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“Zorgen voor is zorgen met” 

Een omgeving van kwaliteitsvolle relaties creëren voor kinderen met ernstige zorgnoden 
op het snijpunt van de thuis- en de residentiële zorgcontext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s),  

Wanneer ouders van een kind met ernstige zorgnoden overwegen om de zorg voor hun kind (deeltijds) uit 

handen te geven en te delen met professionele zorgfiguren, is dit vaak een ingrijpend keuze- en 

beslissingsproces. Als onderzoekers aan de eenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven zijn wij 

geïnteresseerd in de gedachten, gevoelens en ervaringen van ouders omtrent dit thema.  

Wat doen we? 

In dit onderzoek exploreren we de gedachten en gevoelens van ouders die actief overwegen om hun kind met 

een grote cognitieve (of meervoudige) ontwikkelingsachterstand deeltijds te laten opvangen in een verblijf van 

een multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen (residentieel verblijf). Dit betekent dat ze overwegen 

om hun kind gedurende meerdere nachten per week in een residentiële leefgroep te laten overnachten. We 

willen hierbij vooral nagaan hoe ouders deze gebeurtenis verbinden met hun eigen rol als gehechtheidsfiguur en 

wat een mogelijke impact zou kunnen zijn op hun gehechtheidsrelatie.  

Waarom is dat belangrijk? 

Inzicht krijgen in de gedachten en gevoelens van ouders omtrent dit thema kan ons in de toekomst helpen om 

ouders te ondersteunen bij hun beslissingsproces. Er is tot nu toe weinig geweten over de manier waarop ouders 

en professionele zorgfiguren samen een netwerk van gehechtheidsrelaties kunnen vormen voor kinderen met 

beperkingen. Met dit eerste onderzoek willen we dit thema graag op de kaart zetten. 

Wie zoeken we? 

• Ouders van een kind/jongere/jongvolwassene tussen 1 en 21 jaar oud.  

• Het kind heeft een grote cognitieve ontwikkelingsachterstand (functionerend op het niveau van een 

ernstig of diep verstandelijke beperking, ook als er geen officiële diagnose is). Ouders van kinderen die 

bijkomend een sensorische en/of fysieke beperking hebben, mogen ook meedoen. 

• Ouders overwegen actief om hun kind deeltijds te plaatsen in een residentiële leefgroep (verblijf in een 

MFC voor minderjarigen), maar hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. Het thema leeft wel bij 

jullie op dit moment, bijv. jullie praten erover met elkaar/met begeleiding, jullie hebben geïnformeerd 

bij zorgvoorzieningen, of jullie hebben eventueel aangemeld op een wachtlijst…  
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• De overstap naar residentiële zorg die de ouder overweegt zou deeltijds zijn (het kind slaapt nog min. 2 

nachten per week thuis) en is nieuw (u deed eerder nog geen beroep op structurele residentiële zorg). 

Wat verwachten we van u? 

Eind april 2022 zal Sien Vandesande (de onderzoeker van KU Leuven) jullie telefonisch contacteren voor een 

kort inleidend gesprekje en om een afspraak vast te leggen. Sien zal daarna éénmalig langskomen bij u op 

huisbezoek op een moment dat het voor u past. Indien u liever een andere plaats dan uw eigen huis verkiest, 

kan dat ook. Uw kind hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Dit interview zal plaatsvinden vanaf mei 2022. We verkiezen 

om het interview te doen met één ouder, namelijk de voornaamste zorgfiguur van het kind (dit is diegene die de 

meeste tijd spendeert en/of de meeste zorgtaken opneemt voor het kind).  

Tijdens dit bezoek zal u een korte vragenlijst invullen met enkele achtergrondgegevens over uzelf en uw gezin. 

Er zal een éénmalig interview plaatsvinden van ongeveer 1.5 uur. Tijdens dit interview zal u vragen 

beantwoorden over uw ervaringen, gedachten en gevoelens die gepaard gaan met de mogelijke keuze voor een 

overstap naar residentiële zorg voor uw kind. We zullen u ook vragen om te reflecteren op de impact die dit 

volgens u heeft op de gehechtheidsrelatie met uw kind.  

Het interview zal opgenomen worden met audioapparatuur en zal volledig plaatsvinden volgens de dan 

geldende COVID-19 maatregelen. Indien de COVID-19 situatie een fysiek bezoek niet toelaat, zal er een online 

alternatief gezocht worden.  

Welke meerwaarde heeft dat voor u? 

Het interview kan u helpen om te reflecteren op uw eigen gedachten- en gevoelswereld die gepaard gaan met 

dit belangrijke keuzemoment. Mogelijk kan dit inzicht u en uw gezin helpen om een weloverwogen keuze te 

maken. Na het interview ontvangt u een samenvatting van het gesprek als houvast hierbij. Na het afronden van 

het onderzoek ontvangt u (indien gewenst) de algemene onderzoeksresultaten via e-mail.  

Hoe kan u deelnemen?  

Voldoet u aan bovenstaande beschrijving en bent u bereid om deel te nemen aan dit éénmalige interview? Fijn!  

U kan contact opnemen via e-mail met Bo Broeckx (bo.broeckx@student.kuleuven.be), gelieve Sien Vandesande 

in cc te plaatsen (sien.vandesande@kuleuven.be). Ook bij eventuele vragen of bedenkingen helpen wij u graag 

verder via e-mail.  

 

Alvast hartelijk dank voor het lezen van deze uitnodigingsbrief. Wij kijken er naar uit om van jullie te horen! 

 

Met vriendelijke groeten 

Sien Vandesande, Bo Broeckx & Prof. Dr. Bea Maes   
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