader er niet meer is, ervaar ik toch altijd een spirituele vorm van emotionele steun en
motivatie.

Fatima Afkir

’s-Gravenhage, 16 januari 2018
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Samenvatting
Doel
De mondzorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke
beperking stoelt nog te weinig op wetenschappelijk onderzoek. Doordat een
autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking zich dikwijls kenmerken door een scala
aan complexe problemen op het gebied van communicatie, prikkellast, gedrag en cognitie leefde de
noodzaak om dit vraagstuk wetenschappelijk te benaderen. Uit eerdere studies is gebleken dat de
mondzorg aan deze doelgroep nog niet optimaal is en dat er veel negatieve ervaringen zijn met
betrekking tot de tandheelkundige behandeling. Het doel van dit onderzoek was dan ook om kennis
en inzicht over de meningen van ouders, van kinderen met autisme in combinatie met een
verstandelijke beperking, over de geleverde mondzorg te komen.
Materiaal en methode
In een kwalitatief exploratief onderzoeksdesign zijn een focusgroepsgesprek en vier individuele semigestructureerde interviews gevoerd met zes ouders die via Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en
de Nederlandse Vereniging voor Autisme zijn gerekruteerd. Zij hebben informed consent getekend
voor het onderzoek. Vijf ouders hadden kinderen met een comorbide conditie en een ouder had een
kind met een enkelvoudige autismespectrumstoornis. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was
gemiddeld 15.3 jaar. Ten behoeve van de betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek zijn
triangulatie en member checking ingezet door drie zorgverleners te raadplegen en per e-mail te
bevragen. De gesprekken zijn letterlijk getranscribeerd en vervolgens gecodeerd volgens de
inductieve strategie van de grounded-theory. Daarbij is een cyclisch-iteratief proces doorlopen van
open, axiaal en selectief coderen.
Resultaten
De grootste winst is volgens de ouders te behalen in de deskundigheid en bekwaamheid van de
zorgverlener. In eerste instantie om de materie van de complexiteit van het autisme te begrijpen en
in tweede instantie om daar vervolgens op te kunnen anticiperen door de juiste behandel- en
communicatiewijze in te zetten. Dit is ook afhankelijk van de kennis van en het begrip voor de
prikkellast, het gedrag, de cognitie en behoeften van het kind. Ook het vertrouwen in en het steunen
van de ouders werd belangrijk bevonden. Verder kan de mondzorgpraktijk op organisatorisch gebied
invulling geven aan autismevriendelijke mondzorg door timemanagement en het bieden van comfort
en afleiding.
Conclusie
De mening en ervaringen van de ouders blijken verdeeld. Er kan geconcludeerd worden dat de
geleverde mondzorg in de meeste gevallen niet optimaal is en dat dit aandacht en verbetering
behoeft.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
De afgelopen veertien jaar is er meer aandacht voor de relatie tussen de mondgezondheid en de
levenskwaliteit (Gift, Atchison, & Dayton, 1997). Terwijl er veelvuldig onderzoek is gedaan naar de
relatie tussen de algehele gezondheid en de levenskwaliteit bij jonge patiënten met autisme, is er
aanzienlijk minder aandacht besteed aan de relatie tussen de mondgezondheid en de levenskwaliteit
bij deze groep (Johnson, Frenn, Feetham, & Simpson, 2011; Lee, Harrington, Louie, & Newschaffer,
2008). De tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis steunt nog te
weinig op wetenschappelijk onderzoek. Volgens drs. Elhorst, tandarts gehandicaptenzorg en
opdrachtgever, is er gebleken dat er behoefte is aan meer onderwijs en op langer termijn aan
onderzoek naar interventies op dit gebied (persoonlijke communicatie, 17 september 2017). Dit geldt
tevens voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met een verstandelijke
beperking. Zij vormen een specifieke doelgroep met een dubbele diagnose. Kind, Van Gemert-Schriks
en Elhorst (2016) beschrijven dat de mondzorg aan deze patiënten een forse verbetering behoeft,
aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veelvuldig voorkomen onder deze
patiënten. De mondzorg is op dit moment nog onvoldoende autismevriendelijk. Tot dusver zijn er, op
het terrein van autisme- en handicapvriendelijke tandheelkundige zorg zes onderzoeken in
Nederland afgerond, waarvan vier vanuit en in opdracht van de Werkgroep Autismevriendelijke
Mondzorg (Broers & Meuwissen, 2001; Kind, Aartman, Van Gemert-Schriks, & Bonifacio, 2016; Kind
et al., 2016; Houkes & Vromans, 2007; Kooijman, 2016; Wetselaar & Vermaire, 2011).
Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de opvattingen van ouders van kinderen met autisme,
in combinatie met een verstandelijke beperking, over de mondzorg bij hun kinderen. Dit is nog een
duidelijke leemte op het gebied van autismevriendelijke mondzorg. Ook in het buitenland zijn hier
nog geen verwante onderzoeken naar uitgevoerd. Werkgroep Autisme Vriendelijke Tandheelkunde
heeft dan ook verscheidene onderzoeksvoorstellen, waaronder een voor dit onderzoek, uitbesteed
aan studenten en tandheelkundige professionals. Expertgroep Autisme en Verstandelijke beperking
vindt autismevriendelijke mondzorg een belangrijk thema. Hun rol in dit onderzoek is het uitwisselen
van meningen en ervaringen. In 2013 is de werkgroep opgericht omdat hier behoefte aan was. De
werkgroep wordt ad hoc ondersteund door de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige
Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde
(NVK).
Kanner, een Amerikaanse kinderpsychiater, constateerde in 1943 een “extreme autistic aloneness”
(Kanner, 1943). De term autisme ontleent zijn betekenis van het in zichzelf gekeerd zijn of op zichzelf
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gericht zijn (Plemper, Van Daal, Van Berckelaer-Onnes, Dijkxhoorn, & Middelkamp, 2003). Autisme is
een ontwikkelingsstoornis die geen genezing kent. Het autismespectrum omvat de stoornissen die
tot de categorie van Pervasieve ontwikkelingsstoornissen ofwel Pervasive Developmental Disorders
van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (American Psychiatric
Association, 2013). De term Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor verschillende
vormen van autisme, waaronder Autistische stoornis, Rett syndroom, Desintegratiestoornis van de
kinderleeftijd, syndroom van Asperger en de Pervasieve ontwikkelingsstoornis – Niet Anderszins
Omschreven ofwel PDD-NOS (Plemper et al., 2003). Bij kinderen met autisme werkt het systeem van
informatieverwerking anders. In principe hebben zij alle zintuigen maar wordt de hieruit verzamelde
informatie anders en vrijwel altijd langzaam verwerkt. Ondanks dat binnen deze patiëntengroep veel
variatie in vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid bestaat, is er een duidelijke gemene
deler. Mensen met ASS hebben namelijk dikwijls moeite met sociale interacties en communicatie.
Daardoor kunnen zich problemen voordoen in onder andere de taalontwikkeling en het
reactievermogen op sensorische prikkels. Ook tandheelkundige zorgverleners komen in aanraking
met patiënten met ASS (Kind et al., 2016). Uit onderzoeken van Van Berckelaer-Onnes (2000a,
2000b, 2000c) en Kraijer (1998) is gebleken dat 75 tot 80% van de mensen met een autistische
stoornis eveneens een verstandelijke handicap heeft. Volgens de American Association on Mental
Retardation verwijst een verstandelijke beperking naar functioneringsproblematiek die wordt
gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het
adaptieve gedrag, zoals dat tot uiting komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden
(Buntinx, 2003). Naarmate de verstandelijke ontwikkeling of het IQ lager is, is doorgaans meer
ondersteuning en begeleiding gevergd. Het functioneringsprofiel van mensen met een verstandelijke
beperking verschilt per individu. Met behulp van ontwikkelingsschalen wordt deze door een
psycholoog vastgesteld. Voor de tandheelkundige zorgverlener is het handig om dit op te vragen om
beter te kunnen beoordelen welke behandelstrategie het beste bij de patiënt zal passen en welk
gedrag te verwachten valt. Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke
beperking (VB) vormen een dubbel gehandicapte doelgroep binnen de tandheelkunde (Noens & Van
Berckelaer-Onnes, 2002). In 2015 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een schatting
gedaan van het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een ASS. Dit bleken er naar
schatting 43000 te zijn. Echter ging het hier om een onderzoek onder ouders en niet om een
prevalentiestudie. Om die reden kunnen deze cijfers niet als nauwkeurig worden beschouwd. In 2013
had 1,1% van de kinderen in Nederland een verstandelijke beperking (39169 kinderen) en 0,2% een
meervoudige beperking (6564 kinderen) (Tierolf & Oudenampsen, 2013). Wanneer naast autisme
ook de diagnose verstandelijke beperking valt, verloopt de ontwikkeling van een kind nog langzamer
(Van Berckelaer-Onnes & Van Der Gaag, 1999). Daar waar de diagnosen afzonderlijk al specifieke
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hulp- en zorgvragen met zich meebrengen, versterkt de combinatie van beiden het belang van goede
mondzorg en het gebruik van de juiste communicatietechnieken. De comorbiditeit, dus het
tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen dan wel stoornissen bij eenzelfde individu,
in deze impliceert een complexe communicatieproblematiek (Noens & Van Berckelaer-Onnes, 2002).
Dit kan resulteren in geen of gebrekkige primaire preventie. Mede hierdoor kunnen orale
complicaties ontstaan. Binnen de mondzorg is goede communicatie van uitzonderlijk belang omdat
het een verband heeft met de therapietrouw en de gezondheidsverbetering van de patiënt (Carey,
Madill, & Manogue, 2010).

Bij mensen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke beperking
komen gedragsproblemen als automutilatie, fixaties, dwangmatigheden en obsessies, agressie en
woede-uitbarstingen veel voor (Loo, Graham, & Hughes, 2009). Automutilatie komt met name bij
mensen met het Rett syndroom veel voor. Onder andere het wegkrabben en –wrijven van de gingiva,
het uittrekken van gebitselementen, het hard slaan tegen de mond en de kaken, op harde of scherpe
voorwerpen slaan, zijn vormen van automutilatie die effect op de mondgezondheid hebben. Op
tandheelkundig gebied dient rekening gehouden te worden met een aantal kenmerken bij deze
patiëntengroep. Dit zijn kenmerken zoals een slechte mondhygiëne, vaak in combinatie met een
slecht en eenzijdig dieet, bruxisme en zoals eerder genoemd automutilatie. Bij deze patiëntengroep
is de kans op cariës verhoogd door risicofactoren en –indicatoren als een cariogeen dieet, een
beperkt aantal tandheelkundige behandelingen en beperkte zelfzorg door het afhankelijk zijn van
anderen voor de verzorging (Pradhan, Slade, & Spencer, 2009). Verder kunnen naast
gedragsstoornissen ook angststoornissen voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking
en een ASS. Dit is te verklaren door het beperkte vermogen om verbanden te leggen en overzicht te
houden, het vaak niet goed begrijpen van de wereld om hen heen en het ervaren van minder eigen
invloed. De behandeling van deze stoornissen bestaat dikwijls uit cognitieve gedragstherapie in
combinatie met farmacotherapie. Bij mensen met ASS worden vaak antidepressiva, antipsychotica en
anti-epileptica voorgeschreven. Deze medicatie kan bijwerkingen hebben die van invloed zijn op de
mondgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan xerostomie (Pradhan et al., 2009). In verband met de
angststoornis is het zaak dat de tandheelkundige zorgverlener om met behulp van angstreducerende
technieken de tandheelkundige behandeling uit te voeren. Het behandelen van de patiënten kan
enigszins vergemakkelijkt worden door voor een zintuiglijk karakter van de behandeling te zorgen,
voor zoveel mogelijk structuur te zorgen, de communicatie en het handelen te vertragen, de patiënt
de tijd te geven om te reageren, niet teveel informatie te geven, het aantal prikkels te beperken, aan
te sluiten op het ontwikkelingsniveau van de patiënt, het vermijden van woordspelingen, grapjes,
metaforen en beeldspraak, toepassen van de tell-show-(feel)-do-methode enzovoorts. Naast deze
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gedrags- en angststoornissen kunnen onder andere ook het IQ en het sociaal-emotionele niveau van
de patiënten een rol spelen als cliëntgebonden factoren in de kwaliteit van de mondzorg. De
anticipatie van de zorgverlener hierop is een van de zorgverlenersgebonden factoren die al dan niet
van invloed zijn op de kwaliteit van de mondzorg voor kinderen met autisme in combinatie met een
verstandelijke beperking. Beiden worden nader onderzocht in het kader van dit onderzoek. Doordat
kinderen met ASS in combinatie met een verstandelijke beperking een specifieke doelgroep vormen,
onderscheidt dit onderzoek zich van reeds uitgevoerde onderzoeken naar de mondzorg bij kinderen
met een enkelvoudige verstandelijke beperking. Om meer kennis en inzicht te verwerven over de
belemmerende en bevorderende factoren binnen de mondzorg aan kinderen met ASS in combinatie
met een verstandelijke beperking wordt dit onderzoek uitgevoerd.
1.2 Theoretisch kader
De onderzoeker zal zich onder andere op de rol van zowel de zorgvrager als de zorgverlener, binnen
de geleverde mondzorg, toespitsen. Denk hierbij aan de comorbiditeit met angst- of
gedragsstoornissen, prikkellast en de rol van de ouders als cliëntgebonden factoren. Onder
comorbiditeit wordt het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij
één persoon verstaan. Met prikkellast wordt de onder- of overgevoeligheid bedoeld voor zintuiglijke
prikkels. Zintuiglijke informatie wordt bij mensen met autisme dikwijls vervormd doordat zij moeite
ondervinden in het ordenen, interpreteren en integreren van de informatie die zij visueel (zicht
betreffend), auditief (gehoor betreffend), tactiel (gevoel betreffend), gustatorisch (smaak betreffend)
en olfactorisch (reuk betreffend) binnen krijgen. Het hierop afstemmen van het karakter van de
behandeling is een voorbeeld van een zorgverlenersgebonden factor. Andere zorgverlenersgebonden
factoren die belicht zullen worden binnen dit onderzoek zijn onder andere de communicatieve
vaardigheden en aanvullende competenties zoals kennis en ervaring met betrekking tot het
behandelen van patiënten met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijk
handicap. Mondzorg wordt in verschillende settingen, zoals een algemene praktijk of een Centrum
voor Bijzondere Tandheelkunde, verleend. Uitgaand van de vereiste disciplines om autisme- en
handicapvriendelijke mondzorg te leveren wordt ook ingegaan op organisatiegebonden factoren
zoals de prikkellast en faciliteiten binnen verschillende tandheelkundige settingen. Op basis hiervan
luiden de hoofdvraag en deelvragen als volgt.
1.3 Hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe denken ouders van kinderen van 0 tot 21 jaar met
autisme in combinatie met een verstandelijke 8beperking over de geleverde mondzorg bij hun
kinderen door tandartsen en mondhygiënisten?
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1.4 Deelvragen
1) Wat zijn de cliëntgebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan
kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
2) Wat zijn de zorgverlenersgebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan
kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
3) Wat zijn de organisatiegebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan
kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
4) Wat is de mening van de ouders over de geleverde mondzorg door tandartsen aan hun kinderen?
5) Wat is de mening van de ouders van de geleverde mondzorg door mondhygiënisten aan hun
kinderen?
1.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de meningen van ouders van
kinderen met een ASS en een verstandelijke beperking over de geleverde mondzorg aan hun
kinderen. De onderzoeker wilt trachten eventueel bestaande aanbevelingen, verbeterpunten en
klachten, ten aanzien van de geleverde mondzorg door mondhygiënisten en tandartsen aan kinderen
met een ASS en een verstandelijke beperking, te identificeren. Aangezien de ouders
ervaringsdeskundig zijn en de rol van sleutelfiguur hebben, kunnen hun opvattingen bijdragen aan de
kwaliteit van de mondzorg voor kinderen van 0 – 21 jaar met een autismespectrumstoornis in
combinatie met een verstandelijke beperking. Indien uit het onderzoek blijkt dat de ouders van deze
kinderen vinden dat de mondzorg te wensen overlaat en er klachten of negatieve ervaringen aan het
licht worden gebracht, hebben zij ook profijt bij het onderzoek. Aan de hand van de resultaten van
dit onderzoek worden namelijk aanbevelingen voor (toekomstige) beroepsbeoefenaren en aan
diverse beroepsterreinen, waarbinnen tandheelkundige zorg wordt geleverd, geformuleerd. Deze
aanbevelingen zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van reeds bestaande benaderwijzen en
behandelstrategieën met betrekking tot het behandelen van kinderen van 0 tot en met 21 jaar met
een ASS in combinatie met een verstandelijke beperking. Dat maakt dit onderzoek praktisch en
maatschappelijk relevant. Verder wil de werkgroep aan de hand van de onderzoeksresultaten betere
cursussen opzetten, brochures maken en een betere evidence en practice based werkwijze
bewerkstelligen.
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2. Materiaal en methode
2.1 Onderzoeksmethode
Om de probleemstelling van dit onderzoek op efficiënte wijze te beantwoorden is een kwalitatief
exploreratief onderzoeksdesign gehanteerd. Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek omdat bij
deze vorm van empirisch onderzoek wordt gekeken naar de achterliggende gedachten en de
ervaringen van de respondenten. Op het gebied van autismevriendelijke mondzorg is de mening van
de ouders, over de geleverde mondzorg, nog een hiaat. Om die reden is binnen dit onderzoek ook
een exploratief design van kracht. Het doel hierbij is om het onderzoeksprobleem te beschrijven en
te interpreteren. Door een combinatie van bovengenoemde designs te hanteren, heeft de
onderzoeker zich gericht op het verkrijgen van diepgaande informatie. Met behulp van triangulatie is
dit complexe vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken benaderd om de wisselwerking tussen de
onderzochte factoren optimaal in kaart te brengen (Golafshani, 2003). Het inzetten van triangulatie
hield in dat er data werd verzameld bij verschillende respondenten, op verschillende tijdstippen en
op verschillende manieren. Er zijn een focusgroepsgesprek en individuele semi-gestructueerde
gevoerd om data te verzamelen bij ouders. Ook zijn er per e-mail open vragen gesteld aan
zorgverleners.
2.2 Populatie en steekproef
in dit praktijkonderzoek is gewerkt met twee respondentgroepen, te weten: de ouders van kinderen
met een ASS in combinatie met een verstandelijke beperking en tandheelkundige zorgverleners met
ervaring en affiniteit met deze doelgroep. Beide groepen waren vrij homogeen. In opdracht van de
Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg werden ouders van kinderen van 0-21 jaar met een ASS,
bij voorkeur in combinatie met een verstandelijke beperking, geïncludeerd. Het is gebleken dat hoe
lager de leeftijd is, des te lager het coöperatiegedrag van de patiënt is gedurende de behandeling
(Dangulavanich, Limsomwong, Mitrakul, Asvanund, & Arunakul, 2017). Daarom is dit onderzoek
gericht op deze leeftijdsgroep. Ouders die geen of gebrekkig Nederlands spraken werden
geëxcludeerd. De ouders werden middels beredeneerde steekproef op zowel negatieve als positieve
ervaringen geselecteerd. Gezien de complexe communicatieproblematiek bij deze doelgroep leefde
de vraag wie de populatie het best representeert. In dit geval waren dat de ouders van de kinderen
met ASS in combinatie met een verstandelijke beperking, daar zij over aanzienlijke kennis en
praktijkervaring beschikken en de rol van sleutelfiguur hebben. De ouders konden de doelgroep
adequaat representeren. Vanzelfsprekend wordt de mondzorg door tandheelkundige zorgverleners
geleverd. Door hen bij het onderzoek te betrekken, werd de wisselwerking tussen de opvattingen
van de ouders en de meningen en ervaringen van de zorgverleners nader belicht. Er zijn uitsluitend
tandartsen en mondhygiënisten met ervaring met het behandelen van patiënten met autisme, al dan
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niet in combinatie met een verstandelijke beperking, geïncludeerd. De respondenten zijn
gerekruteerd via Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), via de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA) en via de netwerken van de opdrachtgever, Drs. Elhorst.
2.3 Ethische verantwoording
Om de ethische verantwoording en integriteit te waarborgen heeft de onderzoeker een aantal
maatregelen getroffen. De respondenten werden geïnformeerd over het doel en de inhoud van het
onderzoek in de vorm van een informatiebrief (zie Bijlage A). De ouders en zorgverleners zijn
gevraagd worden om op vrijwillige basis deel te nemen aan dit onderzoek. Er is duidelijk besproken
worden wat hun rol was binnen het onderzoek. Verder zijn er met de ouders duidelijke afspraken
gemaakt over de dag, tijdstip, locatie en duur van het interview. De datum en locatie zijn in
samenspraak met de respondenten bepaald. De respondenten hebben in de vorm van een
ondertekende informed consent toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek (zie Bijlage
B). Hierin stond onder andere opgenomen dat de respondent verklaarde op de hoogte te zijn van het
doel van het onderzoek. Deze kregen de ouders eerst per e-mail toegestuurd met het verzoek het
alvast door te nemen om tijdverlies tijdens de gesprekken te voorkomen. Er waren geen nadelen aan
de deelname verbonden. De gegevens van de respondenten en de resultaten zijn geanonimiseerd,
zodat hun identiteit op geen enkele manier herleid zou kunnen worden. Deze zijn niet aan derden
verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de respondent. De documenten zijn zorgvuldig
bewaard en na afloop van het onderzoek vernietigd.
2.4 Dataverzameling
Om het vraagstuk te verkennen en inzichtelijk te maken werden ouders als sleutelpersonen in eerste
instantie bij elkaar gebracht om een focusgroepsgesprek te voeren. Het doel hiervan was om ideeën
te genereren over de belangen van de kinderen en de meningen van de ouders in het algemeen. In
het kader van het onderzoek kreeg het focusgroepsgesprek het oriënterend karakter van een
brainstormsessie, op basis waarvan andere ouders in een later stadium individueel geïnterviewd
werden. De opname van het focusgroepsgesprek werd eerst getranscribeerd om vervolgens
systematisch geanalyseerd en gecodeerd te worden. Daar werd de inductieve strategie van de
grounded-theory voor gehanteerd, hierbij werden binnen het transcript van het focusgroepsgesprek
relevante thema’s, aspecten en elementen, die van belang waren volgens de respondenten,
geselecteerd. De grounded-theory houdt in dat er een cyclus van dataverzameling, -analyse en –
reflectie wordt doorlopen om op basis daarvan te beoordelen wat de volgende stap in de
dataverzameling wordt. Glaser en Strauss (1967) en Charmaz (2006) beschrijven dit als het inzetten
van een methode van constante vergelijking van data om tot een diverse en verdiepte selectie van
concepten en categorieën te komen. Vervolgens werd deze selectie verder uitgediept tijdens
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individuele semi-gestructureerde diepte-interviews om tot nieuwe inzichten te komen. Hierbij werd
uitgegaan van het perspectief van de ondervraagden, om de betekenisverlening waar het in
kwalitatief onderzoek nu juist om draait, te waarborgen. Tevens was het doel van de individuele
interviews het uitdiepen van privéonderwerpen zonder dat de ondervraagde zich geremd zou voelen
door de aanwezigheid van anderen. Voor zowel het focusgroepsgesprek als de individuele interviews
zijn er topiclijsten en interviewguides samengesteld ten behoeve van het structuurhouden (zie
Bijlage C). Daarbij is gebruik gemaakt van de splitsingstechniek om de onderzoekseenheden binnen
de hoofdconcepten af te bakenen. De cliënt-, zorgverleners- en organisatiegebonden factoren
vormden de breedste concepten. Vervolgens heeft de onderzoeker de concepten gesplitst door
voorbeelden van mogelijke factoren in de bijhorende categorie onder te brengen.

Figuur 2.1. Schema onderzoeksproces

Het onderzoeksproces bestond uit een viertal stadia, waaronder de oriëntatiefase waarin de
onderzoeker zich eerst in de opdracht verdiepte en het onderzoeksterrein verkende om vervolgens
een onderzoeksvoorstel te kunnen doen aan de opdrachtgever en de afstudeertutor. De volgende
stap was het schrijven van een onderzoeksopzet en een plan van aanpak om de dataverzameling in
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gang te zetten. De onderzoeker beschikte niet over ervaring met het voeren van
focusgroepsgesprekken en interviews, noch met de onderzochte doelgroep. Zij heeft getracht zich zo
goed mogelijk voor te bereiden door zich van tevoren in relevante literatuur, die daarover
beschikbaar was, te verdiepen en een plan van aanpak te ontwerpen (zie Bijlage D). Op basis van de
literatuur, over de onderzochte doelgroep, heeft de onderzoeker verwachtingen ontwikkeld met
betrekking tot de mogelijke onderzoeksresultaten. Tijdens de oriëntatiefase van het onderzoek heeft
zij deze voorgelegd aan de afstudeertutor (zie Figuur 2.1). Deze maatregelen heeft zij getroffen om
het risico op ondermijning van mogelijk waardevolle resultaten zoveel mogelijk te beperken. Na
goedkeuring van het plan heeft de onderzoeker een oproep om respondenten te rekruteren
verspreid op kanalen zoals de (digitale) nieuwsbrief en Facebookpagina’s van het NVA en de
Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg. Hierop volgde de selectiefase waarin de aanmelders
geïncludeerd of geëxcludeerd werden op basis van de van tevoren vastgestelde criteria. Daarna ving
de onderzoeksfase aan, dit was het meest arbeidsintensieve en meest tijdrovende stadium binnen
het onderzoek. Er was sprake van een cyclisch-iteratief proces waarbij de stappen van data-analyse
herhaaldelijk werden doorlopen en werden afgewisseld met het verzamelen van nieuwe data. Tot
slot werden de resultaten verwerkt en gestructureerd tot een samenhangend geheel. Dit ging
gepaard met de betekenisverlening aan de resultaten en het identificeren van discussiepunten. Als
laatste stap binnen de schrijf- en afrondingsfase werden de onderzoeksvragen beantwoord. In Figuur
2.1 is een beknopt overzicht van het gehele onderzoeksproces te zien.

Het focusgroepsgesprek is in een lokaal van een van de vestigingen van de Hogeschool Utrecht
gevoerd. In de eerste instantie hadden zich hier negen ouders voor aangemeld. Er is een
elektronische agenda aangemaakt waar ouders hun beschikbaarheden konden opgeven. Hierbij is
wederom de anonimiteit van de ouders gewaarborgd door de ouders voor elkaar af te schermen. Om
organisatorische redenen bleek het niet haalbaar om het voor alle ouders passend te maken. De
onderzoeker heeft de datum met de meeste aanmeldingen (n=3) gekozen voor het plaatsvinden van
het focusgroepsgesprek. Uiteindelijk is een ouder om onbekende redenen niet op komen dagen en is
het gesprek met twee ouders gevoerd. Voor de individuele interviews is van tevoren geen streefgetal
vastgesteld. De onderzoeker heeft hierbij data verzameld totdat het punt van saturatie, zowel binnen
de interviews afzonderlijk van elkaar als binnen het gehele onderzoek, werd bereikt. Het
saturatiepunt werd bepaald door het verwerven van contrasterende meningen en nieuwe inzichten.
Op het moment dat nieuwe iteraties geen nieuwe inzichten opleverden, werd het
dataverzamelingsproces beëindigd. Doordat er met een vrij homogene groep is gewerkt, werd het
saturatiepunt sneller bereikt. Dit was het geval na vier individuele interviews. Drie van de vier
individuele interviews zijn in de lokale bibliotheek van de woonplaatsen van de respondenten
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gevoerd om de omstandigheden enigszins gelijk te trekken. Een enkel interview is in het thuiskantoor
van de respondent gevoerd. Er was sprake van een iteratieve werkwijze tijdens het verzamelen en
analyseren van de interviewdata. Het codeerproces van de verkregen data uit de eerdere interviews
werd namelijk voortdurend herhaald op basis van de data uit de daaropvolgende interviews. Dit om
tot een nadere analyse te komen. Deze werkwijze overlapte met de member check die de
onderzoeker uitvoerde om te achterhalen in hoeverre haar interpretaties, van de eerder verkregen
data, klopten. De member check hield in, zoals Harper en Cole (2012) het definiëren, dat de
onderzoeker haar interpretatie, van een uitspraak van een voorgaande respondent, voorlegde aan
een andere respondent door te vragen of hij/zij zich hier in herkende. Op basis hiervan is de data
gehercodeerd waar nodig. Een van de interviews is gevoerd met zowel de vader als moeder van het
kind, de andere drie interviews zijn gevoerd met enkel de moeders van de kinderen.

De onderzoeker heeft het nodige materiaal voor het groepsgesprek en de interviews verzorgd.
Hieronder wordt verstaan werkende opnameapparatuur, een verlengsnoer, interviewguides en
topiclijsten, pennen en papier. Voor het vastleggen is gebruik gemaakt van de dictafoon van een
iPhone en van de geluidsopnamefunctie van het programma Quicktime Player 10.4 (2009) via de
laptop van de onderzoeker. In verband met eventuele matige verstaanbaarheid is er bewust met
twee apparaten gewerkt. Hiervoor hebben de ouders zowel mondeling als schriftelijk expliciet
toestemming voor gegeven. Als blijk van waardering kregen de ouders na afloop een klein bedankje,
in de vorm van een Rituals® product en een lekkernij, welke is bekostigd door de onderzoeker zelf.
Hier waren de ouders van tevoren niet van op de hoogte. Na het afronden van de interviews zijn drie
zorgverleners, onder wie twee mondhygiënisten en een tandarts, per e-mail benaderd. Zij kregen
een korte vragenlijst toegestuurd (Zie bijlage E).
2.5 Datapreparatie en data-analyse
Als eerst is de opname van het focusgroepsgesprek letterlijk getranscribeerd, hierbij werden
aarzelingen, stopwoordjes en emoties die informatie gaven over de stelligheid en het gevoel van de
ouders opgenomen. Naast de ethische aspecten die in paragraaf 2.3 zijn beschreven, heeft de
onderzoeker bij de omgang met de data naar een zo hoog mogelijke reproduceerbaarheid van het
onderzoek gestreefd. Zowel de interviews als de transcripten zijn op een elektronisch extern
opslagmedium opgeslagen om te allen tijde teruggeluisterd en –gelezen te kunnen worden.
Vervolgens is de data in fragmenten gesplitst en zijn de respondenten van de oudergroep gelabeld
met de letter ‘O’ van ‘ouder’ en een nummer, bijvoorbeeld O6. De fragmenten zijn open gecodeerd
door labels toe te kennen. Vervolgens is er axiaal gecodeerd door fragmenten met hetzelfde label te
vergelijken op verschillen en overeenkomsten en deze samen te voegen onder een overkoepelende
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label, oftewel een hoofdcategorie. Tot slot is er selectief gecodeerd door de concepten uit de eerste
twee coderingsstappen constant met elkaar te vergelijken en de relaties te achterhalen om
zodoende de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De codeerschema’s zijn terug te vinden in
Bijlage F. Er is een cyclisch-iteratieve werkwijze gehanteerd om gedurende het onderzoek op basis
van de analyse een indruk te krijgen van wat de uitkomsten mogelijk zouden kunnen zijn. In het
interview dat daarop volgde werd nagegaan in hoeverre deze indruk klopte en of zich eventueel
nieuwe feiten aandienden. Zowel het focusgroepsgesprek als de interviews zijn door een individuele
onderzoeker handmatig getranscribeerd en als laatste stap gecodeerd om de data volgens de
inductieve strategie van de grounded-theory te analyseren, in Microsoft Office Word Mac 14.7.1
(2011). De transcripten zijn onder de noodzakelijke privacy-condities in een verbatimdocument
gebundeld. Indien gewenst is deze op te vragen bij de onderzoeker. De respondenten van de
zorgverlenersgroep zijn min of meer op dezelfde wijze gelabeld, eerst met de letter ‘Z’ van
‘zorgverlener’ en een nummer, bijvoorbeeld Z3. Anders dan bij de oudergroep zijn deze labels
vervolgens gecombineerd met een kleur. Z1 met oranje, Z2 met groen en Z3 met blauw. Omdat er bij
deze groep met schriftelijke data is gewerkt, was het prepareren en analyseren ervan minder
arbeidsintensief en tijdrovend. De vragen die zij per e-mail toegestuurd kregen zijn in een tabel gezet
met daaronder de antwoorden in de kleur die bij hun label hoorde (zie Bijlage E).
2.7 Betrouwbaarheid en geldigheid
De kwaliteit van de onderzoeksresultaten en de conclusies die daaruit zullen volgen, wordt
doorgaans bepaald door de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Daarbij is het belangrijk dat de
kwaliteit voldoet aan de criteria van betrouwbaarheid en geldigheid. Onder betrouwbaarheid van het
onderzoek wordt het beperken van toevalligheden in de dataverzameling, de onderzoekssituatie en
de onderzoeker zoveel mogelijk te beperken verstaan. Binnen kwalitatief onderzoek is dit echter
geen bruikbaar concept, omdat een interview nimmer onder dezelfde condities overgedaan kan
worden. De nadruk ligt met name op de voorwaarde om transparant te werken en de lezer zodoende
de overtuigen van de betrouwbaarheid en geldigheid. De onderzoeker heeft getracht dit te bewaken
door systematisch en controleerbaar te werken. De werkwijze is in de eerdere paragrafen van dit
hoofdstuk uitvoerig beschreven.

Er zijn audio-opnames en digitale transcripten en analyses gemaakt, zodat de controle op de
kwaliteit van het interview maximaal was en zodat het materiaal te allen tijde ter beschikking kan
worden gesteld aan externen om de stappen te kunnen volgen. Dit is van tevoren aangegeven en ter
plekke mondeling herhaald aan de ouders om expliciet toestemming te vragen. Tevens werd de
betrouwbaarheid bewaakt doordat de onderzoeker te allen tijde neutraal bleef door de vragen zo
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concreet mogelijk te formuleren en door zo neutraal mogelijk te reageren op hetgeen de
respondenten vertelden. Zodoende is getracht eventuele vertekeningen van de
onderzoeksresultaten, door de meningen en voorkeuren van de onderzoeker, te vermijden. De
geldigheid is bevorderd door mogelijke vooroordelen vooraf uit te schrijven en interpretaties
achterwege te laten. Verder is gebruik gemaakt van member checking door opvattingen uit eerdere
interviews voor te leggen aan de respondenten om na te gaan in hoeverre de interpretatie van de
onderzoeker klopte. Op basis daarvan is de data gehercodeerd waar nodig. Ook zijn er
tandheelkundige zorgverleners, als onderdeel van de member check, bevraagd om te beoordelen in
hoeverre er sprake is van overeenkomsten tussen beide respondentgroepen.
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3. Resultaten
Het focusgroepsgesprek stond in het teken van brede verkenning van de onderwerpen die tijdens de
individuele interviews aan bod moesten komen. Deze kunnen dan ook beschouwd worden als de
fijne uitwerking van de onderwerpen die globaal zijn besproken tijdens het focusgroepsgesprek. De
onderzoeksresultaten die uit de e-mails met zorgverleners zijn verkregen, zijn gebruikt om na te gaan
of er overeenkomsten en/of verschillen zijn tussen de meningen en ervaringen van de twee
respondentgroepen. De resultaten worden onderbouwd met losse fragmenten en fragmenten in
citatensecties.
3.1.1 Demografische variabelen oudergroep
Aan het onderzoek hebben in totaal zeven ouders deelgenomen onder wie een echtpaar. Vijf van de
zes ouders hadden een kind met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke
beperking. Een van de ouders had een kind met een enkelvoudige autismespectrumstoornis. Een van
de zes respondenten had een dochter, de rest van de respondenten hadden zonen. De gemiddelde
leeftijd van de kinderen van de respondenten was gemiddeld 15.3 jaar waarbij het oudste kind 21
jaar was en het jongste kind 7 jaar. De resultaten hebben betrekking op zes kinderen. In Tabel 3.1 zijn
hun kenmerken beschreven.

Tabel 3.1
Demografische variabelen respondenten (ouders)
Onderzoekstadium

Focusgroepsgesprek

Respondent (label)

Geslacht

Leeftijd

Vorm van

Ernst verstandelijke

kind

kind

autisme

beperking

Ouder 1, moeder (O1)

Jongen

17 jaar

PDD-NOS

Geen

Ouder 2,

Meisje

7 jaar

Klassiek

Lichte verstandelijke

Autisme

beperking

PDD-NOS

Lichte verstandelijke

moeder (O2)
Individuele

Ouder 3, moeder (O3)

Jongen

18 jaar

interviews

beperking
Ouder 4A, moeder

Autisme

Matige verstandelijke

(O4A)

Spectrum

beperking

Ouder 4B, vader (O4B)

Stoornis

Ouder 5,

Jongen

Jongen

12 jaar

17 jaar

PDD-NOS

moeder (O5)
Ouder 6,
moeder (O6)

Lichte verstandelijke
beperking

Jongen

21 jaar

Klassiek

Ernstige verstandelijke

Autisme

beperking
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3.1.2 Demografische variabelen zorgverlenersgroep
De zorgverlenersgroep bestond uit twee mondhygiënisten en een tandarts die ervaring en affiniteit
met de onderzochte doelgroep hebben binnen diverse werkvelden. In Tabel 3.2 zijn hun kenmerken
beschreven.

Tabel 3.2
Demografische variabelen respondenten (zorgverleners)
Respondent

Functie

Werkveld

Mondhygiënist

Centrum Bijzondere

(label)
Zorgverlener 1 (Z1)

Tandheelkunde
Zorgverlener 2 (Z2)

Mondhygiënist

Centrum Bijzondere
Tandheelkunde + afdeling
Bijzondere Tandheelkunde &
Kaakchirurgie binnen
ziekenhuis

Zorgverlener 3 (Z3)

Tandarts

Algemene praktijk

3.2 Cliëntgebonden factoren
De cliëntgebonden factoren die aan bod zijn gekomen tijdens het groepsgesprek en de interviews
worden in de volgende paragrafen uiteengezet en toegelicht met fragmenten in Citatensectie 1.

3.2.1 Informatieverwerking
Alle ouders geven aan dat de informatieverwerking bij hun kinderen is verstoord. Er werd onder
andere verteld dat binnenkomende informatie anders wordt verwerkt dan bij mensen zonder
autisme of een verstandelijke beperking. Dit zou tot de behoefte aan verduidelijking en
concretisering van de tandheelkundige behandeling leiden. Verder viel op dat alle ouders aangaven
dat er bij hun kinderen sprake is van letterlijke interpretatie waardoor zij behoefte hebben aan
duidelijke aanwijzingen. Daarmee werd bedoeld dat er in commandotaal gesproken dient te worden
met het kind. Ook noemden alle ouders dat hun kinderen moeite hebben met contextdenken als
gevolg van de vertraagde informatieverwerking. Hieruit vloeit de behoefte aan de zogenoemde
puzzeltijd voort (zie Citatensectie 1A).
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3.2.2 Gevoel en gedrag
Angst, spanning, onzekerheid, woede en nervositeit worden benoemd als spelende emoties binnen
tandheelkundige behandelingen. Angst wordt voornamelijk met prikkels en negatieve associaties,
oftewel trauma’s, in relatie gebracht. Onzekerheid is te wijten aan negatieve ervaringen en
onduidelijkheid over wat er komen gaat. Een aantal ouders sprak over het imiteren en opslaan van
gedragingen van ander om vervolgens sociaal wenselijk gedrag te kunnen vertonen tijdens situaties
zoals de tandheelkundige behandeling. Verder wordt daar over verteld dat het de kinderen veel
inspanning kost en dat de veilige factor in het geheel, bijvoorbeeld de moeder, na afloop van de
behandeling de figuurlijke, of in een enkel geval zelfs de letterlijke klappen, moet incasseren. Ook
sfeersensitiviteit werd door een aantal ouders benoemd. Hierover wordt gezegd dat de kinderen
heel goed de sfeer, of beter gezegd, de aura aanvoelen. Dit is bij sommigen zelfs zo sterk dat het hen
ertoe beweegt non-coöperatief gedrag te vertonen (zie Citatensectie 1B).

3.2.3 Prikkellast
De meeste kinderen hebben last van overprikkeling door visuele, auditieve, olfactorische en
gustatorische prikkels. Visuele, auditieve en olfactorische prikkels worden volgens de ouders het
vaakst als stressoren ervaren. Auditieve prikkels zoals het geluid van de ultrasoon en het rinkelen van
de telefoon en olfactorische prikkels zoals de etherachtige lucht in klinische omgevingen werden als
voorbeelden benoemd. De prikkellast verschilde per prikkel en per kind (zie Citatensectie 1C).

3.2.4 Mogelijkheden kind
De ouders benoemen verscheidene mogelijkheden en onmogelijkheden van hun kinderen. Met
name de probleemgebieden worden hierbij benadrukt. Het communicatievermogen van een aantal
kinderen wordt als complex beschreven, voor de meeste kinderen geldt dat de sociale interactie
moeizaam verloopt door een beperkt denk-, uitdrukkings- en relativeringsvermogen. Ook het
concentratievermogen wordt benoemd en als beperkt beschreven. De kinderen hebben dikwijls een
verstoorde concentratie en raken snel verward als er bijvoorbeeld door meerdere mensen wordt
gesproken. Een kanttekening die door een aantal ouders werd gemaakt is de over- of onderschatting
van het kind doordat een vertekende indruk van de mogelijkheden ontstaat. Dit heeft enerzijds te
maken met de leeftijd, omdat het kind wel over de uiterlijke kenmerken, maar niet over de
bijhorende mentale capaciteiten, van zijn kalenderleeftijd beschikt. Anderzijds heeft het te maken
met een beperkte woordenschat en een beperkt uitdrukkingsvermogen waardoor de indruk wordt
gewekt dat het kind niets begrijpt terwijl dit juist niet het geval is. In twee andere gevallen is het kind
zo spraakzaam dat anderen denken dat er sprake is van een hoog denk- en communicatieniveau (zie
Citatensectie 1D).
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3.2.5 Tolerantie en acceptatie
De ouders geven aan dat het succes van de behandeling gedeeltelijk afhangt van de tolerantie en
acceptatie van het kind. Dit is weer nauw verbonden met de belastbaarheid van het kind. Een ouder
meent dat het aan de leeftijd gerelateerd zou kunnen zijn. Waar het ene kind de stoel uit is
gesprongen tijdens het sealen, heeft een ander kind een endodontische behandeling zonder lokale
anesthesie ondergaan. Ook werd benoemd dat deze factoren opgebouwd moeten worden (zie
Citatensectie 1E). Z2 geeft aan zich te verbazen over wat iemand met ASS eigenlijk allemaal aankan,
zolang de stappen maar duidelijk zijn.
“Wat mij tot nu toe het meest verbaast is wat iemand met ASS allemaal aankan als de
stappen maar duidelijk zijn. Een verdoving kan bijv geen enkel probleem zijn zo lang maar
duidelijk is hoe dat zal gaan en hoe lang het duurt. De rust waarmee iemand dit kan
ondergaan, terwijl dat voor die tijd ondenkbaar leek, vind ik bijzonder.” (Z2)

3.2.6 Behoefte aan overzicht en tijdsverheldering
Een aantal ouders geeft aan dat hun kinderen voortdurend uitgelegd moeten krijgen wat er gaat
komen en hoe lang het gaat duren om gevoel van onveiligheid te voorkomen. Toch leeft de behoefte
aan tijdsverheldering niet bij alle kinderen. Een ouder geeft aan dat dit te maken heeft met het
verstandelijk functioneren en het ontbreken van tijdsbesef en de capabiliteit om te kunnen
klokkijken (zie Citatensectie 1F).

3.2.7 Rol van de ouder
Een aantal ouders geeft aan zelf een belangrijke rol te hebben, omdat zij de behandeling in goede
banen moeten leiden en het kind op de behandeling voor te bereiden. Bij twee kinderen is deze
voorbereiding niet nodig dankzij de vele succeservaringen. Een van de kinderen heeft zo een goede
band met zijn zorgverlener dat hij zich zelfs verheugt op de behandeling. Tevens is het aan de ouders
om de zorgverlener in te lichten over de situatie van het kind en de gewenste omgangsvorm ook uit
te leggen. Hierover zegt Z3 dat ouders veel specifieke informatie over het kind kunnen geven met
betrekking tot bijvoorbeeld de prikkellast.
“Ouders kunnen veel specifieke informatie geven. Of iemand al dan niet overprikkeld raakt
van bepaald licht, bepaalde geuren, kleuren ed.” (Z3)

Verder is een belangrijke taak van de ouders het begeleiden tijdens het poetsen. Z2 geeft aan dat
ouders een ondersteunende rol hebben bij de dagelijkse mondzorg van het kind en dat het dan fijn is
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dat zij dan steeds op de hoogte zijn van de mondsituatie. Naast het voorbereiden, vindt er in
sommige situaties ook een reflectieve nabespreking plaats, geven sommige ouders aan. Daarover
zegt Z2 dat het nuttig kan zijn dat de ouder op de hoogte is van wat er tijdens een behandeling
gedaan en uitgelegd is en wat er tijdens de volgende afspraak gaat gebeuren. Op basis daarvan
kunnen zij het kind voorbereiden op een volgend bezoek, daar dit hun grootste rol is in de
thuissituatie.
“Ik vind het belangrijk dat de ouders nauw betrokken zijn bij de behandeling. Ze zijn ook van
harte welkom in de behandelkamer tijdens de behandeling. Het is wel van belang dat er
duidelijke afspraken worden gemaakt over wie de regie heeft. Het kan de cliënt veiligheid
geven, maar ook kan het heel nuttig zijn dat de ouder precies weet wat er gedaan is, wat er
uitgelegd is en wat er een volgende keer gaat gebeuren. Zij zullen in de thuissituatie nl. de
grootste rol spelen in de voorbereiding voor een volgend bezoek. Soms zullen zij ook een
ondersteunende rol hebben bij het uitvoeren van de dagelijkse mondzorg; dan is het ook fijn
dat ze zoveel mogelijk informatie meegekregen hebben van de behandeling.” (Z2)
“Ouders kunnen thuis het kind voorbereiden, al dan niet in overleg met de behandelaar.”
(Z3)

Ook het belonen van het kind behoort tot de taken van de ouders (zie Citatensectie 1G).

CITATENSECTIE 1

Cliëntgebonden factoren

Fragment

1A Informatieverwerking

“Vooral dat ze puzzeltijd nodig hebben. Ja, die hebben vijf
puzzelstukjes, dat zie je ook op het boek van tevoren staan zeg maar,
want kinderen met autisme die krijgen het neurologisch anders binnen.
Als ik met jou praat krijg jij ook de informatie langs verschillende
kanalen binnen maar daar denken wij niet over na zeg maar, maar bij
hun in het brein, wij hebben een soort snelwegidee, de informatie
komt allemaal tegelijkertijd op bepaalde plekken in ons hoofd terecht,
ik ben ook geen medicus hoor, maar bij hun is het een soort ja,
allemaal kronkelpaadjes en sommige lopen dood en sommige zijn
rotondes. Dus die informatie die je krijgt die komt op verschillende
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tijden in het hoofd aan en sommige informatie die komt helemaal niet
aan dus die moet je bij elkaar puzzelen om te begrijpen wat jij
bedoelt.” (O3)

“Je hebt ook schakeltijd nodig, dat is ook wel belangrijk. Daar komt
Colette de Bruin ook altijd mee. Puzzeltijd of schakeltijd. Tussen de
mededeling en het feit moet enige tijd zitten. En dat is misschien ook
nog bij zo’n tandartsbezoek hoor, dat je eerst die schakeltijd nodig
hebt.” (O4B)

“Ja, dat ie even moet verwerken van wat gaan we doen. Als je
bijvoorbeeld zegt (naam kind) we gaan nu naar oma, dan gaat hij niet
mee of het wordt ook geen succes maar als je zegt (naam kind) kom
nu, gaan we naar oma toe om half 4. Dan kan die dat verwerken.”
(O4A)
1B Gevoel en gedrag

“Hij is best gevoelig, hij merkt ook dat er een panieksituatie is. Daar
reageert die ook op, dat voelt ie gewoon. Bijvoorbeeld, ja, dan denkt
hij oeh, nu moet er iets, dan denkt hij wacht even, het is serieus nu. Ja.
Daar reageert ie op.” (O4B)

“Hij is ook heel gevoelig, dat was die vrouw, die mondhygiëniste. Ik
denk dat hij dat aanvoelt, dat iemand ‘m niet moet. En dan gaat hij
juist dat gedrag vertonen en dan krijg je een clash.” (O1)

“Tenminste mijn zoon kan heel goed als ie ergens is doen alsof,
meelopen.” (O1) “Sociaal wenselijk, ja.” (O2) “Ja, dat is zo
verbazingwekkend!” (O1) “En dan thuis na afloop krijg ik de klappen
figuurlijk gezien. Het afreageren want dan heeft het hem zoveel
inspanning gekost om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Dan moet
alles thuis eruit. Boos, herrie maken, niet aanspreekbaar.” (O1)

“En dan heb ik het altijd gedaan zeg maar, ja ik moest van jou naar de
tandarts. Heel onredelijk zijn zulk soort dingen altijd. Ja, van jou
moesten die kiezen getrokken worden. Ja, hoefde allemaal niet van mij
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maar ja en je hebt het wel altijd gedaan op die manier. Dus dat is
lastig natuurlijk. Ja en hij zit dan naast me en dat geeft dan ook weer
heel veel stress. Dus meestal is ie al boos voordat we er naartoe gaan
en als we weggaan krijg ik ook weer de volle laag. Ja, daar krijgt ie
heel veel stress van zeg maar en dan doet ie mij pijn bijvoorbeeld of
wat dan ook. Omdat dat zoveel stress geeft. Ja, vooral knijpen of die
zet z’n nagels in me of wat dan ook, gewoon omdat ie het kwijt moet.
Want tegen diegene wordt ie niet boos maar daarna hebben we een
hoop problemen en bij iedere hulpverlener weer op zich. Bij de een
moet je meten, bij de ander moet je wegen, bij de volgende.” (O3)
1C Prikkellast

“Weet je, in het begin was het zo, had ie vaak van die rubberen
handschoenen aan en (naam kind) z’n geur komt heel sterk binnen.
Daar had ie dan last van, dus in het begin heeft hij die handschoenen
gewoon uitgedaan bij (naam kind), deed ie die uit en dan zei die van
nou, doe ik die uit.” (O5)
“Die watjes, die wilde die niet. Die watjes in de mond, vind ie echt
vreselijk. Ik denk het gevoel.” (O5)

“In het begin deed hij dat maar als dan als hij in de stoel zit in en de
telefoon gaat, dat was toen nog in een ruimte, want jij bent met het
nieuwe pand bezig. Dan is die uit zijn concentratie en loopt ie weg dus
verschillende keren is hij uit de stoel gelopen.” (O4A)

“En ook voor (naam kind) zegt altijd de geur. Hij heeft natuurlijk
autisme. En dan die geur van de tandarts, toch een prikkelende geur.
Nou, dat ruikt ie al buiten. In Vlissingen was het al, dan kwam je de
bocht om en dan zei die van sniffen, hmm, het stinkt hier.” (O4A)
1D Mogelijkheden kind

Alleen onze zoon is 18 en die functioneert op een niveau van een jaar
of 10 of zo dus dat maakt het niet makkelijker. Want mensen zien
gewoon iemand die een bepaalde leeftijd heeft en dat heeft ie eigenlijk
niet natuurlijk. Dus dat is minder makkelijk en je ziet ook niks aan onze
zoon. Soms denk ik je kunt beter het Syndroom van Down hebben of
zo, dan hebben mensen meer begrip natuurlijk dan dat er raar
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gereageerd wordt als wanneer je kind er normaal uitziet zeg maar.
(O3)

“En hij heeft naast zijn beperkingen nog een extra uh, vanwege zijn
verstandelijke IQ zeg maar, dat die bepaalde woorden niet begrijpt,
niet weet wat je bedoelt. Maar hij reageert er soms wel op. Dus
mensen denken dat die wel hoort en vat, terwijl helemaal niet zo is.”
(O4B)

“En hij praat gewoon een beetje moeilijk. Maar hij begrijpt meer dan je
denkt, alleen er komt vrij weinig eruit.” (O6)
1E

“Ja precies, dus een tijd terug moest ie een wortelkanaalbehandeling

Tolerantie en acceptatie

en die heeft ie zonder verdoving gedaan.” (O5)

“En iedere keer als ie iets anders ging doen dan vertelde die wat ie ging
doen en toen heeft ie op een gegeven moment ook weer zo’n doekje in
z’n mond gelegd en over z’n tand heen maar (naam kind) accepteerde
het allemaal heel goed. En geen verdoving.” (O5)

“Maar misschien is het zo, naarmate ze ouder worden kun je het beter
beredeneren. Dus dan kan ik nu gewoon zeggen van deze tandpasta is
goed of voor witte tanden, ja hij wordt ook wat ijdeler dus dan werkt
dat ook als motivatie. Maar ja inderdaad, tandpasta.” (O1)

“Ja, dat is gewoon waar hij nu zit en dus via haar is hij heel langzaam
in die praktijk gekomen. Iedere keer liet hij iets toe in zijn mond, het
moest gewoon opgebouwd worden en zij nam dat aan als
vanzelfsprekend. Dat het gewoon zo moet. Want hij kan niet een
halfuur gaan liggen achterover, nee dat ging gewoon niet en nu wel
want het is goed opgebouwd.” (O6)
1F Behoefte aan

“Dus ja, gewoon voorbereiden dus, gewoon zeggen wat ie gaat doen

overzicht en

en hoe lang het ongeveer duurt. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.”

tijdsverheldering

(O2)
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“Iemand met autisme kan heel slecht omgaan met in de toekomst zeg
maar, met tijden. Dus ja, dan maak je het wel erg ingewikkeld dus dat
zou wel een punt zijn waarvan je zegt goh, als je moet, doe het dan
volgende week of zo, dat het duidelijk is hoe lang het duurt. Dus ja,
heel lang wachten is heel vervelend voor iemand met autisme.” (O3)

“Maakt geen bal uit, totaal niet interessant voor hem, haha! Nee ik
probeer altijd zelf op tijd te komen, maar weet je als hij in de
wachtkamer zit, ja, hij is ook verstandelijk beperkt, dus zo’n groot
besef van tijd heeft hij niet hoor. Nee, nee hoor, hij verheugt zich er
juist op.” (O6)
1G Rol van de ouders

“Het kind moet eerst naar jou kijken, kijken alleen al he? Kijken. Hij
moet het zien, dan moet je zorgen dat ie het na gaat doen en dan met
hulp ga je hem helpen dat ie het nadoet, dat ie het op de goede manier
doet. En belonen als het goed gaat! Gewoon zeggen joh, je doet het
hartstikke goed, geweldig, goed bezig!” (O6)

“Ik ging eerst altijd met hem mee naar binnen, het in goede banen
leiden, weet je wel. Van (naam kind) laat je hand maar even op je buik,
want hij wil dan even aaien of zo.” (O6)

“Na die grove behandeling van die mondhygiëniste heb ik wel een
gesprek gehad met de tandarts en die heeft het toen in zijn dossier
gezet. Ja, vooral in de benadering zijn ze veel rustiger met hem
omgegaan en hebben ze veel duidelijker alles uitgelegd en toegelicht
wat ze gingen doen.” (O1)

“Dan zei ik van nou we gaan naar de tandarts, om 9 uur, heel vroeg en
dan ben jij voor de rest van de dag vrij. Dus dan moet je vrijstelling
aanvragen, was ook nooit een probleem, dus dan koppelde je er iets
leuks aan of een beloning soms van nou, als je gezeten hebt in die
stoel, ook echt vijf minuten in die stoel gezeten met de klok, hij kan
heel goed klok kijken dan gaan we lekker broodje kopen.” (O4A)
Figuur 3.1. Citatensectie 1 Cliëntgebonden factoren
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3.3 Zorgverlenersgebonden factoren
De zorgverlenersgebonden factoren die aan bod zijn gekomen tijdens het groepsgesprek en de
interviews worden in de volgende paragrafen uiteengezet en toegelicht met fragmenten in
Citatensectie 2.
3.3.1 Deskundigheid en bekwaamheid
Als het aankomt op deskundigheid en bekwaamheid hebben zorgverleners, volgens de ouders,
scholing, kennis, ervaring en oprechte interesse nodig. Twee ouders geven aan negatieve ervaringen
te hebben met de tandarts in het CBT terwijl zij daar juist hoge verwachtingen van hadden. Het
ontbrak hen aan begrip en geduld, vinden de ouders. Echter lijkt dit in tegenstrijd met wat Z1
hierover zegt, namelijk dat in het CBT waar zij werkzaam is, extra tijd wordt genomen en dat
iedereen volgens hetzelfde protocol werkt. Op de vraag ‘Waarin verschillen tandheelkundige
behandelaren in een CBT ten opzichte van behandelaren in een reguliere praktijk?’ antwoordde Z1
dat zorgverleners in het CBT beter geschoold zijn en meer tijd nemen.
“Extra tijd. Pictogrammen of foto’s. time timer. Vaste rituelen en duidelijke afspraken. Iedereen
werkt volgens zelfde protocol en heeft hier ook klinische avonden of bij en of nascholing in
genoten. Dit geldt voor tandartsen gehandicaptenzorg , mondhygiënistes en assistentes.” (Z1)
“We zijn beter geschoold en vooral we hebben tijd.” (Z1)

Twee andere ouders zouden de zorgverlener aan anderen aanbevelen. Er wordt aangegeven dat het
belangrijk is dat de zorgverlener de materie van het autisme dient te begrijpen om op gevoelens en
gedragingen van het kind te kunnen anticiperen. Daarbij wordt het verdiepen in en het toepassen
van de methodiek van Colette de Bruin door een aantal ouders aanbevolen (zie Citatensectie 2A).
Zoals eerder vermeld, is Z2 daar bekend mee. Z3 geeft aan uit interesse een post-HBO-opleiding
gevolgd te hebben.
“In 1980 ben ik afgestudeerd als tandarts. Van 1982 tot 2015 heb ik (samen met mijn man )
een eigen praktijk gehad. Ik was daarin werkzaam als algemeen practicus; daarnaast had
angst en later autisme mijn speciale aandacht. In 2012 heb ik een post-HBO opleiding autisme
gevolgd en deze met goed succes afgerond. Thans werk ik voor korte perioden in verschillende
praktijken.” (Z3)
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Z2 en Z3 denken dat de meeste (reguliere) tandheelkundige zorgverleners onvoldoende bekwaam
zijn om patiënten met autisme, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, te
behandelen. Hierover zegt Z3 verder dat er in de opleiding nog steeds te weinig kennis wordt
gedeeld over het thema. Z2 geeft aan dat er te weinig kennis over is onder de beroepsgroep.
“De meeste nog niet denk ik. Zelf heb ik ook nog veel te leren. Ik denk dat de patiënten met ASS
soms toch 'lastig' gevonden worden in de praktijk. Het ongewenste gedrag dat zich soms
voordoet is echter geen onwil, maar onvermogen. Ook is er denk ik nog te weinig kennis onder de
beroepsgroep om echt optimale zorg te bieden aan mensen met ASS. We doen allemaal ons best,
maar ik denk dat er nog veel meer mogelijk is. ” (Z2)
“Helaas zijn niet alle zorgverleners even bekwaam. Maar als je geen affiniteit hebt met deze
doelgroep schaam je dan niet om iemand te verwijzen. Over autisme wordt in de opleiding nog
steeds te weinig kennis gedeeld.” (Z3)
3.3.2 Behandeltechnieken
De meeste ouders achten het voorbereiden van het kind nodig om de behandeling autisme- en
handicapvriendelijk te maken. Hiermee wordt bedoeld dat de zorgverlener de stappen van het
proces en de duur hiervan uitlegt en dat hij het kind voorbereidt op tactiele prikkels zoals het gevoel
van de afzuiger of de boor en gustatorische prikkels zoals de smaak van etsgel of bonding. Voor het
verhelderen van het proces is het visualiseren, bijvoorbeeld door middel van pictogrammen of een
filmpje, nodig. Door deze strategieën toe te passen creëert de zorgverlener voorspelbaarheid waar
klaarblijkelijk grote behoefte aan is. Alle drie respondenten uit de zorgverleners geven aan dat zij
voorspelbaarheid proberen te creëren om de behandeling succesvol te laten verlopen, onder andere
“Extra tijd. Pictogrammen of foto’s. time timer. Vaste rituelen en duidelijke afspraken. Iedereen werkt volgens zelfde
protocol en heeft hier ook klinische avonden of bij en of nascholing in genoten. Dit geldt voor tandartsen
gehandicaptenzorg , mondhygiënistes en assistentes.” (Z1)

“Ik probeer de behandeling zo voorspelbaar mogelijk te maken, soms d.m.v. picto's, soms door te tekenen, of om
dingen op te schrijven. Ik probeer handelingen te ondertitelen, zoals: 'ik duw je wang opzij' etc.” (Z2)

“In de eerste plaats zie ik de persoon met autisme als een uniek persoon. Ik begin op de afgesproken tijd, ben duidelijk
in wat ik ga doen, koppel terug of dat begrepen is; ik wil tijdens de behandeling niet gestoord worden. Ik doe wat ik zeg
en zeg wat ik doe. Ik neem de tijd, probeer voortdurend af te stemmen op de behoefte van dat moment. En ik
documenteer goed wat wel goed ging en wat niet; zo kan ik steeds evalueren en het plan bijstellen indien nodig.” (Z3)
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door middel van vaste rituelen en duidelijke afspraken. Hier zegt Z3 verder over dat zij iedere
behandeling en haar reflectie hierop documenteert om iedere keer te kunnen evalueren en het plan
bij te stellen waar nodig.
Het systematisch opbouwen van de behandelintensiteit en -duur blijkt, naar zeggen van de ouders,
effectief. Daarbij is het belangrijk dat de behandeling niet op hoog tempo wordt uitgevoerd en dat de
tijd genomen dient te worden (zie Citatensectie 2B). Zoals in de voorgaande citaten te lezen is,
nemen Z1 en Z3 de tijd om hun patiënten te behandelen.
3.3.3 Communicatietechnieken
Om het vertrouwen te winnen is het belangrijk dat er een band wordt geschept en dat het kind zich
welkom voelt geven de ouders aan. Ook door het perspectief van het kind, oftewel de auti-bril, kijken
werkt bevorderend. Sommige ouders geven aan dat, gelet op het beperkte concentratievermogen
van het kind, het belangrijk is dat de zenders worden beperkt en dat de hoofdbehandelaar het
enkele aanspreekpunt is. Omdat het kind het leven vooral vanuit ervaringen benadert kan het
complimenteren en belonen van goed gedrag als een succeservaring worden meegenomen door het
kind. Ook geven ouders aan dat de kinderen verbale begeleiding en concrete aanwijzingen nodig
hebben bij wat ze wèl moeten doen. Verder blijkt alertheid op het doen van uitspraken ook nodig.
Hierover geeft Z2 aan haar taal zo objectief mogelijk te houden, social talk zoveel mogelijk te
vermijden en alleen relevante informatie te geven. Toevallig vertelde O1 dat de tandartsassistente
social talk inzette als afleidingsmanoeuvre maar dat het juist averechts werkt (zie Citatensectie 2C).
“ 'Sociotalk' laat ik zoveel mogelijk achterwege. Dus geen praatje over het weer o.i.d. maar
alleen relevante informatie (al valt dat soms niet mee). Mijn taal probeer ik zo objectief
mogelijk te houden.” (Z2)

Verder wordt het gebruik van picto’s of het uittekenen van bijvoorbeeld handelingen aanbevolen
door meerdere ouders, dit ter ondersteuning en verduidelijking van de uitleg. Z1 en Z2 geven aan
hier inderdaad gebruik van te maken, dit is terug te lezen in de citaten in paragraaf 3.3.2. Ook wordt
door sommige ouders benoemd dat het belangrijk is dat de zorgverleners zijn uitspraken filtert en
relativeert wat eventueel een beangstigend effect zou kunnen hebben op het kind. Een ouder
benoemt specifiek dat de zorgverlener van haar kind zijn instructie en adviezen goed op het niveau
en de interesses van het kind afstemt. Ook het peilen van het begrip en het gevoel van het kind
gedurende de behandeling blijkt belangrijk (zie Citatensectie 2C). Z3 vertelt dat zij de patiënt
duidelijk aangeeft wat zij gaat doen en dat zij nagaat of het daadwerkelijk is begrepen. Dit is een van
haar manieren om de behandeling succesvol te laten verlopen.
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“In de eerste plaats zie ik de persoon met autisme als een uniek persoon. Ik begin op de
afgesproken tijd, ben duidelijk in wat ik ga doen, koppel terug of dat begrepen is; ik wil
tijdens de behandeling niet gestoord worden. Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Ik neem de
tijd, probeer voortdurend af te stemmen op de behoefte van dat moment. En ik documenteer
goed wat wel goed ging en wat niet; zo kan ik steeds evalueren en het plan bijstellen indien
nodig.” (Z3)

3.3.4 Vertrouwen op en steunen van de ouders
Om zorg op maat te bieden, achten de ouders het belangrijk dat de zorgverlener zich verdiept in de
achtergrond en de behoeften van de patiënt. Door hierover in dialoog te gaan met de ouders kan de
zorgverlener kennisnemen van de te nemen maatregelen om zodoende de behandeling
patiëntgericht te maken. Ook wordt aangegeven dat de ouders zich op die manier gesteund voelen,
omdat de last gedeeltelijk wordt weggenomen (zie Citatensectie 2D).
3.3.5 Commitment en feeling
Om de behandeling autisme- en handicapvriendelijk te maken moet de zorgverlener bereid zijn om
te investeren in onder andere tijd, het verwerven van kennis en het scheppen van een band. De
meeste ouders zijn ook wel van mening dat de zorgverlener hier feeling voor moet hebben, omdat
het naar eigen zeggen om een gevoelsmatige kwestie gaat. Een ouder geeft aan dat er sprake moet
zijn van commitment om door het perspectief van de patiënt met autisme te kijken. Ook flexibiliteit
en compensatie worden benoemd. Een voorbeeld is dat een zorgverlener zijn handschoenen uitdeed
om de olfactorische prikkellast te beperken. Hier is de ouder vol lof over (zie Citatensectie 2E).
3.3.6 Houding ten opzichte van en omgang met het kind
Een amicale omgang en benadering werkt het effectiefst volgens de ouders met positieve
ervaringen. Op die manier krijgt het kind niet het gevoel van onderdrukking en wordt het vertrouwen
van het kind gewonnen. Een infantiele benaderwijze wordt afgeraden, omdat kinderen zich dan niet
gerespecteerd of serieus genomen zouden voelen. Wat verder belangrijk wordt geacht is dat de
zorgverlener het kind bij het algehele proces betrekt en zich niet tot de ouder te beperkt (zie
Citatensectie 2F).
3.3.7 Monitoren mondgezondheid
Op dit aspect zijn de meningen verdeeld. Twee ouders geven aan dat de zorgverlener hier tekort in
heeft geschoten en dat zij het belangrijk vinden dat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en
dat het kind vroegtijdig wordt doorverwezen. In de eerste plaats heeft dit te maken met het
voorkomen van ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis en ten tweede heeft het te maken met
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het voorkomen van onverwachte kosten. Meerdere ouders geven aan dat het recalltermijn aansluit
op de zorgbehoefte van het kind (zie Citatensectie 2G).

3.3.8 Colette de Bruin en Geef me de 5
Frappant genoeg haalden de ouders van drie kinderen de omgangsmethodiek van dezelfde
autismegedragskundige aan, namelijk Colette de Bruin van Geef me de 5. Er werd verteld dat zij een
zeer effectieve methode heeft ontworpen om met (mensen met) autisme om te kunnen gaan. Kennis
over en inzicht in deze methode wordt in de vorm van lezingen en cursussen, welke aansluiten bij
haar twee boeken, geboden. De effectiviteit van deze praktische methodiek is wetenschappelijk
onderbouwd door Drs. Fabiënne Naber, neurobioloog, autisme expert en onderzoeker aan de
Erasmus Universiteit. Het lezen van de boeken en het volgen van de lezingen en cursussen zou
volgens de ouders een uitstekende manier zijn om het gedrag van iemand met autisme te begrijpen
en er vervolgens op te kunnen reageren (zie Citatensectie 2H). Hierover zegt Z2 er bekend mee te
zijn, doordat twee collega’s van haar in het CBT een post-HBO opleiding hebben gevolgd, gericht op
de Geef me de 5 methodiek. Zij delen regelmatig hun kennis met haar.
“Vooral bij het CBT behandel ik veel mensen met ASS. Twee collega's daar hebben een postHBO opleiding gevolgd, gericht op het werken met mensen met ASS, vanuit het principe 'Geef
me de vijf'. Zij passen dit toe in de tandartspraktijk en delen regelmatig hun kennis met mij,
waardoor ik het heel leuk ben gaan vinden met deze doelgroep te werken.” (Z2)

CITATENSECTIE 2

Zorgverlenersgebonden

Fragment

factoren
2A Deskundigheid en

“Ja, de meesten weten daar helemaal niet mee om te gaan. Dat vind

bekwaamheid

ik ook van de tandarts in het ziekenhuis, ja. Ja, ja, ja. Het is ook wel
een tandarts die dit al heel lang doet volgens mij en hij zal het vast
goed bedoelen alleen is autisme voor hem toch ook wel heel lastig
volgens mij.” (O3)

“Nou, ik zelf heb er altijd heel veel over gelezen en als een tandarts
zich daarin zou willen specialiseren, dan raad ik die ook aan om daar
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heel veel over te lezen en nou ja, misschien om een training of een
cursus te doen daarin. Die zijn er voor ouders, die zijn er voor
professionals of mensen in het onderwijs. Een hele bekende is Colette
de Bruin van Geef me de 5, een hele bekende denk ik. Zoiets zou ik ‘m
dan aan willen raden of een dagje meelopen in het gezin, ja, dat is
natuurlijk ook al een hele goeie. Dus ja. Ja, dan moet ie wel echt
specialiseren daarin. Ja, het is niet zomaar gedaan zeg maar. Want er
zijn heel veel punten waar je aan moet denken, dus. Ja, dat is wel
moeilijk denk ik.” (O2)

“Op een of andere manier weet die tandarts er toch weer goed mee
om te gaan zeg maar. Ja, ik denk dat hij die kennis en die kunde zeker
heeft maar ik denk niet dat hij er heel veel heeft.” (O5)

“Ja, ik denk dat we heel veel dingen al genoemd hebben, sowieso dat
verdiepen in de materie van autisme echt een must is, dat sowieso.”
(O4B)
2B Behandeltechnieken

“Als je het kan uitleggen en voorkauwen van wat gaat er gebeuren
dan neem je iets van die spanning weg.” (O1)

“Ik vind de voorbereiding wel heel belangrijk, dat ze zeggen wat ze
gaan doen en ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, er wordt dan
bijvoorbeeld gezegd van hé, ik ga nu met iets in je mond blazen, het is
alleen maar lucht. Ja, hij probeert het echt zo goed mogelijk uit te
leggen zeg maar. Voor iemand met autisme is de wereld gewoon heel
onduidelijk. En dan is het wel gewoon heel fijn als ze weten wat er
gaat gebeuren. Dan zien ze die samenhang ook. En dan kunnen ze het
veel beter begrijpen.” (O2)

“De straaltjes die mocht hij voelen op zijn hand, de polijstdingetje dat
mocht hij ook allemaal voelen.” (O6)

“Ze deed kwart voor kwart zijn gebit, en na drie maanden zij ze tegen
mijn zoon, we gaan heel de bovenkant doen. De volgende keer, als het
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goed gaat, dan doen we in een keer je hele gebit. Nu doet ze nog
steeds, een hele kant en als het goed gaat, dan pakt ze de andere kant
ook een beetje. Elke drie maanden, wordt wel of een hele bovenkant of
een hele onderkant bij hem gedaan.” (O6)
“En rust en tijd, als je driftig bent en opschiet, dat werkt absoluut
averechts.” (O4B) “Nee, dat werkt niet.” (O4A)

“Maar het is vooral die opbouw geweest, dat het succesvol is. Dus niet
te grote stappen willen nemen qua alles in een keer doen. Dat lukt
gewoon niet, nou klaar, dan doe je dat maar niet, dan ga je gewoon
een keer extra. Simpel.” (O6)
2C

“Ja, ik denk toch dat als je ’t op een bepaalde manier gebracht had dat

Communicatietechnieken

ie dat wel, maar dan had je denk ik beter moeten vertellen wat er
precies ging gebeuren en hoe dat aanvoelde en dergelijke. En ook echt
met hem praten van snap je wat we gaan doen, is dit wat je wilt of wil
je je eigen er op voorbereiden of wat dan ook. Nou, dat had wel veel
beter geweest, ja. Dat zou je een tandarts moeten vragen de erin
gespecialiseerd is hoe die daarmee omgaat maar bij een gewone
tandarts is het toch best heel lastig denk ik.” (O3)

“Ja, ik denk dat het beter is dat er maar een communiceert. Dus dat de
tandarts, of in ieder geval de hoofdbehandelaar, het aanspreekpunt
voor het kind is en niet allebei want dan moet ie “wie zegt wat” en ja,
dat zou ik erover kunnen zeggen. Nou ja, sowieso algemeen maar ik
weet ook wel dat als ie in de stoel ligt en dan komt de assistente die
probeert ‘m op z’n gemak te stellen en die gaat dan vragen stellen van
“nou, wil je later een scooter?” Ja, laat mij nou heel eventjes in die
behandeling zitten. Want ik ben met m’n kiezen bezig. Hartstikke goed
bedoeld maar dat werkt niet.” (O1)

“En ja voordat je er was had ik het al over tips om te poetsen, handige
poets-apps en wat zei ik nou allemaal weer, allemaal hulpmiddelen,
iedere keer maar weer iets. En sluit aan, dat vind ik ook heel
belangrijk, sluit aan bij het niveau van het kind want een app, ja, dat
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vindt ie nu rete-interessant als je zeventien bent maar misschien met
twaalf was dat nog ingewikkeld geweest.” (O1)

“Dus niet zo van nee niet doen met je hand, nee niet doen maar laat je
handen maar op je buik. Dat doet ie perfect. Zo werkt het. Gewoon
precies doen, precies zeggen wat jij verwacht. Houd je handen op je
buik of uh, als hij bijvoorbeeld gaat overstrekken weet je wel of dat ie
met z’n hoofd teveel naar achteren gaat, niet zeggen van “nee, niet
doen” maar “doe je kin maar weer naar beneden.” (O6)
2D Vertrouwen op en

“Toch meer kennis van (naam kind) als persoon. Waar is (naam kind)

steunen van de ouders

in geïnteresseerd, hoe kunnen we (naam kind) bereiken en wat vindt
hij nou leuk.” (O4A) “Ja, jij noemt dat altijd lezen. Wij hebben hem
leren lezen. Dat zouden die mensen eigenlijk ook moeten doen, al is
het maar een samenvatting. Maar dan wel ook echt met interesse zeg
maar, van nu weet ik in grote lijnen hoe die in elkaar steekt. Of een
keer samen met ons brainstormen van hoe gaan we dat doen. Maar
niet eenrichtingsverkeer, dat wij aangeven dit en dat. En vervolgens
moeten wij maar afwachten wat ie daar dan mee gaat doen. Dat we
van hem inderdaad ook een dialoogsituatie mogen verwachten. Ja!
Dat ie feedback geeft, maar ook echt geïnteresseerd hoe ga ik dit
doen, dat ie er ook van wil leren. Er zijn meer van die kinderen dus. Dat
ik het op die manier doe. Oke prima.” (O4B)

“Ja, want hij het draait heel veel om dat ene kind dus het zou fijn zijn
als iemand anders daar een stukje van wegneemt. Ik denk, tenminste
ik als ouder, zou me dan al heel erg gesteund voelen. Dat ze voor je
kind een stapje extra harder willen lopen. En als ouders voel je je dan
ook gesteund, dat je het niet alleen hoeft te doen maar dat ook de
mondhygiëniste die investering wil doen.” (O1)

“Dus accepteer het zoals het is en vertrouw ook op de ouders dat ze
het goed doen.” (O1)
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“Nou voor al die andere keren, in zijn medisch dossier zeg maar, dat ie
een kapje wil en dat soort dingen. Dat je niet iedere keer die discussie
moet voeren maar ja, blijkbaar is dat toch iedere keer nodig. Ze weten
gewoon niet hoe ze er mee om moeten gaan.” O3 huilt (O3)
2E Commitment en

“Ik denk dat het en expertise is maar ook gebrek aan wil.” (O4B)

feeling
“Ja, als ze dat echt zouden willen, ja dan denk ik dat je daar ook echt
commitment aan moet geven om door die auti-bril te gaan kijken en te
gaan kijken wat hebben deze kinderen nodig en ja, hoe kunnen we de
ontleving daar zo goed mogelijk op aanpassen en de behandeling en
ja. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar ik denk dat dat een heel
traject is.” (O2)

“Toen zijn we op controle geweest, dat ging ook heel goed bij diezelfde
mevrouw. Maar hij kende ze natuurlijk toch niet, omdat ze eerst er
heel anders uitzagen. Dus toen kwam ze binnen van ‘Hé (naam kind)’.
Hij zei meteen ik ga niet in de stoel, waarop zij zei nee jij zegt wat je
gaat doen, dus wat wil je. Nou, hij ging toch even in die stoel. Hij zegt
tien tellen? Nee zegt ze, ik ga je tanden tellen. Maar dat was allemaal
prima dan.” (O4A)
2F Houding ten opzichte

“Ja, vriendschappelijk en hij is heel begripvol. Het lijkt wel of ie gewoon

van en omgang met het

weet hoe die met (naam kind) om moet gaan. En weet je wat het

kind

gekke ook is? Hij heet (naam tandarts) en van z’n achternaam heet ie
(achternaam tandarts) maar hij noemt ‘m altijd (achternaam
tandarts), “Hé (achternaam tandarts)”. Ja, weet je het is heel grappig.
En de tandarts heeft zelf ook een zoon die (zelfde naam als kind ouder)
heet dus dat heeft ook wel een uh, het is gewoon het perfecte plaatje,
Fatima!” (O5)

“Maar ook dat ie gerespecteerd wordt en dat er de moeite genomen
wordt om hem de aandacht te geven die hij nodig heeft dus toch ook
wel op gevoelsniveau.” (O1)
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“Ja, ja, ze neemt alles met een grapje op, ja. Soms zegt ze wel, nou
moet je even stil zijn, nou moet je gewoon even… dat doet ie dan wel.
Eventjes.” (O6)
2G Monitoren

“Nou, op een gegeven moment moest ie dus vier keer per jaar komen

mondgezondheid

voor de mondhygiëniste en dat vond ik heel goed. Dat ie echt iedere
terug moest komen en ook wel met geduld en respect. Nou ja, ik weet
niet of het gewoon is dat iemand vier keer per jaar terugkomt maar
iedere keer weer de inzet en het geduld om uit te leggen hoe het
werkt.” (O1)

“Ja, ik vind het prima, elke drie maanden is volgens mij een prima
interval. Ik weet niet wat jij er zelf van vindt, maar ik denk dat het wel
goed is. En in overleg vonden wij elke half jaar net niet genoeg, dus
hebben we het zekere voor het onzekere genomen, dus elke drie
maanden, prima. Ja, dat gaat eigenlijk al jaren heel goed.” (O6)

“Dus vorig jaar werd door de tandarts gezegd van het moet gebeuren
eigenlijk, helaas net toen die 18 was en ik denken van ja had je dat niet
eerder kunnen zeggen, dan hadden we niet zoveel kosten gehad.” (O3)

“Maar wat ik zelf ook wel een nadeel vind dan zegt ze zo van er was
natuurlijk echt heel veel in die mond gewoon uh…. Ja, ja, gaatjes en
hier zijn er dan in de onderkaak, links zijn twee kiezen getrokken. Nou,
dat is best wel een gat natuurlijk. En daar achter zit nog een kies. En
bovenin helemaal vanachter, onderin rechterkant ook eentje
getrokken, maar dat is niet zo een probleem natuurlijk omdat het
helemaal achterin is. Zegt ze ja, dit is niet alleen van twee jaar
mondzorg die niet goed is.” (O4A)
2H Colette de Bruin en

“Maar als je dat boek zou kopen ‘Dit is autisme’ van Colette de Bruin.

Geef me de 5

Die geeft op het moment lezingen door het hele land. Ze is ook in Goes
geweest en in februari gaan wij weer in Middelburg naar een lezing
toe dus ze komt door heel ’t land op dit moment. En dan legt ze wel
heel helder uit hoe het werkt zeg maar. Ik denk als hulpverleners dat
zouden volgen of zo, dat ze wel heel veel duidelijker zou zijn.” (O3)
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“Nou, ik zelf heb er altijd heel veel over gelezen en als een tandarts
zich daarin zou willen specialiseren, dan raad ik die ook aan om daar
heel veel over te lezen en nou ja, misschien om een training of een
cursus te doen daarin. Die zijn er voor ouders, die zijn er voor
professionals of mensen in het onderwijs. Een hele bekende is Colette
de Bruin van Geef me de 5!, een hele bekende denk ik.” (O2)

“Bovendien, als je het zo zegt dat hebben we van weer van Colette de
Bruin, ken je die, van Geef me de 5? Ja, dat is echt onmisbaar, geeft
ook lezingen door heel het land, ook weer met haar nieuwe boek
momenteel, dus wellicht is er een in de buurt.” (O4B)
Figuur 3.2. Citatensectie 2 Zorgverlenersgebonden factoren
3.2 Organisatiegebonden factoren
De organisatiegebonden factoren die aan bod zijn gekomen tijdens het groepsgesprek en de
interviews worden in de volgende paragrafen uiteengezet en toegelicht met fragmenten in
Citatensectie 3.

3.4.1 Timemanagement
Op het gebied van timemanagement wordt door de meeste ouders benoemd dat wachttijd
ongewenst is, omdat de kinderen hier niet mee om kunnen gaan. Zij vinden het belangrijk dat er
geen tot minimale wachttijd is om de spanningsboog zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor
lange wachtlijsten van het CBT of in het ziekenhuis. Twee ouders geven aan dat de trajectduur en de
onduidelijkheid over de wachttijden voor de operaties stressverwekkend werken en daarom zoveel
mogelijk gecomprimeerd dienen te worden (zie Citatensectie 3A).

3.4.2 Prikkels
Prikkels dienen volgens de ouders, in zowel de wacht- als in de behandelruimte, zoveel mogelijk
beperkt te worden. Ongunstige prikkels zijn bijvoorbeeld drukke kleuren, het rinkelen van de
telefoon of de etherlucht (zie Citatensectie 3B).

3.4.3 Comfort
Om comfort van het kind te waarborgen dienen in de eerste plaats de punten uit de voorgaande
paragraaf in acht genomen te worden. Verder worden het bieden van afleiding en het verzorgen van

38

faciliteiten, zoals een koptelefoon met muziek of een tablet met een voorbereidend filmpje, met
betrekking tot de behandeling, benoemd (zie Citatensectie 3C).

3.4.4 Mogelijkheden
Twee ouders achten meer opties en locaties voor grote ingrepen, zoals hun kinderen hebben
ondergaan, nodig om de trajectduur te beperken en het gehele proces in korte lijnen te laten
verlopen. Ook wordt de reisafstand als ongunstige factor benoemd (zie Citatensectie 3D).

CITATENSECTIE 3

Organisatiegebonden

Fragment

factoren
3A Timemanagement

“Nee, bijvoorbeeld ook het punt dat je zegt van ik heb een afspraak,
dan is dat best wel moeilijk en dan probeer je jezelf ook altijd helemaal
in te sturen, dat je zegt we gaan heel vroeg, half 9 of 9 uur of kwart
over 8. Dat je zeg maar op een tijdstip bent dat je de minste, dat je ’t
minst hoeft te wachten zeg maar. Maar daar wordt eigenlijk toch ook
best weinig rekening mee gehouden.” (O4A) “Ze zijn nooit op tijd om
te beginnen. Ze lopen altijd uit. Dat kan eigenlijk niet bij hem. Daar
begint het eigenlijk mee en daar loopt het mis. Denk dat dat wel
meespeelt.” (O4B)

“Want anders laat je kinderen ook niet zo lang wachten. Heel hun
proces klopt eigenlijk niet hè, hoe ze dat insteken. Als je zo lang moet
wachten, zonder duidelijkheid en ik begrijp ook bij sommige
tandartsen word je in de praktijk zelf geholpen en dan heb je korte
lijnen maar hierzo was dat gewoon heel lastig. Dat het zo lang duurt
geeft heel veel onzekerheid maar ook de plek.” (O3)

“Hij blijft wel angstig, want dan bijvoorbeeld als we in de wachtkamer
zitten, vindt ie bijvoorbeeld lastig dat mensen die al terugkomen al
geweest zijn en dat hij dan nog moet. Dat vindt ie dan bijvoorbeeld
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vervelend en hij vindt ’t wachten daar ook, als ie moet wachten, dat is
meer lastig.” (O5)
3B Prikkels

“Al die piepjes, al die apparaten, dat heeft hem heel veel stress
gegeven natuurlijk en kinderen die van amandelen knippen
terugkomen, die blèren en weet ik veel wat. Ja, alles om je heen zie je
gebeuren en hij moet nog. Dat geeft steeds meer prikkels natuurlijk.
Dus dat is niet de juiste manier, denk ik.” (O3)

“En ook voor (naam kind) zegt altijd de geur. Hij heeft natuurlijk
autisme. En dan die geur van de tandarts, toch een prikkelende geur.
Nou, dat ruikt ie al buiten. In Vlissingen was het al, dan kwam je de
bocht om en dan zei die van sniffen, hmm, het stinkt hier. Ja, daar
bedoelt ie mee van, hij zegt ook als die parfum ruikt, je stinkt.” (O4A)

“Heel goed, ja, want prikkels, inderdaad prikkels kunnen ontstaan
visueel maar ook door de hoeveelheid geluiden, akoestiek. De hoogte
van de ruimte zou eigenlijk ook net iets hoger moeten zijn, de keuze
van de materialen zou zeker ook dempend moeten zijn, voor de vloer is
dat niet praktisch. Maar je kan wellicht met wanden, je kan
bijvoorbeeld iets ophangen. Met lichtval, glas ervoor. Maar je kan ook
iets visueels ophangen wat een soort absorptiekwaliteit heeft, dus de
nagalm wordt dan gedempt waardoor het meer een huiskamereffect
heeft dan een ja, harde, koele, galmende ruimte zeg maar. En denk ik
ook, het relatieve, dat je ergens aan een soort gevel zit, dat je ook naar
buiten kan kijken. Dat er zon naar binnen kan komen, daglicht is heel
belangrijk. Ja, geur ook. Ja, neutrale geur.” (O4B)
3C Comfort

“Verder had de tandarts daar altijd zo’n bak met speeltjes staan dus ja,
daar ging die dan al in rommelen en in kijken, dus het was eigenlijk
altijd voor hem relaxed, zolang als ie niks hoefde natuurlijk.” (O5)

“Ja, nee, is allemaal gewoon prima. In de wachtkamer, is er een grote
tafel met allerlei tijdschriften, autotijdschriften, meisjestijdschriften,
vrouwenbladen. Ik ga gewoon altijd met hem meisjes kijken in de VIVA,

40

of de Yes, of de Glamour. Ja, dat vindt ie geweldig. Dus ja, mooi meisje,
weet je wel? Haha.” (O6)

“Ja, ja. Of een filmpje, zet er een scherm neer of zet er een iPad neer
met een filmpje van nu gaat dit gebeuren en bijvoorbeeld een kind dat
in de stoel klimt en dan moet ie z’n mond open doen en wat de
tandarts dan doet en laat het dan een hele vriendelijke tandarts zijn.
Nou, misschien een koptelefoon met muziek.” (O1)
3D Mogelijkheden

“Dan zou ik het in hele korte lijnen willen zien en inderdaad gewoon
het liefst als het kan een OK of wat dan ook, ik weet niet of dat kan
hoor, maar dat gebeurt bij andere tandartsen wel gewoon, ter plekke
zeg maar, want dat hoorde ik de vorige keer van die assistente die met
Geef me de 5 werkt ook. Dat hun het in de praktijk gewoon doen onder
narcose en dan ja, dan heb je niet zoveel stress eromheen natuurlijk.
Want in zo’n ziekenhuis, bedden, jasjes aan, zijn allemaal dingen waar
ze bang voor zijn natuurlijk.” (O3)

“En ook als we u naar Breda gaan dan moet je anderhalf uur van
tevoren weg, dan zit (naam kind) anderhalf uur in de auto met zijn
zenuwen Als het dan dichterbij zou zitten, zou dat heel fijn zijn.” (O4A)
“Dat zou wenselijker zijn. Ja goed, ik weet niet ook niet goed of het
financieel haalbaar is dat er een specialist is op een bepaald gebied,
met een regio met te weinig bezoekers. Ja, dan zal het niet lukken. Dat
is de realiteit, natuurlijk. Helaas, maar waar. Daarom zou ik het mooi
vinden als een aantal bestaande tandartspraktijken zich daarin
specialiseren misschien.” (O4B)
Figuur 3.3. Citatensectie 3 Organisatiegebonden factoren
3.5 Meningen over geleverde mondzorg door tandartsen
Vijf van de zes kinderen zijn onder behandeling van een tandarts. Van drie kinderen hebben de
ouders negatieve ervaringen en dus een negatieve mening over de geleverde mondzorg door
“Na die grove behandeling van die mondhygiëniste heb ik wel een gesprek gehad met de
tandarts en die heeft het toen in zijn dossier gezet. Ja, vooral in de benadering zijn ze veel
rustiger met hem omgegaan en hebben ze veel duidelijker alles uitgelegd en toegelicht wat
ze gingen doen.” (O1)
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tandartsen bij hun kinderen. Een van deze ouders is, na haar beklag gedaan te hebben, van mening
veranderd omdat het kind met meer respect en geduld werd behandeld.

Een andere ouder geeft aan tevreden te zijn met de eigen zorgverlener voor het uitvoeren van de
controles maar hem niet bekwaam te vinden om bijvoorbeeld curatieve behandelingen uit te voeren.
“Kijk, voor de controles voldoet deze tandarts prima maar als er iets moet gebeuren, ja, dan weet ik
niet wat we weer gaan doen. Als er een gaatje zou zijn of wat dan ook, dan weet ik niet hoe we dat
moeten aanpakken. Ik heb wel het gevoel van kun je iedere keer daar voor onder narcose. Dat vind ik
wel heel lastig.” (O3)
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Van twee kinderen geven de ouders aan teleurgesteld te zijn in de genoten mondzorg in het CBT en
in het ziekenhuis.
“Dus ja, het is me wel een beetje tegen gevallen. Dan denk je van we gaan naar een CBT toe
maar dan.... ze doen het wel wat rustiger maar voor de rest zijn ze er niet op ingericht om
met mensen met autisme om te gaan, nee. Ja, ik ging er vanuit bij het CBT dat die erin
gespecialiseerd waren, dat die dat wel zouden weten zeg maar en dat valt me nu wel een
beetje tegen. Dat is ook de reden dat ik nu dacht ik ga jou nu zeg maar, ik ga even reageren
hierop zodat ze dat eventueel zouden kunnen verbeteren natuurlijk.” (O3)

“Ja en het was ook de eerste keer in februari dan, dat ie wel meeging naar Bijzondere
Tandheelkunde. Dan komen we daar binnen, dat is een heel ander gebouw, daar ben je zelf
ook nog nooit geweest. Dan klopt (naam kind) op de deur, van een behandelkamer, zo, klopt.
Ja, er is dan een rood lichtje boven maar oke, je weet helemaal niet waar alles is. dan zegt
die assistente ja, op die deur mag je niet kloppen hè want daar zit de tandarts achter! Dan
word ik giftig en dan zeg ik van mevrouw heeft u de papieren gelezen, (naam kind) heeft óók
verstandelijke beperking. Dan denk ik als wij hier binnenkomen is het voor hem één
prikkelvolle omgeving. Ik weet zelf eigenlijk ook niet waar ik moet zijn, op pijlen en bordjes
en ik moet ondertussen ook op (naam kind) letten en hij klopt op de deur en hij wordt gelijk
afgestraft! Ja, nee, dat vind ik erg, dan denk ik van het is hier toch een centrum voor
bijzondere tandheelkunde?” (O4A)

“Minder hoor, ook niet dat je zegt van echt heel goed met picto’s of zo.” (O4A) “Ik had er
meer van verwacht.” (O4B) “Met picto’s.” (O4A)
“Ja en toch wat meer specifiek op autisme afgestemd. Ik bedoel, ze hebben wel goed hun
best gedaan maar ja.” (O4B)
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Twee ouders spreken vol lof over de geleverde mondzorg door de tandarts en hebben absoluut geen
negatieve ervaringen.
“Dus ja, dat vond ik wel heel goed dus wat dat betreft eigenlijk alleen maar lof voor onze
tandarts tot nu toe.” (O2)

“Op een of andere manier weet die tandarts er toch weer goed mee om te gaan zeg maar.
En ik moet eerlijk zeggen, in mijn geheugen zitten echt geen negatieve ervaringen.” (O5)

3.6 Meningen over geleverde mondzorg door mondhygiënisten
In een enkel geval was de mondhygiënist de vaste behandelaar van het kind. De moeder liet zich
positief uit over haar ervaringen en de geleverde mondzorg. Zij zou de mondhygiënist dan ook aan
anderen aanbevelen, geeft zij aan.
“Nou, ook gewoon omdat het een fijne mondhygiëniste is, het is een hartstikke fijne meid. Ja,
waarom zou je dan nog een keer extra naar de tandarts moeten gaan als zij het ook kan
doen, dat is gewoon niet nodig. Ja, ik zou het echt meteen aanraden, zeker wel, ja. In mijn zit
uh ja, in mijn familie, mijn neefje, die is ook behoorlijk, ja die heeft geen verstandelijke
beperking maar die heeft toch wel behoorlijke autisme. Die uh, ja, die woont in Apeldoorn
maar als hij hier zou wonen, dan zou ik ook gewoon zeggen ga daar naartoe.” (O6)
De zoon van O1 ondergaat ook behandelingen bij de mondhygiënist. Over de mondzorg in het begin
was zij niet te spreken maar sinds zij hierover in gesprek is gegaan met de tandarts is de mondzorg
verbeterd.
“Na die grove behandeling van die mondhygiëniste heb ik wel een gesprek gehad met de
tandarts en die heeft het toen in zijn dossier gezet. Ja, vooral in de benadering zijn ze veel
rustiger met hem omgegaan en hebben ze veel duidelijker alles uitgelegd en toegelicht wat
ze gingen doen.” (O1)

In Figuur 3.4 zijn de resultaten beknopt en schematisch weergegeven.
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Figuur 3.4. Schema resultaten
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4. Discussie en aanbevelingen
In dit onderzoek werden de meningen van ouders van kinderen van 0-21 jaar, met autisme in
combinatie met een verstandelijke beperking, over de geleverde mondzorg onderzocht, met het doel
eventueel bestaande aanbevelingen, verbeterpunten en klachten ten aanzien van de geleverde
mondzorg door mondhygiënisten en tandartsen aan kinderen met een ASS en een verstandelijke
beperking te identificeren. Dit onderzoek is uitgevoerd, omdat het vraagstuk een hiaat was op het
gebied van autismevriendelijke mondzorg.
4.1 Verschillen tussen verwachtingen en uitkomsten
Door van tevoren te verdiepen in de literatuur heeft de onderzoeker verwachtingen ontwikkeld met
de eventuele resultaten die gedurende het onderzoek zijn gegenereerd. Deze komen gedeeltelijk
overeen met de resultaten, hieronder volgt een explicatie van de overeenkomsten en verschillen met
de verwachtingen. Uit de antwoorden van de ouders met ervaringen met het CBT en het ziekenhuis
is namelijk gebleken dat de zorgverleners daar nog onvoldoende autisme- en handicapvriendelijke
mondzorg bieden en dat dit optimalisering behoeft. Dit resultaat is niet in overeenstemming met de
verwachting van de onderzoeker dat tandheelkundige zorgverleners in het CBT en in het ziekenhuis
over de kennis en kunde beschikken om autisme- en handicapvriendelijke mondzorg te leveren. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat doorgaans van angststoornissen wordt uitgegaan en dat er
angstreducerende technieken worden ingezet zonder andere factoren in overweging te nemen, zo
geven de ouders aan. Aan dit resultaat zouden mogelijk ook de te hoge verwachtingen van de
ouders ten grondslag kunnen liggen. Immers, hoe groter de verwachting, des te groter de
teleurstelling. Een ander onderzoeksresultaat dat niet conform de verwachtingen van de
onderzoeker is, is het gegeven dat de meeste tandheelkundige zorgverleners niet over de kennis en
kunde beschikken om bijvoorbeeld typerende gedragsmatige en cognitieve verschijnselen van
autisme en een verstandelijke beperkingen te signaleren en hierop te anticiperen. De onderzoeker
verwachtte namelijk dat in ieder geval tandartsen hier wel toe in staat zijn. Uit eigen ervaring kan de
onderzoeker stellen dat het thema niet voldoende wordt uitgediept binnen het onderwijs voor de
opleiding Mondzorgkunde. Mogelijk geldt dit ook voor de opleiding Tandheelkunde.
4.1 Overeenkomsten tussen verwachtingen, literatuur en uitkomsten
De overige onderzoeksresultaten waren zowel met de verwachtingen van de onderzoeker als met de
literatuur in overeenstemming. Zo is bijvoorbeeld naar aanleiding van het onderzoek van Van
Steensel, Bögels, de Bruin en Dirksen (2013) verondersteld dat angst een frequent voorkomende
cliëntgebonden factor is die de tandheelkundige behandeling kan beïnvloeden. Onder vier van de zes
ouders werd dit dan ook besproken. Ten tweede veronderstelde de onderzoeker dat coöperatief
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gedrag van het kind wordt bepaald door de comorbiditeit van een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke beperking en de leeftijd van het kind. Deze verwachting is bevestigd door een aantal
ouders. Deze verwachting volgde eveneens als conclusie uit het onderzoek van Loo, Graham en
Hughes (2009). Verder ging de onderzoeker uit van de prikkellast van de kinderen als cliëntgebonden
factor en dat de zorgverlener zich in de complexiteit van de prikkelverwerking, bij patiënten met
autisme, dient te verdiepen voor het leveren van de juiste mondzorg. Dit is in overeenstemming met
de conclusie van het onderzoek van Delli, Reichart, Bornstein en Livas (2013). De onderzoeker stelde
van tevoren dat een zorgverlener niet alleen over deskundigheid maar ook over wilskracht en feeling
moet beschikken om de mondzorg autisme- en handicapvriendelijk te kunnen maken. Dit werd
nauwverwant bevonden aan de communicatieskills en het karakter van de zorgverlener. Uit de
onderzoeksresultaten volgde dat meerdere ouders hier dezelfde mening over deelden. Dit is ook in
overeenstemming met het onderzoek van Dao, Zwetchkenbaum en Inglehart (2005) waar dit
benoemd wordt.

Tussen de respondenten toonden vele onderzoeksresultaten gelijkenissen, zelfs de verwoording was
merkwaardig genoeg soms hetzelfde. Dit kan worden verklaard door het feit dat alle ouders bekend
zijn met de methodieken en theorie daarachter van Colette de Bruin (autismegedragskundige). Dit is
tijdens alle gesprekken aan bod geweest. Verder is het opvallend dat de meeste ouders dieper
ingingen op het autisme bij hun kind dan op de verstandelijke beperking. Mogelijk is de invloed van
de verstandelijke beperking daardoor onvoldoende aan bod gekomen. Twee ouders hebben wel
aangegeven dat de problemen bij de tandarts eerder aan het autisme te wijten zijn dan aan de
verstandelijke beperking. Dit is in overeenstemming met hetgeen Scholte, Van Duijn, Dijkxhoorn,
Noens en Van Berckelaer-Onnes (2008) en Maljaars, Noens, Scholte en Van Berckelaer-Onnes (2012)
in eerdere studies beschrijven.
4.3 Betekenisverlening huidig onderzoek en suggestie voor vervolgonderzoek
Dit onderzoek past binnen een groter geheel van onderzoek naar autismevriendelijke mondzorg en is
een waardevolle aanvulling, omdat in de eerdere studies niet of onvoldoende is gegaan op de
comorbiditeit van een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Omdat de
onderzoeker contrasterende meningen, dus zowel positieve als negatieve ervaringen, heeft kunnen
genereren kan een algemene uitspraak worden gedaan over de meningen van ouders van kinderen
met autisme, in combinatie met een verstandelijke beperking, over de geleverde mondzorg. Toch is
het advies om vervolgonderzoek uit te voeren binnen een grotere populatie om andere meningen
en factoren in overweging te nemen, daar dit onderzoek zich heeft beperkt tot kinderen van 0-21
jaar. Mogelijk spelen bij (jong)volwassenen dezelfde factoren in een andere mate, of juist totaal
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verschillende factoren, een rol. Zo beschrijven Ryan, Lai en Weiss (2018) namelijk verschillen tussen
leeftijdsgroepen onder mensen met autisme. Een tweede reden om dit als advies aan te dragen is
dat er behoorlijk veel aanmeldingen waren voor deelname aan het onderzoek. Maar liefst 21 ouders
wilden graag een bijdrage leveren. Hieruit kan opgemaakt worden dat de behoefte aan een
onderzoek als deze en aandacht aan dit vraagstuk sterk leeft onder de ouders. Echter konden in het
kader van dit onderzoek, vanwege de beperkte duur en tijd, niet meer respondenten betrokken
worden.
4.4 Methodologische beperkingen en juistheden
Het onderzoek en de gegenereerde onderzoeksresultaten dienen in het licht van de volgende
methodologische beperkingen gezien te worden.

4.4.1 Ervaring en expertise
Voor dit onderzoek zijn een focusgroepsgesprek en individuele interviews gevoerd met ouders van
kinderen met een autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met een verstandelijke
beperking. Een belangrijke kanttekening die daarbij gemaakt dient te worden is dat de onderzoeker
niet over ervaring noch expertise beschikte om focusgroepsgesprekken en interviews te voeren en te
interpreteren. Tevens had de onderzoeker geen ervaring met de onderzochte doelgroep. Dit zou het
genereren van mogelijk waardevolle resultaten bemoeilijkt kunnen hebben. De onderzoeker heeft
getracht om het risico hierop zoveel mogelijk te beperken door van tevoren een plan van aanpak te
ontwerpen op basis van de verworven kennis uit relevante literatuur en de werkcolleges, binnen
Hogeschool Utrecht, over kwalitatief onderzoek.

4.4.2 Inter- en intracodeurbetrouwbaarheid
Het onderzoek is ook door een individuele onderzoeker uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor de
interpretatie en nabeschouwing van de resultaten. In overweging nemend van het bovengenoemde
kan gesteld worden dat waardevolle resultaten mogelijk zijn ondermijnd. Hier was de onderzoeker
van tevoren al op bedacht en daarom heeft zij getracht om het risico eventuele ondermijning zoveel
mogelijk te beperken. Toch is het raadzaam om bij een volgend onderzoek een collega te raadplegen
om overeenstemmingen en verschillen in waarnemingen en interpretaties te identificeren en
zodoende de intercodeurbetrouwbaarheid te verhogen. Binnen dit onderzoek is dit echter niet in
acht genomen. Wel heeft de onderzoeker getracht de intracodeurbetrouwbaarheid te verhogen door
member checking in te zetten en waar nodig de data te hercoderen. De inter- en
intracodeurbetrouwbaarheid zijn niet statistisch getoetst.
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4.4.3 Bias en confounders
De onderzoeker heeft getracht de omstandigheden waarin de interviews werden afgenomen zoveel
mogelijk gelijk te trekken. Echter vond een van de individuele interviews plaats in het thuiskantoor
van de respondent, dit in verband met haar beperkte reismogelijkheden. Gezien de informele setting
kan dit mogelijk tot interviewbias hebben geleid. Desondanks is het desbetreffende interview niet uit
de data gefilterd. Om publicatiebias te voorkomen heeft de onderzoeker getracht om voor zoveel
mogelijk positieve meningen ervaringen naar tegenstrijdige uitspraken te zoeken. De onderzoeker
was van tevoren bedacht op confounders zoals de leeftijd, vorm van autisme en ernst van de
verstandelijke beperking van het kind. Deze heeft zij bewust niet opgeheven om de representativiteit
van de resultaten te waarborgen. Echter was zij niet bedacht op het feit dat een van de ouders
architect van beroep was. Daardoor werd het gesprek vaak in de richting van het onderwerp van de
prikkellast gestuurd. Hierop heeft zij geanticipeerd door het interview pas te beëindigen als het
inhoudelijk saturatiepunt werd bereikt.

4.4.3 Interne en externe validiteit
In het kader van dit onderzoek is het onderwerp, door middel van triangulatie, vanuit meerdere
perspectieven bekeken. Er werd op verschillende wijzen, namelijk door middel van een
focusgroepsgesprek, individuele interviews en e-mails met open vragen, data verzameld bij twee
verschillende respondentgroepen, namelijk ouders en zorgverleners. De vragen aan en antwoorden
van de zorgverleners omvatten niet alle aspecten die tijdens het focusgroepsgesprek en de
individuele interviews met de ouders aan bod zijn gekomen. In de literatuur wordt dit beschreven als
non-respons en daardoor is de functie van de triangulatie niet geheel vervuld. Mogelijk is daardoor
de interne validiteit in het gedrang gebracht. Verder zijn in het kader van dit onderzoek zijn van
tevoren drie hoofdcategorieën bepaald die centraal zouden staan tijdens de dataverzameling. Ten
aanzien van de validiteit vormt dit een discussiepunt, want mogelijk zijn daardoor niet alle dimensies
van autisme- en handicapvriendelijke mondzorg gedekt. Binnen kwalitatief onderzoek is de noodzaak
om aan de externe validiteit te voldoen, in de zin van generaliseerbaarheid naar andere personen,
minder groot (Van Zwieten & Willems, 2004). Er is wel sprake geweest van purposive sampling van
de respondenten, zodat de resultaten vooralsnog representatief waren voor de onderzochte
doelgroep.
4.5 Aanbevelingen voor de beroepspraktijk
Op grond van de resultaten kan de onderzoeker de volgende aanbevelingen, met betrekking tot de
cliëntgebonden factoren, formuleren voor de beroepspraktijk:
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Wees alert op het herkennen van psychosociaal afwijkend of problematisch gedrag. Neem
bijvoorbeeld een uitgebreide versie van een psychosociale anamnese af, bijvoorbeeld die van
Broers & Meuwissen (Broers & Meuwissen, 2001).



Raadpleeg de ouders of verzorgers van het kind om tips en adviezen, met betrekking tot de
omgang met en de behandeling van het kind, in te winnen.



Wees alert op het vroegtijdig signaleren van een matige mondhygiëne en mondgezondheid
en voorzie de ouders of verzorgers van tips en adviezen om het op peil te houden.



Adviseer de ouders of verzorgers het kind tijdig voor te bereiden op de behandeling en
nadien met het kind te reflecteren op het verloop van de behandeling.

Op grond van de resultaten kan de onderzoeker de volgende aanbevelingen, met betrekking tot de
zorgverlenersgebonden factoren, formuleren voor de beroepspraktijk:


Verbeter uw deskundigheid en bekwaamheid door kennis en ervaring op te doen. Dit zou u
kunnen bereiken door bijvoorbeeld cursussen of lezingen van Colette de Bruin
(autismegedragskundige) te volgen. Ook kunt u gebruikmaken van het
autismebelevingscircuit of een dag(deel) meelopen in een gezin.



Ga te allen tijde uit van de behoefte en het perspectief van het kind, ontleen zowel uw
behandel- als benaderwijze hieraan.



Blijf de mondgezondheid goed monitoren en kort, indien nodig, het recalltermijn in. Zorg dat
u het kind vroegtijdig doorverwijst bij onvoldoende succes.



Win het vertrouwen van het kind door wensessies in te plannen.



Creëer voorspelbaarheid door het kind van stapsgewijze uitleg te voorzien en door het kind
voor te bereiden op prikkels.



Betrek het kind bij uw uitleg en geef het kind het gevoel dat hij zeggenschap heeft over de
eigen mond.



Hanteer een systematische en minimalistische aanpak. Dat wil zeggen dat u de
behandelingen doseert en de prikkels en spanningen beperkt.



Wees alert op wat u zegt en geef een duidelijke, doch niet-gedetailleerde uitleg.



Peil regelmatig het begrip en de behoefte van uw patiënt.



Stem uw tips en adviezen op de zorgbehoefte, het niveau en de interesses van het kind af.



Geef het kind de tijd en ruimte om dingen te laten bezinken.



Wees geduldig, respectvol en empathisch naar uw patiënt toe.



Compenseer waar nodig en mogelijk en probeer flexibel te zijn.



Complimenteer en beloon goed gedrag.
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Straf het kind niet af op ongewenst gedrag maar geef duidelijke aanwijzingen voor wat het
kind wel moet doen.

Op grond van de resultaten kan de onderzoeker de volgende aanbevelingen, met betrekking tot de
organisatiegebonden factoren, formuleren voor de beroepspraktijk:


Beperk de wachttijd



Beperk de prikkels binnen de praktijk



Probeer het proces waar mogelijk te comprimeren



Zorg voor afleiding en invulling van de wachttijd
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5. Conclusie
Om de hoofdvraag te beantwoorden is er, in de vorm van kwalitatief praktijkgericht onderzoek,
ingegaan op de rol van cliënt-, zorgverleners- en organisatiegebonden factoren en zijn ouders
gevraagd hun meningen en ervaringen te delen over de geleverde mondzorg bij hun kinderen.

Wat zijn de cliëntgebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan kinderen
met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de informatieverwerking, het gevoel en het gedrag, de
prikkellast, de mogelijkheden, het tolerantie- en acceptatieniveau en behoefte aan overzicht en
tijdsverheldering belangrijke cliëntgebonden factoren zijn die een rol spelen tijdens de
tandheelkundige behandeling.

Wat zijn de zorgverlenersgebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan
kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
De ouders vinden het belangrijk dat een tandheelkundige zorgverlener bekend moet zijn met de
complexiteit en de materie van het autisme, daar de eerdergenoemde cliëntgebonden factoren het
product van het autisme zijn. Dat wil zeggen dat een zorgverlener kennis dient te hebben van het
informatieverwerkingsproces bij de onderzochte doelgroep en de gedragingen en gevoelens die
hierdoor tot stand komen. Dit zal leiden tot het verwerven van deskundigheid en bekwaamheid,
welke als belangrijke zorgverlenersgebonden factor aangehaald werden. Als deze voldoende op
niveau zijn is een zorgverlener ook in staat om de juiste behandel- en communicatietechnieken toe
te passen. Echter wordt ook gesproken over het belang van commitment en feeling. Dat wil zeggen
dat een zorgverlener bereid moet zijn om te investeren en oprechte interesse dient te hebben, daar
bovengenoemde punten tijd en energie vergen.

Wat zijn de organisatiegebonden factoren die een rol spelen bij het leveren van mondzorg aan
kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking?
Belangrijke organisatiegebonden factoren die benoemd worden zijn in de eerste plaats
timemanagement, omdat de meeste kinderen sterk de behoefte hebben aan tijdsverheldering en het
daardoor wordt bemoeilijkt om geduld op te brengen en te wachten. De wachtlijsten en de duur van
het behandeltraject bij Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en ziekenhuizen worden dan ook als
negatieve aspecten benoemd. Van twee kinderen merkten de ouders de beperkte mogelijkheden,
om onder narcose behandeld te worden, binnen hun woonplaats op. Verder wordt het beperken
van visuele, auditieve en olfactorische prikkels in zowel de behandel- als in de praktijkruimte
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frequent als tip aangereikt. Met het bieden van comfort en afleiding kan een goede invulling aan
eventuele wachttijden worden gegeven, zodat de stress bij het kind ook wordt weggenomen.

Wat is de mening van de ouders over de geleverde mondzorg door tandartsen aan hun kinderen?
De meningen van de ouders over de geleverde mondzorg door tandartsen waren erg verdeeld. De
ouders van twee kinderen die behandeld zijn in het CBT, geven aan ontevreden te zijn en de
mondzorg die hun kinderen daar hebben genoten onvoldoende autisme- en handicapvriendelijk te
vinden. Meerdere ouders geven aan dat hun tandartsen voor reguliere controles prima voldoen maar
achten hen niet deskundig en bekwaam genoeg om curatieve behandelingen op autisme- en
handicapvriendelijke wijze uit te voeren. Een ouder sprak daarentegen vol lof over de tandarts en
beschreef het geheel als het perfecte plaatje.

Wat is de mening van de ouders van de geleverde mondzorg door mondhygiënisten aan hun
kinderen?
Van de vijf kinderen werden er twee door een mondhygiënist behandeld. Een van hen had een
negatieve ervaring met een mondhygiënist, waarna zijn moeder de praktijk op de hoogte bracht van
zijn mondhygiënist. Sindsdien gaat het goed en is de ouder tevreden. Bij het andere kind is het altijd
goed gegaan en heeft de mondhygiënist zelfs de volledige behandeling overgenomen, zodat hij niet
meer naar de tandarts hoeft. De ouder van het kind heeft aangegeven uiterst tevreden te zijn over
zowel de behandeling als de benadering van de mondhygiënist.

De hoofdvraag van dit onderzoek was:
Hoe denken ouders van kinderen van 0 tot 21 jaar met autisme in combinatie met een
verstandelijke beperking over de geleverde mondzorg bij hun kinderen door tandartsen en
mondhygiënisten?
Wat betreft de geleverde mondzorg bij de kinderen, is uit dit kwalitatieve onderzoek gebleken dat de
meningen en ervaringen van de ouders verdeeld zijn. Op een aantal aspecten is er sprake van
contrasterende meningen. Dat maakt het lastig om een eenduidig antwoord te formuleren op de
hoofdvraag. Wel kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de geleverde mondzorg aan kinderen
met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking in de meeste gevallen niet optimaal is
en dat dit nog aandacht en verbetering behoeft. Dit kan bewerkstelligd worden op basis van de
bevorderende succesfactoren die tot positieve ervaringen en door veranderingen door te voeren in
de belemmerende factoren die tot negatieve ervaringen hebben geleid.
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Bijlage I Zelfregulatie

Gedurende vijf maanden had ik de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan mijn onderzoek
en het in goede banen te leiden. Mijn inziens ben ik hier in geslaagd, omdat ik goed voor ogen had
wat ik precies wilde en hoe ik dat wilde bereiken. Ik heb er echt een uitdaging van gemaakt doordat
ik op alle mogelijke manieren een product van behoorlijk niveau wilde bewerkstelligen. Toch nam ik
ook de adviezen en tips van mijn afstudeertutor en opdrachtgever in acht, maar dit deed ik zonder
tekort te doen aan mijn eigen ambities en ideeën. Zo wilde ik per se een focusgroepsgesprek in
combinatie met individuele interviews voeren, in de eerste plaats ten behoeve van het onderzoek
maar stiekem ook omdat ik het als een uitdaging zag.

Terwijl ik bijna klaar was met het schrijven van mijn onderzoeksopzet, werd ik overrompeld door een
e-mail van mijn opdrachtgever, waarin hij aangaf dat de opdracht door andere studenten uitgevoerd
zou worden. Ik was erg teleurgesteld en omdat ik me de opdracht echt al had toegeëigend. Ik heb
professioneel gehandeld door eerst het opleidingsfront hierover in te lichten en om advies in te
winnen over de te nemen vervolgstappen. Hier werd vanuit alle partijen goed op gereageerd. Dit
heeft ertoe geleid dat ik het onderzoek voort mocht zetten.

Als vierdejaarsstudent beschik ik over de competentie zelf onderzoek uit te voeren. Ik had weliswaar
totaal geen ervaring met kwalitatief of welke vorm dan ook van praktijkgericht onderzoek. Maar
omdat ik bekend ben met het belang van Evidence Based Practice en het verwezenlijken hiervan,
wist ik een productief proces te doorlopen. Ik heb optimaal gebruik gemaakt van de contacturen op
school door (bijna) alle colleges van dit thema bij te wonen. Ik probeerde zelf zoveel mogelijk kennis
op te doen en inspiratie te verwerven uit andere praktijkgerichte onderzoeken om mijn onderzoek
uit te voeren. Waar nodig heb ik mijn afstudeertutor of opdrachtgever geraadpleegd. Tot dusver heb
ik een enkele feedbackmoment gehad en kreeg ik meteen een GO voor mijn onderzoeksopzet. Dat
bracht een confidenceboost bij mij teweeg waar ik de rest van de onderzoeksperiode mijn energie en
doorzettingsvermogen uit heb geput.

Door een langdurige luchtweginfectie verloor ik mijn stem terwijl het focusgroepsgesprek en de
interviews al op de agenda stonden en op korte termijn plaats zouden vinden. Door de combinatie
met koorts voelde ik mij niet optimaal. Vooralsnog liet ik mij niet uit het veld slaan en heb ik liters
thee en kilo’s keelpastilles achterovergeslagen om mijn stem weer een klein beetje op gang te
brengen. Op de audio-opnames is ook terug te horen dat ik erg hees was en soms problemen
ondervond tijdens het praten.
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Ondanks dat ik twee werkcolleges voor het peerassesment niet heb bijgewoond heb ik het koppel
toch van feedback kunnen voorzien. Wij liepen namelijk niet op het schema van de colleges. We
hebben dit van tevoren in samenspraak netjes gemaild aan de themaverantwoordelijke. Nadien zijn
er afspraken gemaakt om het peerassesment uit te voeren. Doordat hun onderzoek samen met mijn
onderzoek binnen een groter geheel past, waren er vele raakvlakken. Dat was erg gunstig, omdat ik
al kennis had over het onderwerp.

Ik heb het onderzoek met veel plezier en grote belangstelling uitgevoerd. Ik ben mij er nu beter van
bewust dat het hebben van een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking erg
moeilijk kan zijn. Ook de ouders bevinden zich in een lastig parket. Een moeder werd tijdens het
interview erg emotioneel toen zij vertelde dat de mentale conditie van haar kind een groot impact
heeft op het gezinsleven. Sommige ouders lieten mij vooraf een foto van hun kind zien en een van de
kinderen heb ik zelfs persoonlijk ontmoet. De moeder van de jongen die ik persoonlijk heb ontmoet,
vertelde tijdens het interview dat haar zoon binnenkort geopereerd zou worden en dat hij daar
tegenop zag. Zij wilde het daarom leuk maken voor hem door bijvoorbeeld zijn favoriete vloggers en
voetbalteam aan te schrijven en te vragen of zij wat leuks voor hem konden doen. Ik heb daar aan
meegeholpen door, via een bekende van mij die toevallig professioneel voetballer is, te regelen dat
hij een beterschapskaartje toegestuurd zou krijgen van het PSV team. Hier was vooral hij, maar ook
zijn moeder, heel erg blij mee. Het idee dat ik voor een glimlach heb gezorgd, geeft mij echt een
gevoel van voldoening.

Niet geheel onverwachts is mijn interesse voor de gehandicaptenzorg en bijzondere tandheelkunde
vergroot. Zodanig dat ik onder andere samen met de opdrachtgever een artikel zal schrijven voor het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Ook heeft hij mij uitgenodigd om op 14 juni 2018
aanwezig te zijn op de themadag ‘Autisme & verstandelijke beperking’ en een korte lezing te geven.
Daar ben ik onwijs enthousiast over.

Al met al ben ik zeer tevreden over mijn werkwijze en heb ik ook complimenten gekregen van de
ouders voor mijn professionaliteit en de algehele organisatie van het onderzoek.
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