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Workshop “De kunst van het verstaan” 
 
Communicatie met mensen met een verstandelijke beperking 
Zwolle,  10 november 2001. 
 
door drs. Werner van de Wouw, geestelijk verzorger 
 

1. Inleiding 
Ik wil eerst iets vertellen over communicatie. Daarbij zal ik stilstaan   
bij de hulpmiddelen, waarvan ik er een paar voorbeelden bij me heb 
en het taalgebruik (mn. m.b.t. geloofscommunicatie). 
Vervolgens besteed ik aandacht aan de moeilijkheden in de  
communicatie met verstandelijk  gehandicapten  en de voorwaarden   
voor een goed verstaan. Ik zal o.a. stilstaan bij de communicatie bij 
de te onderscheiden ontwikkelingsniveaus. We zullen de workshop  
afsluiten met enkele oefeningen. 

 
2. Wat is communicatie?  
                                                                                               
ontvangstbevestiging 
Bij communicatie hebben we te maken met: 
 
 
 zender----- Boodschap ---------ontvanger 
                                                                                                  
-     ruis 
+   hulpmiddelen 
 

                                                                                                                     
Afstemming 
Om de boodschap over te kunnen brengen. 
De zender dient af te stemmen op de golflengte van de ontvanger en 
zoekt c.q. vraagt naar een bevestiging of zijn boodschap is 
overgekomen. Soms is er veel ruis waardoor de boodschap niet 
overkomt. Dan is kennelijk niet voldaan aan een aantal belangrijke 
voorwaarden. Soms zal hij hulpmiddelen gebruiken die passen bij de 
mogelijkheden die de ontvanger heeft om de boodschap te kunnen 
ontvangen. 
De doelgroep van ontvangers waarover deze workshop gaat, heeft 
bepaalde begrenzingen in de communicatie. Dat geldt zowel in het 
verstaan van wat jij bedoelt als in het verstaanbaar maken van wat hij 
bedoelt. 
De communicatie met hem vraagt aan onze kant bijzondere 
voorwaarden. Dat geldt voor ieder verstaan en elke communicatie, 
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maar zeker waar het gaat om geloofscommunicatie.  Ik ga straks nader 
in op de voorwaarden aan onze kant en op de beperkingen aan zijn 
kant. 
 
3. Totale communicatie  
Grofweg geschetst zijn er drie vormen van communicatie 
 
a) verbaal 
b) non-verbaal 
c) ondersteuning met hulpmiddelen 
 
Welke van deze vormen je dient te gebruiken zal afhangen van de 
mogelijkheden van de ander en natuurlijk van jezelf. Als zijn 
communicatievraag niet past bij wat jij in huis hebt, heb je een 
probleem. 
 
Ad a) Verbaal 
Het gaat hierbij niet enkel om wat je zegt, maar vaker nog om hoe je 
iets zegt. Met welke intonatie, articulatie, stemsterkte, tempo en 
natuurlijk het soort taalgebruik. Vooral bij ernstig en zeer ernstig 
verstandelijk gehandicapten is het belangrijker hoe je iets zegt dan wat 
je zegt. 
 
Ad b) Non-verbaal 
Hierbij kun je denken aan je mimiek, oogcontact, lichaamshouding, 
gebaren. 
 
Het samengaan van verbale en nonverbale communicatie, eventueel 
ondersteunt met hulpmiddelen noemt met Totale communicatie. 
 
Ad c) Hulpmiddelen  
Welke hulpmiddelen je aanwent is erg afhankelijk van het doel van je 
communicatie (Wat wil ik ermee bereiken) en van de omstandigheden 
en natuurlijk van de mogelijkheden van degene(n) met wie je 
communiceert. 
Bij een individueel contact zul je andere hulpmiddelen gebruiken dan in 
groepsverband. Bij een grote groep weer andere middelen dan bij  een 
kleine groep. 
- Bij een individueel contact zul je naast verbale en non-verbale 

communicatievormen (waarbij het   persoonsafhankelijk is of het een 
of het ander ondersteunend is) mogelijk gebruik maken van: 

 
*   Specifieke gebaren die horen bij de persoon (er zijn diverse  
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    aangeleerde communicatiesystemen die per school  of instelling  
    verschillen, maar zijn ook persoonsgebonden gebaren):  
*   Picto’s  
 Foto’s  
 Aanwijzen van zaken, voorwerpen 

 Plaatjes, tekeningen (af of niet op een bestaand aanwijsbord) 

 Themaboekjes met foto’s of tekeningen:  
 Uitbeelding 
*     Electronische hulpmiddelen: bv. spraakcommunicator  
 
 
- Bij een kleine groep kan men kiezen uit: 

 Picto’s 

 Foto’s of tekeningen 

 Uitbeelding 

 Voorwerpen 

 gebaren 

 Thema-boekjes met tekeningen of foto’s 

 uitbeelding 
 

 
- Bij een grote(re) groep (bv. kerkdienst) 

 Uitvergrote picto’s 

 Posters 

 Tekeningen 

 Sheets (tekeningen of foto’s op sheets) 
 Dia’s 

 
Soms kan het nuttig, zelfs noodzakelijk zijn om een communicatie-
intermediair te gebruiken (een soort tolk). 
Dat kan een familielid zijn, een begeleider maar ook een mede-
cliënt. De ervaring leert dat cliënten elkaar vaak uitstekend verstaan. 
Ook daarvan kun je soms nuttig gebruik maken. 
 
 

4. Taalgebruik  
     Het taalgebruik moet je in ieder geval afstemmen op het  
     verstandelijke niveau. Daarover zo dadelijk meer. 
     Maar ook kennis van  het sociaal emotionele niveau en het  
     zingevingsniveau zijn belangrijk om ongewenste  
     reacties en  eventueel emotionele gevolgen te voorkomen. 
     In zijn algemeenheid kan men stellen, dat het taalgebruik  
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     eenvoudig dient te zijn. Dat is iets anders dan kinderlijk, en zeker  
     niet kinderachtig. Geen verkleinwoorden. Niet over de hoofden van  
     mensen heen praten.  Ervan uitgaande dat het gaat om in  
     biologische leeftijd volwassen mensen, hebben zij misschien 
     verstandelijk wel het niveau van een kind, maar zijn zij geen  
     kinderen meer. Zij hebben een levensgeschiedenis, met een schat 
     aan ervaringen. 
     Eenvoudig taalgebruik betekent: geen moeilijk woorden of  
     uitdrukkingen. Concrete taal vooral, waarbij zij ich iets kunnen  
     voorstellen. Korte zinnen (4 – 5 woordzinnen). Geen bijzinnen of  
     bijwoorden. Uit elkaar  leggen van een vraag: wat, waarom, hoe,  
     waarom? Figuurlijk taalgebruik is uit den boze, omdat beelden  
     letterlijk worden opgevat. Bv. “Wat is er aan de hand?” 
     Antwoord: “ Niets, alleen een wrat.”  Dat vormt een groot probleem 
     met geloofscommunicatie is bol staat van beelden en symbolen. De  
     meeste verstandelijk gehandicapten kunnen daar niks mee. 
 
     Dat heeft gevolgen voor de verhalen die we gebruiken. Daar dien je  
     selectief mee om te gaan. Veel verhalen, vooral Bijbelverhalen  
     bevatten veel beelden. Dat leidt gemakkelijk tot misverstaan. Zij  
     worden letterlijk verstaan en dan missen zij hun doel. Verhalen 
     dienen aan te sluiten bij hun begripsmatig en belevingsniveau. 
     Veel mensen met een verstandelijke handicap hebben een weinig  
     kritisch vermogen. Voorbeelden van anderen hebben een sterke  
     invloed. Daarom moeten we zelf kritisch zijn met wat we zeggen en  
     hoe we het zeggen. 
     Datzelfde geldt voor de taal van gebeden. Ook daarbij geldt dat we  
     voorzichtig moeten zijn met het gebruik van beelden, hoe goed  
     bedoeld ook. Ook die beelden worden vaak letterlijk opgevat. We  
     dienen voor onszelf na te gaan wat je eigenlijk over wilt brengen en  
     van daaruit te zoeken naar geschikte verhalen, visualisaties of  
     woorden. Bv. allerlei wonder- of genezingsverhalen vind ik voor deze 
     doelgroep problematisch. Ze worden erg letterlijk opgevat en  
     begrijpen de boodschap niet die erachter ligt. Bovendien roept het 
     vragen op als: Waarom gebeurt dat met mij dan niet? Ook hierbij  
     geldt weer: welke boodschap wil je over brengen en is daarvoor een  
       ander geschikt verhaal te bedenken wat minder het risico in zich  
       heeft te worden misverstaan. 
 
       Visuele ondersteuning is bijna altijd noodzakelijk (gebaren,  
       aanwijzen, plaatjes) Verder dient er geen ruis in de omgeving te 
       zijn en moeten we de tijd nemen om de boodschap te laten  
       aankomen. Daarover zo dadelijk meer. 
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5. Wat maakt communicatie soms moeilijk?  
 
Aan de kant van de ontvanger: 
 
- beperkte communicatie mogelijkheden vooral verbaal of soms 

geheel ontbreken daarvan 
- beperking in het verstandelijk ontwikkelingsniveau 
- beperking in het sociaal emotionele ontwikkelingsniveau 
- beperking in het ontwikkelingsniveau op vlak van zingeving en geloof 
- discrepantie tussen verstandelijk, sociaal-emotioneel en zingevings 

ontwikkelingsniveau 
- taalgebruik is niet logisch 
- niet ontvankelijk voor figuurlijk of beeldend taalgebruik 
- bijkomende handicaps: gehoorgestoordheid, slechtziendheid, 

gedragsproblemen, psychische of emotionele problemen, spasmen 
- specifieke communicatie- en gedragsproblemen: bv.  herhalen 

(perverseren), eindeloos doorgaan, zich hinderlijk opdringen en 
anderen geen kans geven, moeite met prikkels, onzekerheid 

 
aan de kant van de zender: 
 
- moeilijk kunnen inschatten van de niveaus (gebrek aan kennis, 

informatie) 
- verwarring door verschillen tussen niveaus (verstandelijk, soc-

emotioneel): we worden op het verkeerde been gezet. 
- Afstotend voorkomen of  moeilijk c.q. onvoelbaar gedrag 
- Beperkingen van onze communicatiemogelijkheden (bv. vooral 

verbaal ingesteld) 
- Ongeduld 
 
 
 

 
 

Aan de kant van de omgeving: 
 
De omgeving moet een rustige uitstraling hebben en niet teveel afleiden 
door geluiden, wat er staat en te zien is. Wat er buiten de ruimte 
gebeurt e.d. Voor sommige mensen kan het invallen van zonlicht al 
voldoende ruis zijn om je boodschap niet meer te kunnen horen. 
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Veel mensen kunnen een aantal prikkels die gelijktijdig binnenkomen 
niet verwerken. Sommige prikkels zijn dominant en leiden snel af. 
 
6. Voorwaarden voor een goede communicatie en goed verstaan  
     bij onszelf:  
 
- rust bij jezelf 

als je gehaast bent of gespannen is een goede communicatie en een 
goed verstaan van de ander erg moeilijk. Immers alle aandacht heb 
je nodig om tot een goede afstemming met de ander te kunnen 
komen. 
 

- jezelf blijven 
Dat betekent dat je jezelf niet anders moet voordoen dat je bent of 
zoals je je voelt. De intuïtie van mensen met een verstandelijke 
handicap is meestal zo goed ontwikkeld, dat zij snel door hebben dat 
er iets niet klopt. Dat wat je zegt en hoe je het zegt moet je 
overeenstemming zijn met wie je bent en hoe jij je voelt. 
Bij jezelf blijven hoort ook, dat je je eigen grenzen in de gaten houdt 
en daar niet overheen gaat, maar zonodig aangeeft. Wat jij niet 
prettig vindt en van anderen niet zou accepteren hoef je ook van hen 
niet te accepteren. 
 

- Geduld en tijd nemen 
We zijn gewend een vraag te stellen en meteen een antwoord te 
krijgen. Veel mensen uit onze doelgroep hebben vel meer tijd nodig 
om het kwartje te laten vallen (soms wel 7 of meer seconden) We 
zijn vaak geneigd dan de vraag op een andere manier te stellen. Dan 
moet hij dat weer laten binnenkomen.  Eerst rustig afwachten en pas 
daarna vragen of hij de vraag misschien niet goed begrijpt. 
Dat geldt ook voor de onzekerheid, die vaak eigen is aan deze 
mensen. Ze vragen vaak meerdere malen om bevestiging. Ook dat 
kan een aanslag vormen op ons geduld. Vaak hebben zijn weinig 
tijdsbesef: volgende week, over een maand en zeker over een tijdje 
zegt hen weinig. Maar wél dat doen we als Kerstmis geweest is. Ook 
visualisaties kunnen daarbij helpen (voorbeeld picto-agenda). 
 

- geïnteresseerdheid in de ander 
communicatie is een dialoog met de ander met als doel te ander te 
willen verstaan en met de intentie tot een ontmoeting te komen. 
Echte interesse in de ander is dan een voorwaarde. Waar die 
interesse ontbreekt, maar wordt geveinsd, wordt men vaak snel 
ontmaskerd. De ander haakt af, terwijl jij jouw spel nog speelt. 
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- de bereidheid om jezelf in te leven in de ander. 

Als ik niet vanuit de ander vertrek, zal ik nooit tot een goede 
afstemming kunnen komen. Ik zal dus moeten kijken met de ogen 
van de ander, moeten luisteren met zijn oren. Als ik alleen mijzelf –
mijn doelen, belevingen als uitgangspunt neem, bereik ik de ander 
nooit. 
Dit is niet eenvoudig. Het kost inspanning en discipline. Je kunt het 
inoefenen. Uiteindelijk moet het tot een 2e natuur worden in elk 
contact dat je hebt. 
In de instelling waar ik werkzaam ben, heb ik voor het begeleidend 
personeel een methode ontwikkeld. Aan de hand van bepaalde 
vragen maken zij een verhaal, waarin zij gedwongen worden met de 
ogen van de ander te kijken. Daarna gaat men binnen een team 
daarover met elkaar in gesprek. Zo’n gesprek is nodig. Het werkt als 
een zeef, Waar er namelijk verschillende belevingen naar boven 
komen, zegt dat niets over degene waarin je je hebt ingeleefd maar 
alles over onszelf. 
Zeker in situaties waarin je moeilijk contact maakt, de ander niet 
begrijpt, zijn gedrag moeilijk invoelbaar is, kan dit enorm helpen. 
Het gesprek met een ander daarover is wezenlijk: het maakt ons 
bewust van de kleur van onze bril waarmee we naar de ander kijken. 
Ik heb een mode daarvoor gemaakt (in het boek “Mensen met een 
verhaal), die U in de praktijk zou kunnen gebruiken. Ik zou het graag 
met U inoefenen, maar daarvoor ontbreekt de tijd. Maak zelf het 
verhaal, maar laat ook een ander dat doen, die met betreffende 
contact heeft of hem of haar goed kent. En praat er daarna samen 
over. Wees vooral attent op de verschillen en bespreek daarna wat 
dat over jullie zelf zegt. Pas als je daarvan bewust bent, kan de 
ander beter verschijnen zoals hij werkelijk is. 
 

- bereidheid om je eigen doelstellingen bij te stellen 
Wie een dialoog wil aan gaan met een ander, heeft waarschijnlijk 
daar bedoelingen mee. Daar is niets mis mee. Wees helder over je 
doelstellingen en voorkom een verborgen agenda.  Maar als die 
doelen niet aansluiten bij die van de ander en die niet met hem 
afstemt, haalt niet alleen  zijn doelen niet, maar komt ook niet tot 
contact. Als je in het contact meer zicht krijgt over de doelen en 
wensen van een ander, kan dat betekenen, dat je je eigen doelen 
moet bijstellen. 
 
 

- Inzicht in het levensverhaal van de ander 
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Zeker bij individuele contacten, die een meer continu karakter 
hebben, is het belangrijk te weten wat voor de ander belangrijk is in 
zijn leven. Natuurlijk moet zijn privacy worden gerespecteerd, maar 
als je belangrijke zaken niet weet, kun je in het contact grote missers 
maken. Ik denk aan zaken als: waar bepaald gedrag uitdrukking van 
is, hoe de ander graag wil dat je met hem omgaat. Wat hem 
interesseert. Waar hij boos, verdrietig, blij, onzeker of angstig van 
kan worden. Waar je rekening mee moet houden in het contact of 
communicatie. Voelt hij zich snel afgewezen, heeft hij behoefte aan 
veel bevestiging? Wat doet hem op zijn gemak voelen? 
Natuurlijk is het zo, dat in de ontmoeting de ander ook in woorden of 
in gedrag over zijn leven zal vertellen en zeker als er sprake is van 
wederzijdsheid, d.w.z. dat die ander ook iets van jou mag zien en 
horen. Zo kan er vertrouwen groeien en dat is toch de basis voor 
elke echte ontmoeting. 
(Over het levensverhaal, de relatie tot zingeving en geloven, de 
noodzaak om daarvan kennis te hebben om tot een echte 
ontmoeting te komen, verwijs ik  U naar het boek “Mensen met een 
verhaal”) 

 
- Respectvolle houding 

Het lijkt zo’n open deur, maar dat is bepaald niet. Ik bedoel hiermee 
niet alleen respect in de zin van de gewone fatsoensnormen, maar 
vooral een uitnodigende houding, die de ander de kans geeft om 
daar op in te gaan op zijn manier, op zijn tempo. Met de mogelijkheid 
dat hij daar nee tegen kan zeggen. In heel veel contacten, ook van 
mensen die beroepsmatig werken met mensen met een 
verstandelijke handicap, merk ik niet alleen hoe belangrijk dit is, 
maar ook hoe vaak dit mis kan gaan. Niet omdat men geen goede 
bedoelingen zou hebben met de ander, maar omdat men teveel 
uitgaat van zichzelf, van eigen bedoelingen en motieven. Ik kan het 
niet beter aangeven wat ik bedoel dan met een verhaal uit de Kleine 
Prins. (blz. 56 onderaan tot 57 boven het midden 
Straks wil ik een aantal oefeningen doen die hierbij aansluiten. 
 

- Zuivere intentie 
Ik noemde reeds de eigen doelstellingen: daarover bewust te zijn en 
de bereidheid om die zonodig bij te stellen. Ik noemde 
geïnteresseerdheid in de ander. Daarmee is verbonden een zuivere 
intentie. Daarmee bedoel ik niet alleen wat wil ik van de ander, maar 
vooral met wat voor gevoel richt ik mij tot de ander. 
Wat heb ik met die ander voor? Mensen met een verstandelijke 
handicap hebben een sterk ontwikkeld vermogen  om die intentie op 
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waarde te kunnen inschatten. Zij laten zich veel minder leiden door 
normen, conventies, gedragscodes of verstandelijke overwegingen 
waarmee wij onze intenties kunnen verhullen. 
In die zin werken contacten met deze mensen voor ons als een 
spiegel. Kijken we zoals het vosje zegt ‘met ons hart’? (blz 59 
bovenaan) Ook daarover wil ik straks een paar oefeningetjes doen. 
 

- aandacht voor non-verbale signalen 
We zijn zelf heel verbaal en verstandelijk ingesteld. Maar mensen uit 
onze doelgroep zijn veel gevoeliger voor non-verbale signalen 
(lichaamstaal, gedrag) zowel van die wij uitzenden als anderen. 
Maar ook zelf zal hun lichaamstaal veel meer informatie geven dan 
wat zij zeggen. Dat vraagt van ons een grote mate van oplettendheid 
naar wat we kunnen waarnemen en wat we zelf uitzenden. Als wat 
we zeggen niet overeen komt met onze mimiek, houding, intonatie 
zullen zij dat heel snel oppikken. Het non-verbale is dan de 
boodschap die overkomt en niet wat we zeggen. 
 

- Goede inschatting kunnen maken van het ontwikkelingsniveau, 
zowel op verstandelijk, sociaal- emotioneel, communicatie als 
zingevingsvlak. Over dit laatste wil ik nu iets meer vertellen. 

 
 
 
7. Ontwikkelingsniveaus    
 
Voor de communicatie met en het verstaan van mensen met een 
verstandelijke handicap is het heel belangrijk te weten op welk 
ontwikkelingsniveau iemand functioneert. Dat geldt zowel verstandelijk, 
maar ook emotioneel, maar ook qua communicatie en zingeving. En 
natuurlijk welke levenservaring iemand met zich meedraagt. 
Als je daarmee geen rekening zou houden, versta je de ander niet, doe 
je hem tekort en kan er van echte communicatie geen sprake zijn. Een 
voorbeeld: we denken troost te kunnen bieden en zeggen tegen een 
verstandelijk gehandicapte: ”Je moeder heeft nu geen pijn meer, Vader 
God zorgt die voor haar in de hemel.” Hij antwoordt: ”Nee zij is op het 
kerkhof begraven.” 
We zien dat er overeenkomsten bestaan met de ontwikkeling van 
normaal begaafde kinderen op een bepaalde leeftijd. Welke 
communicatie hoort nu bij een bepaalde leeftijdsfase en kunnen we van 
daaruit kijken naar bepaalde ontwikkelingsniveaus bij mensen met een 
verstandelijke handicap? 
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Dit is zeker zo belangrijk omdat er grote verschillen kunnen bestaan 
tussen de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij dit 
laatste in niveau achterblijft. Deze discrepantie in ontwikkelingsniveaus 
is bekend als oorzaak van veel psychische en gedragsproblemen 
(Dosen, 1990) 
Wanneer we dit vertalen naar communicatie, dan zien we dat het 
belangrijk is om met een mogelijk verschil in ontwikkeling rekening te 
houden. Problemen kunnen namelijk ontstaan waneer we iemand met 
een licht verstandelijke handicap die emotioneel functioneert op een 
ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar alleen ondersteunen op verstandelijk 
niveau. Als we hem iets vertellen wat een gevoelsmatige lading heeft, 
moeten we ons bewust zijn dat hij qua begrip dingen op een ander 
niveau aankan dan emotioneel. Reacties die dan naar voren kunnen 
komen, zoals verzet of agressief gedrag, passen wel bij zijn emotioneel 
ontwikkelingsniveau, maar niet bij zijn verstandelijk niveau waarbij we 
meer begrip verwachten. Dit kan verwarring oproepen, bij zowel de 
persoon als zijn omgeving. 
Om het nog ingewikkelder te maken. Een mens ontwikkelt zich ook op 
het vlak van zingeving en geloof. 
Dit veronderstelt een bepaalde mate van verstandelijke en sociaal 
emotionele ontwikkeling, maar is er geen garantie voor. Om het maar 
eens zwart-wit te zeggen: een professor –van wie een goede 
verstandelijke ontwikkeling verwacht mag worden- kan op sociaal-
emotioneel en communicatief gebied erg achter lopen, maar zijn 
geloofsbeleving kan ook nog kinderlijk zijn. Anderzijds geldt wel: een 
ernstig verstandelijk gehandicapte zal nooit een groei kunnen 
doormaken op het vlak van zingeving en geloof, maar dit hooguit basaal 
beleven. Daarmee doe ik geen uitspraak over de waarde van die 
beleving. 
Als uitgangspunt voor het kijken naar verschillende 
ontwikkelingsniveaus kies ik voor de verstandelijke ontwikkeling, omdat 
deze niveaus het meest betrouwbaar beschreven zijn. Het verstandelijk 
niveau zegt iets over zijn begrip van de wereld om hem heen, over zijn 
denkprocessen en dus ook over de wijze van communiceren. Ik geef 
daarbij aan wat op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, 
communicatie en zingeving bij deze ontwikkelingsfase hoort. Maar 
zoals gezegd: in de praktijk loopt dat niet altijd parallel. Daarbij is het 
bovendien belangrijk te beseffen, dat volwassen mensen met een 
verstandelijke handicap geen kinderen zijn en ze niet als zodanig 
benaderd dienen te worden. Ze hebben  al een heel leven achter de rug 
waarin ze zich een beeld hebben gevormd van de wereld om hen heen. 
Iedereen maakt eigen ervaringen mee die van invloed zijn op volgende 
ervaringen. Mensen met een verstandelijke handicap zien de wereld 
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niet meer als kinderen maar functioneren wel op een vergelijkbaar 
denkniveau; in sociaal opzicht kunnen zij zich soms redelijk volwassen 
gedragen. Vanuit dit inzicht zijn wij beter in staat de juiste 
ondersteuning te bieden en hen te verstaan. 
 
 
 
Zeer ernstig verstandelijk gehandicapten (0-2 jaar – IQ 20/25)  
 
Functioneren op concreet niveau: wat ze zien, ruiken, voelen, horen 
bestaat; al het andere niet. De wijze waarop zij ervaringen ordenen is 
vooral lichaamsgebonden. 
Er is geen scheiding tussen hun lichaam en omgeving. 
Begrip is gebaseerd op zintuiglijke indrukken en ervaringen, die worden 
opgedaan door het onderzoeken van het eigen lichaam en gebruik van 
zintuigen. 
Sociaal-emotioneel ontwikkelt zich in deze fase het hechtingsproces: 
vertrouwde personen worden herkend en ze kunnen een hen gehecht 
zijn. 
Beperkingen zijn er op het vlak van motoriek, zelfredzaamheid en 
communicatie. Communicatie is meestal non-verbaal. Zij kunnen hun 
emoties niet via woorden uitdrukken. Deze worden geuit in gedrag; de 
omgeving zal deze signalen moeten opvangen. Soms wordt uit het 
lachen van iemand de conclusie getrokken: Toch begrijpt hij wat ik zeg. 
Maar we vergeten dat we zelf misschien gelachen hebben en die ander 
de lach overneemt. Als we een treurige boodschap lachend vertellen, 
zal die ander ook lachen. 
 
Ondersteuning 
Behoefte aan veiligheid en vertrouwen. Het dagelijkse leven met zijn 
bekende patronen en vertrouwde mensen geeft houvast. Vooral in vorm 
van nabijheid en sfeer.  Als dit wordt aangetast kan men tot 
gedragsveranderingen leiden omdat dit onveiligheid oproept. 
In communicatie zijn mimiek, intonatie, gebruik van favoriete zintuigen 
en respectvol aanraken belangrijk. Gesproken taal heeft alleen 
ondersteunende functie, mn. stemgebruik, intonatie. 
 
 
Ernstig verstandelijk gehandicapten (2 –4/5 jaar – IQ 20/25-35/40)  
 
Zij zien zichzelf als het middelpunt van de wereld en kunnen zich niet 
verplaatsen in anderen (egocentrisch denken). 
Bezig met ik-ontwikkeling (waaronder normen en waarden) 
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Ze beginnen verbanden te leggen met gebeurtenissen die elkaar 
opvolgen: als je ziek bent, moet je naar bed en komt de dokter. Ze 
weten wat ziek zijn betekent en hebben daar concrete beelden bij op 
grond van eigen ervaringen. Dat noemen we een associatieve 
ervaringsordening. 
Ze zijn vooral bezig met de zaken van alledag, omdat dit herkenbaar is 
en veiligheid biedt. 
Sociaal-emotioneel zijn zij  afhankelijk van belangrijke mensen om zich 
heen. In moeilijke momenten is de behoefte aan nabijheid groter. 
Hun leefwereld is opgebouwd uit primaire indrukken. Emotionele 
reacties op bepaalde gebeurtenissen komen meteen –vaak als reactie 
op emoties van anderen- of veel later. 
 
Fantasie en realiteit lopen door elkaar heen. Opgedane ervaringen 
worden zichtbaar in hun gedrag door fantasiebeelden en imitatie van 
het gedrag van anderen en worden niet geremd door logisch denken. 
Door hun verbeeldingskracht en gebrek aan realiteitsbesef kan men 
extreme emoties uiten. 
(Iemand wil niet toegeven dat hij ziek is, zijn heup gebroken heeft, 
omdat hij bang is voor de dokter of denkt dat hij dood gaat). Symbolen 
vallen samen met wat zij voorstellen. Dingen worden als bezield gezien. 
Er is sprake van magisch denken: men denkt zaken te kunnen 
manipuleren. 
Ze missen voldoende taal om emoties te uiten. Woorden worden vaak 
letterlijk opgepakt en daarmee verkeerd begrepen. Uiten van gevoelens 
is vaak non-verbaal en wordt in gedrag zichtbaar (bv. druk doen of juist 
zicht terug trekken). Reacties op emotioneel geladen gebeurtenissen 
ziet men pas veel later bij hen in de vorm van gedragsverandering. 
De voorbeelden, stemmingen, maar ook taal van belangrijke anderen 
hebben een krachtige en blijvende invloed. 
 
Ondersteuning: 
Zij hebben behoefte aan duidelijkheid,  overzichtelijke en herkenbare 
situaties. Ze grijpen graag terug op bekende patronen omdat het hun 
veiligheid verschaft. (Kan zelfs betekenen dat iemand teruggrijpt op een 
eerdere periode waarin hij zich veilig heeft gevoeld door gedrag uit die 
periode te vertonen: bv. knuffel, voorwerp, kleren van toen). 
Om gebeurtenissen te ordenen en meer begrijpelijk te maken kan 
visualisatie helpen, evenals het zo concreet mogelijk maken van wat er 
gebeurt, verbaal en non-verbaal. 
Woorden kunnen letterlijk opgevat worden en daardoor verkeerd 
begrepen. Dat kan angstgevoelens oproepen. 
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(bv. als gezegd zou worden van iemand die overleden is, dat hij slaapt 
kan dit betekenen dat betreffende niet meer wil slapen. Of het  beeld 
van God als Herder kan betekenen dat men denkt dat wij straks 
schapen Het is vaak moeilijk voor hen om emoties onder woorden te 
brengen. Beelden, symbolen, rituelen kunnen daarbij helpen. 
Maar ook spel, verhalen of tekenen kunnen beter helpen dan te praten 
over emoties. Verhalen, sprookjes kunnen heel goed gevoelens 
ordenen maar moeten wel door volwassenen verteld en gedeeld 
worden, om te voorkomen dat ze een eigen (fantasie)leven gaan leiden. 
Dat geldt trouwens ook voor t.v.-beelden, die snel voor waar gehouden 
worden en bv. angst kunnen oproepen. 
 
 
 
Matig verstandelijk gehandicapten  (4/5 – 7/8 jaar – IQ 35/40 – 
50/55)  
 
Het egocentrisch denken is nog steeds aanwezig, maar het vermogen 
om zich in de ander in te leven is groter. Wel kleuren ze dat vaak met 
eigen gevoelens in. (Bv. iemand is ziek en ze zeggen: Het is erg dat hij 
nu niet mee op vakantie kan, omdat ze dat zelf erg zouden vinden). 
Men begint te zoeken naar logische verklaringen van bepaalde 
gebeurtenissen: bv. hij is oud en is dood gegaan; ik ben niet oud dus ga 
niet dood. Bepaalde structuren worden overzien en er is inzicht in 
situaties en redenen. Dat noemt men een structurerende 
ervaringsordening. 
Op sociaal-emotioneel vlak zijn deze mensen nog erg kwetsbaar: 
omdat ze meer begrijpen dan ze in staat zijn om goed met alle 
informatie om te gaan. Fantasie en realiteit lopen nog door elkaar. Het 
magische denken kan nog andere gevoelens oproepen, zoals 
schuldgevoelens. Mama is ziek, omdat ik boos op haar was. Men denkt 
bepaalde zaken te kunnen manipuleren: Als ik lief tegen mama ben, 
wordt ze weer beter. 
Men projecteert eigen gevoelens op anderen. Ik ben verdrietig, dus de 
hele wereld is verdrietig. Men kan gesproken taal gebruiken om emoties 
onder woorden te brengen. 
 
Ondersteuning 
Het leven draait nog veelal om henzelf. Ze reageren nuchter op wat 
anderen overkomt en kijken wat het voor hen betekent. Ze kunnen zich 
wel beter inleven in de ander, in zoverre dat zij gevoelens toekennen 
aan anderen. 
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Het begripsvermogen is groter en gaan op zoek naar logische 
verklaringen voor gebeurtenissen. Maar logische verklaringen die 
buiten hun belevingswereld valt of niet concreet te maken is, zal niet 
altijd worden geaccepteerd. Bovendien kunnen realiteit en fantasie nog 
door elkaar lopen en tot verwarring leiden. Visualisaties, verhalen e.d. 
kunnen als ondersteuning worden gebruikt. 
Ze zijn in zekere mate in staat om gevoelens te verwoorden of om ze 
indirect via spel uit te drukken. Belangrijk is dat zij aan anderen ervaren 
dat al deze uitingen in orde zijn. Vaak kunnen zij zelf wel hun grenzen 
aangeven in wat zij willen en aankunnen. Zij verdienen hierbij ons 
respect voor hun keuze. 
 
 
Licht verstandelijk gehandicapten (7/8 – 12 jaar – IQ 55/60 – 70)   
 
Er is sprake van concreet logisch denken. Ze kunnen relaties zien 
tussen twee of meer objecten en oorzaak-gevolg relaties). Men 
interesseert zich voor het waarom. Men heeft besef van toekomst en 
verleden. Omdat men aan zichzelf vorm kan geven, noemt men hun 
wijze van ervaringen te ordenen vormgevend. Relaties met mensen 
buiten de directe leefomgeving kunnen worden aangeknoopt en 
onderhouden. Gevoelsmatig richt men zich nog geheel op eigen 
gevoelens; pas op 11 – 12 jaar kan men ook met gevoelens van 
anderen meebeleven.. 
Emotionele reacties zijn als zodanig  goed voor ons herkenbaar, maar 
kunnen wel impulsiever zijn: of het nu past of niet, men uit zijn 
gevoelens. 
 
Die verhalen, overtuigingen en waarnemingen  worden overgenomen, 
die eigen zijn aan de groep waartoe men behoort of wil behoren en 
worden letterlijk opgevat. Dat geldt ook voor morele regels, 
geloofswaarheden en symbolen. Symbolen kunnen krachtige ontroering 
oproepen. Die verhalen geven samenhang aan ervaringen en maken ze 
waardevol. Men heeft vooral oog voor details om samenhang te 
ontdekken. Buiten deze verhalen is er nauwelijks sprake van eigen 
reflectie. Mythische figuren krijgen menselijke gestalten (bv. engelen, 
duivel, de dood, stripfiguren). Men kijkt naar de wereld met het oog van 
eerlijkheid en rechtvaardigheid. 
 
Ondersteuning 
Ze zijn in staat logisch te denken en dit te koppelen aan een concrete 
voorstelling. Zij beseffen bijvoorbeeld, dat als iemand ernstig ziek is en 
niet meer beter wordt, hij uiteindelijk dood zal gaan. 
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Deze mensen kunnen impulsief zijn in hun reacties. En zij kunnen reële 
vragen stellen, die wij misschien alleen in onze gedachten hebben; Jij 
wordt niet meer beter hè? Zij kunnen zich enigszins verplaatsen in een 
ander en in hun gevoelens. Maar zullen de reacties van anderen 
kleuren met hun eigen beleving. Een begeleider vraagt aan een 
bewoner hoe het nu met hem is, nu zijn vriend is verhuisd. Hij zal 
antwoorden, dat de begeleider die bewoner vast ook wel zal missen en 
het daarom beter is om maar niet teveel te zeggen over hoe hij zich 
voelt. 
Soms zullen ze moeilijk vragen stellen, waarop anderen  geen of 
onvoldoende antwoord kunnen geven. Dan is het belangrijk de ander 
serieus te nemen en eerlijk te zijn in het antwoorden. Het is ook 
belangrijk om na te gaan waarom iemand deze specifieke vraag stelt en 
welk gevoel hij daarbij heeft. Dat is van invloed op het antwoord dat je 
geeft. 
Mensen met een lichte verstandelijke handicap hebben behoefte aan 
waardering voor de zorg en het medegevoel dat zij voor anderen tonen. 
Zij ervaren die waardering vooral als zij een zekere 
verantwoordelijkheid mogen dragen., Zij zijn doorgaans goed in staat 
aan te geven wat zij willen en aan kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Oefeningen 
 
    Oefening 1: Gebaren bedenken en verstaan 
    
    In tweetallen. 
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    Kies een ding uit en maak dat met gebaren en zonder woorden aan  
    je buurman/vrouw duidelijk. 
 
    Van rol wisselen: 
    Kies een activiteit uit en maak dat met gebaren en zonder woorden  
    aan je buurman/vrouw duidelijk. 
 
    Van rol wisselen: 
    Kies een plek  uit waar je naartoe wilt en maak dat met gebaren en 
    zonder woorden aan je buurman/vrouw duidelijk. 
 
    Van rol wisselen: 
    Kies een stemming uit en maak dat met gebaren en zonder woorden  
    aan je buurman/vrouw  duidelijk. 
 
 
    Oefening  2: Respectvol: de ander erbij betrekken 
 
     3 personen, waarvan één zit(A)  en de ander staat (B) . 
     C krijgt de  stille opdracht A te negeren en een boodschap over A  
     over te brengen aan B. 
     Bijvoorbeeld: A is al enkele malen tijdens de wekelijkse bijeenkomst 
     met de groep in slaap gevallen. 
     Volgens de begeleiders van de groep is het misschien geen goed  
     tijdstip en kan hij/zij beter een andere activiteit op een vroeger uur  
     kiezen. 
     
     Hoe voelt dat voor A nu hij/zij genegeerd wordt? 
 
 
     Oefening 3:Communicatie en intentie 
 
     Loop door de zaal en kijk eens naar je zelf hoe je loopt 
     Loop eens op je tenen (hoe voelt dit!) 
     Loop eens op je hakken (hoe voelt dat!) 
     Loop door de zaal en als je iemand tegen komt sta je eens even stil. 
     Is er oogcontact mogelijk? Als je het genoeg vindt loop je verder en  
     probeer je het opnieuw bij een ander. 
     Loop door de zaal en zoek iemand waar je samen mee verder wilt 
     lopen. 
     Hoe is dat?  
     Aan de hand verder lopen, of schouder vast houden. 
     Je komt onderweg hindernissen tegen? 
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     Accepteer je dat, of laat je elkaar los? 
     Probeer eens te voelen hoe dat is. Als het niet gaat, verbreek het  
     contact. Lukt dat? 
     Kan dat ook bij een ander. Op eenzelfde manier als zo net of  
     anders? 
 
Oefening 4: Hand geven (intentie, communicatie) 
 
Vijf mensen op een rij, vijf aan overkant. Ene rij sluit de ogen. Vijf 
anderen lopen naar iemand toe, geef hem/haar de hand en loop er 
vandaan.  
Hoe ga je –zonder woorden- de ontmoeting in en hoe neem je 
afscheid? 
Was er contact (aan beide zijden)?  
Wat voor soort hand heb je gehad (warm, koud, wilde de ander je 
ontmoeten, was het een lege hand, welke betekenis had die handdruk. 
 
Eventueel kunnen de mensen die aanvankelijk de open gesloten 
hadden opnieuw de hand zoeken van degene die hen ontmoet heeft. 
Hoe is het nu je oog-contact kon maken? 
 
 
Oefening 5: receptie (intentie) 
 
Aantal mensen zitten op een rij.  Familie, op het einde zit het 
bruidspaar. 
We komen voor de receptie. 
Vraag aan de familie: Heeft de familie een fijne hand gekregen en hoe 
was dat voor het bruidspaar? 
Is er verschil? 
Wat is de intentie? Was er verschil in? Kwam men alleen voor het 
bruidspaar of werden de anderen er ook in betrokken?  
 
 
 
Oefening 6: Lokken: Intentie voelen 
 
Mensen staan tegenover elkaar. De ene groep spreekt de 
tegenoverstaande persoon aan met : “Kom toch” 
De persoon komt alleen dichterbij als de uitnodiging overtuigend voelt, 
anders een stukje terug. 
 
Oefening 7: contact met handen (uitnodiging, respect) 
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Met zijn tweeën tegenover elkaar zitten. Geen woorden. De een is 
passief en de ander actief. De actieve zoekt contact via de handen? 
Vraag: Hoe uitnodigend was de ander om contact toe te staan? 
 
 
Oefening 8: bedienen (negeren, geen respect) 
 
Twee tafeltjes die bediend moeten worden. De ene bediende krijgt de 
opdracht de klanten niet te willen zien. 
Het andere tafeltje krijgt de opdracht te blijven praten en de bediende te 
negeren. 
 
Oefening 9: Aanvoelen van uitnodiging (respect, grenzen) 
 
Een persoon komt de ander –die zit- tegemoet. Moet zien aan te voelen 
op welke wijze hij dichterbij kan komen. Bv. naast hem/haar staan, 
hand geven, op schoot zitten. 
Heeft de een het goed aangevoeld, of is er over een grens gegaan? 
 
 
Oefening 10: Uitnodigende afstand 
 
Afzonderlijke opdracht aan twee speler. A komt in een winkel of rond te 
kijken. Zoekt niet iets speciaals.  
Bediende krijgt opdracht nadrukkelijk de klant te bedienen? 
Wat is de reactie van de klant en hoe voelde dat? 
Welke houding werkt prettiger voor de klant? 
 
 
 
 
 
 
 
Lijst van hulpmiddelen: 
 
1. picto-agenda 
2. pictogrammen annex foto-boek 
3. communicator 
4. gebarenboek 
5. picto’s van een school 
6. levensboek 
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7. thema-boekje Verhuizen (tekeningen) 
8. themaboekje: “Doodgaa…hoe ziet dat eruit?” 
9. themaboekje Naar de kerk (foto’s) 
10.Kijkbijbel 
 
Overig materiaal: 
 
1. Boek “Mensen met een verhaal” 
2. Boek “In het leven gegeven” 
3. Boek “In het leven ontvangen” 
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