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Inleiding 

 
In dit zorgprogramma lees je hoe Gemiva de ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige 
beperking vormgeeft. Hoe brengen we in ons werk met deze cliënten onze visie in de praktijk? Welke 
methodes en werkwijzen gebruiken we? Welke competenties heb je als medewerker nodig om met 
deze mensen te werken? En hoe kun je bij ons aan die competenties werken? Met behulp van het 
zorgprogramma kun je kijken wat je al doet en wat je nog kunt ontwikkelen. 
 

 
1. Doelgroep 

 
Mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben zowel een ernstige verstandelijke 
handicap als bijkomende beperkingen. Zij hebben een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Hun 
kalenderleeftijd ligt ver boven de ontwikkelingsleeftijd. Naast mensen met een ernstige meervoudige 
beperking, vallen ook mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB) binnen dit 
zorgprogramma. Binnen dit zorgprogramma gebruiken we de term EMB.  
 
Meestal is een hersenbeschadiging de oorzaak van de ernstige beperkingen. Die beschadiging kan 
het gevolg zijn van: 

  een chromosomale afwijking;  

 een infectie; 

 een stofwisselingsziekte; 

 complicaties voor, tijdens of na de zwangerschap. 
 
Het is een zeer diverse groep. De wisselwerking tussen twee of meer stoornissen versterkt de 
complexiteit van de handicaps. Door de verschillende handicaps verminderen de mogelijkheden tot 
compensatie. Het gebrek aan compensatiemogelijkheden leidt tot een grote afhankelijkheid van de 
omgeving. 
(bron: BOSK, Kennisplein en EMB platform) 
 
Er zijn bepaalde syndromen waarbij het verstandelijke niveau aanmerkelijk hoger kan zijn, maar wel 
sprake is van meervoudige beperkingen, zoals het Rett syndroom.  
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2. Visie  
 
Bij Gemiva helpen we mensen die ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijk bestaan te 
bereiken en te behouden. Wij vinden daarbij het volgende belangrijk: 

 regie over je eigen leven;  

 een plek hebben waar je jezelf kunt zijn;  

 leven in contact met anderen;  

 je talenten kunnen gebruiken;  

 hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt. 
 
Per item uit de visie geven we een korte vertaling naar onze doelgroep. We illustreren dit met 
voorbeelden.  
 
Regie over je eigen leven  
De cliënt maakt met zijn gedrag duidelijk welke voor- en afkeuren hij heeft. Als begeleider herken je 
de signalen van de cliënt, hoe klein ook, bijvoorbeeld het optillen van een hand, het kijken in een 
richting. Je reageert hierop en handelt daarbij vanuit het belang van de cliënt. Het is belangrijk dat je 
open blijft staan voor meerdere betekenissen van een signaal. En dat je blijft kijken naar je eigen 
handelen. 
 

Na een wandeling spant Ramon de spieren in zijn romp en armen. Zou Ramon zélf willen 
proberen zijn jas uit te doen?  
 
Kees is al een tijd onrustig op donderdag. Hij bijt in zijn hand, gooit materiaal weg en gaapt. 
Zou hij aangeven dat hij de donderdag graag anders ingevuld zou zien? 
 
Sandra eet langzaam. Geeft zij hiermee te kennen dat ze graag tussendoor een slokje melk 
wil, dat ze niet zo snel kan slikken, dat ze nu geen zin heeft in dit beleg? Of wil ze door een 
andere begeleider geholpen worden? 

 
Een plek hebben waar je jezelf kunt zijn 
Een plek waar je jezelf kunt zijn, is een plek waar je je veilig voelt, waar je je eigen ding kunt doen, tot 
rust kunt komen en kunt opladen. Dit vraagt een omgeving waarin iedereen de cliënt kent en de 
begeleiding vertrouwd is en veilig. De omgeving past zich aan, aan de behoeften van de cliënt. Er 
wordt goed gekeken naar wat een cliënt wil. Emoties tonen hoort hier ook bij: een cliënt kan 
bijvoorbeeld best even boos worden of verdrietig zijn. Deze emoties worden serieus genomen. 
 

Cato schrikt soms als ze een onverwacht geluid hoort. Ze slaat dan met haar handen op haar 
tafelblad. Haar begeleider gaat dan naast haar zitten en legt haar hand op Cato’s arm. Cato 
reageert hier niet gelijk op, maar wordt er uiteindelijk wel rustig van. 

 
Leven in contact met anderen 
Voor elk mens zijn relaties en contacten van belang. Dit geldt dus ook voor mensen met ernstige 
meervoudige beperkingen. De relatie tussen de cliënt en de begeleider is het startpunt in de 
begeleiding. Vanuit deze relatie kan een cliënt zich veilig en prettig voelen.   

 
Jan krijgt een grote glimlach op zijn gezicht als zijn begeleider zijn rolstoel bij het 
belevingstheater naast Sophie zet. Soms pakt hij ook haar hand vast. Hij vindt het ook héél 
fijn als hij in het gesprek wordt betrokken tussen twee begeleiders. Jan straalt dan! 

 



5 
 

Je talenten kunnen gebruiken 
We kijken naar wat de cliënt interesseert, wat hij kan en waar nieuwe mogelijkheden liggen. Het 
onderscheid tussen talenten en mogelijkheden is moeilijk te geven. Wij zien talent als iets waar 
iemand goed in is, waarin iemand zich onderscheidt van anderen. Het geeft iets ‘eigens’ aan de 
cliënten. Soms kan er ook een talent verborgen zitten in gedrag wat als negatief gezien wordt. Het is 
dan de kunst om dit om te buigen naar mogelijkheden. 
 

Petra heeft de neiging om heel hard te praten en soms ook om te gillen. Dit wordt niet altijd 
door anderen gewaardeerd. Petra is een keer op zaterdag meegegaan naar een 
voetbalwedstrijd. Ze beleefde veel plezier aan het aanmoedigen van het team. Dat doet ze nu 
wekelijks. De voetballers vinden het leuk dat ze er is en ze heeft hier ook nieuwe vrijwilligers 
ontmoet.  
 
Anton scheurt kleine strookjes van een stuk papier en maakt er sierlijk gekrulde sliertjes van. 
Deze worden verzameld in een doorzichtige kerstbal. 

 
Hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt 
Als een cliënt iets niet helemaal zelfstandig kan, heeft hij ondersteuning nodig. Bij mensen met 
ernstige meervoudige beperkingen worden veel handelingen over genomen. Observeer goed wat de 
cliënt wél zelf kan. Neem die handelingen niet over. Zo ervaart de cliënt dat zijn handelingen ertoe 
doen en dat hij invloed kan hebben op wat er gebeurt.  
Kijk ook hoe je een cliënt actief kunt betrekken bij een activiteit die hij niet helemaal zelfstandig kan 
uitvoeren. Zoek naar de balans tussen zelfstandig uitvoeren, actief betrekken en overnemen. De 
vaardigheden van een cliënt kunnen variëren door bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken. De balans 
kan dan anders zijn. Als je hier rekening mee houdt, voorkom je dat een cliënt overvraagd wordt. 
 

Jesse zet zijn lege beker op de tafel. Tot voor kort bleef hij met de beker in zijn handen zitten 
tot een begeleider hem ophaalde. Hij blijkt het prima zelf te kunnen. 
 
Renate kan haar sokken niet zelf aantrekken. Ze vindt het wel leuk om een sok vast te 
houden, terwijl haar begeleider haar andere sok aantrekt en hierover vertelt. 
 
Mohammed gaat graag mee als een begeleider de schone was rondbrengt. De was ligt dan 
op zijn rolstoelblad. Begeleiders nemen Mohammed mee naar de kast waar de schone was 
weer in gaat. 

 
Betekenis van de visie voor wonen en dagbesteding  
 
Wonen 
Deze cliënten hebben een ruime woonomgeving nodig, waar de benodigde hulpmiddelen 
voorhanden zijn. Daarnaast is de omgeving aangepast op rolstoelgebruik en wordt er rekening 
gehouden met de akoestiek van de ruimte. Ook is een huiselijke sfeervolle omgeving belangrijk waar 
iedere cliënt de mogelijkheid heeft zijn eigen invulling aan het leven te geven.  
 
Dagbesteding 
Cliënten hebben zinvolle dagactiviteiten nodig, waarbij gekeken wordt naar hun mogelijkheden en 
wensen. Vaak zijn dit belevingsgerichte en stimulerende activiteiten.  
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3. Hulpvragen 
 
Vaak hebben cliënten met EMB motorische beperkingen, zoals vergroeiingen of spasmes. Hierdoor 
kunnen zij zich niet of nauwelijks zelfstandig voortbewegen en kunnen zij moeite hebben met andere 
motorische handelingen, zoals dingen pakken. Meestal zijn cliënten met EMB afhankelijk van een 
rolstoel of andere hulpmiddelen.  
 
Vaak heeft de cliënt ernstige zintuiglijke beperkingen, zoals gezichts- of gehoorstoornissen en 
prikkelverwerkingsstoornissen.  
 
De communicatie van mensen met EMB is meestal heel subtiel. Mensen met EMB communiceren 
vaak met lichaamstaal en geluiden. Gezichtsuitdrukkingen en lichamelijke reacties worden met 
aandacht bekeken om wensen en behoeften van de cliënt te begrijpen. Er kan gewerkt worden met 
communicatie middelen.   
 
Andere mogelijke bijkomende problemen zijn:  

 epilepsie; 

 eet- en drinkproblemen (zoals reflux, longproblemen en slikproblemen);  

 slaapstoornissen;  

 moeilijk verstaanbaar gedrag; 

 gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties, urineweginfecties en obstipatie; 

 bijwerkingen van medicijnen.  
 
Al deze mogelijke beperkingen kunnen variëren in ernst en optreden in verschillende combinaties.  
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben ondersteuning nodig bij alle onderdelen van 
het dagelijkse leven gedurende de dag en nacht. Daarnaast zijn met EMB vaak afhankelijk van 
voorbehouden risicovolle handelingen.  
 

4. Doelgroepspecifieke thema’s  
 
Bij het werken met deze doelgroep spelen de volgende thema’s:  
 

 lichamelijke problematiek (zoals hierboven genoemd); 

 eet- en drinkproblemen; 

 bewegen; 

 prikkelverwerking; 

 transfers; 

 communicatie en betekenis van gedrag; 

 zelfverwonding; 

 alertheid; 

 contact; 

 vrijheidsbeperking; 

 tijdsbesteding; 

 tempo; 

 routines; 

 bejegening;  

 verzorging; 

 voorbehouden risicovolle handelingen; 
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 pijn; 

 rouwverwerking;  

 seksualiteit. 
 

5. Werkwijze 
 
Uit de visie komt naar voren dat het belangrijk is dat begeleiders:  

 (kleine) signalen kunnen herkennen;  

 open staan voor meerdere betekenissen van een signaal;  

 handelen vanuit het belang van de cliënt;  

 reflecteren op dit handelen;  

 denken in mogelijkheden;  

 zelfredzaamheid stimuleren;  

 contact met anderen tot stand helpen brengen;  

 een goede relatie met de cliënt hebben.  
 
Werkwijze 

 
Visie 
Startpunt van onze werkwijze is dat begeleiders op de hoogte zijn van de visie van Gemiva en de 
uitwerking hiervan voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. 
 
Ondersteuningsplan 

We werken methodisch vanuit het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan beschrijven we de 
beeldvorming, het perspectief en de daaruit voortvloeiende doelen. Die zijn het uitgangspunt voor 
de begeleiding. Het ondersteuningsplan wordt opgesteld in overleg met de cliënt. Bij deze doelgroep 
is dit vaak de cliëntvertegenwoordiger die hier een grote rol in heeft. De gedragsdeskundige is indien 
nodig betrokken bij de omschrijving van de beeldvorming over de cliënt en de daaruit voortvloeiende 
begeleidingsstijl. Ook andere deskundigen kunnen hier een rol hebben. Denk hierbij aan AVG-artsen, 
logopedisten, fysiotherapeuten, etc.  
 
Emotioneel functioneren 
Om te kunnen handelen vanuit het belang van de cliënt is het nodig dat je weet wat zijn 
mogelijkheden zijn en op welk niveau hij functioneert, zowel cognitief als emotioneel.  
Een gedragsdeskundige kan de emotionele ontwikkeling en de bijbehorende begeleidingsstijl in kaart 
brengen met bijvoorbeeld de Schaal voor Emotionele ontwikkeling bij mensen met een 
verstandelijke beperking - Revised (SEO-R), aanvankelijk ontwikkeld door A. Došen.  
 
Ontwikkelingsdenken 
Om zicht te krijgen op de cognitieve ontwikkeling maken we gebruik van het Ontwikkelingsdenken 
van De Geeter en Munsterman (sensatiefase, klikfase en begripsfase). De fasen van het 
Ontwikkelingsdenken geven aan wat de mogelijkheden van een cliënt zijn en hoe je hier in de 
begeleiding op aan kunt sluiten.  
 
Goed leven: LACCS 
Naast het Ontwikkelingsdenken hebben de Geeter en Munsterman een visie – met de naam Goed 
leven! - ontwikkeld, waarin zij aangeven wat een goed leven is voor een persoon met een ernstige 
meervoudige beperking. Deze visie op goed leven past bij onze visie, waarin we het belang van de 
cliënt voorop stellen. Wanneer je wilt handelen vanuit het belang van de cliënt, streef je naar een 
goed leven voor deze persoon.  



8 
 

De Geeter en Munsterman beschrijven wat de kernwaarden zijn in de begeleiding van de persoon 
met een ernstige meervoudige beperking: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en 
stimulerende tijdsbesteding (LACCS). Bij al deze waarden is het van belang om te kijken naar signalen 
en om te denken vanuit mogelijkheden, de uitgangspunten vanuit onze visie.  
In de kernwaarden komen de uitgangspunten contact met anderen, vertrouwde begeleiding en het 
stimuleren van de zelfredzaamheid duidelijk naar voren. 
Door vanuit deze waarden naar de cliënt te kijken, krijg je inzicht in hoe het met hem gaat en of er 
mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren. We gebruiken deze kernwaarden dan 
ook als basis in de begeleiding. Binnen deze kernwaarden is het mogelijk om gebruik te maken van 
verschillende methodieken.  
 
Ontwikkelingsvolgmodel (Edumaps)  
Op kinderdagcentra gebruiken we het ontwikkelingsvolgmodel een model waarmee we de 
ontwikkeling op diverse domeinen bekijken. Motoriek, spel en zintuigen zijn hier voorbeelden van.  
Bij mensen met een ernstige meervoudige beperking gebruiken we vooral de meervoudige hulplijnen 
(MH-lijnen). In stappen van drie maanden volgen we de ontwikkeling op de diverse domeinen. Ook 
kijken we welke randvoorwaarden nodig zijn om ontwikkeling te zien. Vervolgens wordt er een score 
gegeven die de mate van beheersing weergeeft. 
 
Het ontwikkelingsvolgmodel is een hulpmiddel om samen (cliëntvertegenwoordiger, persoonlijk 
begeleider en gedragsdeskundige) doelen te formuleren voor een cliënt. Per domein kijken we of de 
mate van beheersing omhoog kan of dat we kiezen voor een nieuwe stap. Bij het formuleren van 
doelen nemen we de totale beeldvorming over een cliënt mee. Ook hierbij is het belangrijk dat we 
klein kijken, goed observeren en openstaan voor mogelijkheden.  
 
Samen maken we het verschil 
Niet alleen op kinderdagcentra, maar voor alle cliënten met een ernstig meervoudige beperking, is 
de samenwerking tussen begeleiders en familie van groot belang. Samen kun je de mogelijkheden 
van een cliënt, het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven in kaart te brengen. 
 

5.2 Samenwerking (intern en extern) 
 
Bij de verzorging en begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking werken we 
samen met verwanten en vrijwilligers. Familie speelt vaak een grote rol in het leven van een cliënt. 
Een goede samenwerking (werken in de driehoek) tussen de professionele begeleiding, 
cliëntvertegenwoordigers en de cliënt is daarom erg belangrijk.  
 
Daarnaast doen we een beroep op de volgende disciplines:  
 

Intern Extern 

 AVG-arts  

 Praktijkverpleegkundige 

 Gedragsdeskundige 

 Logopedist 

 Fysiotherapeut 

 Ergotherapeut 

 Bewegingsagoog 

 Psychomotore therapeut 

 Spelagoog 

 Muziektherapeut 

 Leren en ontwikkelen (cliënten) 

 Specialist in ziekenhuis 

 Gehoor- en visusscreening bij externe 
organisaties  

 Huisarts 

 CCE 

 Diëtist 
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6. Professionele kwaliteit 
 
Om goede ondersteuning en/of zorg te bieden, is het belangrijk dat je competent bent en je je 
competent voelt om met deze doelgroep te werken. Daarbij gaat het om je houding, vaardigheden 
en kennis. Je kunt onderstaand overzicht van de competenties gebruiken bij een ontwikkelgesprek, 
bij het inwerken van nieuwe medewerkers of bij teamreflectie.  
 

a. Competenties  
 
Houding 
 
Werk je bij Gemiva dan werk je vanuit onderstaande houding. Die houding heb je in al je contacten: 
met de cliënt en zijn netwerk, met je collega’s en met je externe samenwerkingspartners. Zo geef je 
invulling aan de kernwaarden van Gemiva: gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en 
oplossingsgericht.  
 

 Je stelt jezelf regelmatig de vraag: ‘wat voeg ik toe aan een zo goed en gewoon mogelijk leven 
van de cliënt?’ 

 Je bent je ervan bewust dat je treedt in het persoonlijke leven van cliënten en hun naaste 
omgeving. 

 Je bent onbevooroordeeld geïnteresseerd in de ander. Je luistert en/of kijkt naar wat de ander 
aangeeft en sluit daar bij aan. Je stelt (open) vragen, geeft erkenning en complimenteert. Je 
vult niet in voor de ander.  

 Je vraagt naar eigen ideeën, eerdere successen, competenties en oplossingen, waardoor je het 
vertrouwen van de ander in zijn eigen mogelijkheden versterkt. 

 Je sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de ander.  

 Je maakt duidelijke en haalbare afspraken, komt die na of stelt ze tijdig in overleg bij. 

 Je reflecteert op je eigen doen en laten, onderzoekt de effecten van je gedrag en bent bereid 
waar nodig alternatief gedrag te ontwikkelen. 

 
Vaardigheden 
 

 Je bent in staat om een relatie op te bouwen met de cliënt, zodat deze invloed kan uitoefen 
op zijn leven en omgeving. 

 Je bent in staat om een relatie op te bouwen met de cliëntvertegenwoordiger, zodat de 
samenwerking vanuit de driehoek wordt gewaarborgd.  

 Je geeft de cliënt ruim de tijd om aan jou te wennen en de mogelijkheid om een 
vertrouwensband op te bouwen, omdat opbouw van dit vertrouwensproces traag kan 
verlopen bij EMB cliënten.  

 Je bent in staat om de behoefte en mogelijkheden van de cliënt duidelijk te krijgen, zodat de 
ondersteuning hierbij aansluit.  

 Je kunt het gedrag, de gezondheidssituatie en de ontwikkeling van de cliënt observeren en 
veranderingen daarin signaleren. Je stemt de dagelijkse begeleiding hierop af.  

 Je bent in staat de cliënt zo te activeren en te stimuleren dat deze de mogelijkheden heeft 
om zich optimaal te ontwikkelen en zo veel mogelijk zeggenschap over zijn leven heeft. 

 Je begeleidt en verpleegt de cliënt zo nauwgezet en secuur mogelijk m.b.t. betrekking tot de 
beperkingen, gericht op lichamelijk en geestelijk optimaal welbevinden  

 Je bent in staat een netwerk op te bouwen en onderhouden voor en met de cliënt. 

 Je bent in staat om methoden, technieken en vormen van communicatie in te zetten in het 
contact met de cliënt.  
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 Je bent in staat de cliënt te ondersteunen op verschillende leefgebieden zoals wonen, 
dagactiviteiten, school en vrijetijdsbesteding.  

 Je ben in staat om op een verantwoorde wijze onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te beperken 
en af te bouwen, zodat de persoon met EMB niet onnodig in zijn/haar vrijheid wordt 
belemmerd en de risico’s op ernstig nadeel voor de persoon of anderen aanvaardbaar zijn.  

 
Kennis 
 
Je hebt kennis van mensen met een ernstige meervoudige beperking, de gevolgen van de beperking 
en interactie tussen problemen. Je weet wat dit betekent voor de ondersteuning van de  cliënt. Bij 
EMB-problemen gaat het onder meer om kennis van en de interactie tussen: 
 

 ernstige verstandelijke beperkingen; 

 ernstige lichamelijke beperkingen: motorische beperkingen en zintuigelijke beperkingen; 

 veel voorkomende gezondheidsproblemen, zoals epilepsie, eet- en drinkproblemen, reflux, 
slaapproblemen, obstipatie, infectie van luchtwegen; 

 de werking van de hersenen en de gevolgen hiervan op de prikkelverwerking en alertheid 
van mensen met een ernstige meervoudige beperking; 

 moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals onrust, agressie, zelfverwonding, gilbuien, terugtrekking 
en apathie; 

 mogelijkheden tot contact en communicatie; 

 sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkelingsdenken;  

 dementie en andere ouderdomsverschijnselen bij EMB-cliënten. 
 
 
Voor meer uitgebreide informatie kan je de competentieprofielen van de VGN raadplegen.  
https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg 
 
 

b. Mogelijkheden om deskundigheid te bevorderen 
 
Om kwalitatief goede ondersteuning en/of begeleiding te bieden, is het belangrijk dat je je kennis en 
vaardigheden bijhoudt, ontwikkelt en regelmatig reflecteert op je houding. 
In scholing is het van belang dat de visie en de bijbehorende houding besproken worden, 
vaardigheden vanuit deze visie geoefend worden, er kennis is van het niveau van functioneren van 
een cliënt en dat er kennis en vaardigheden zijn met betrekking tot de kernwaarden van LACCS. Ook 
de samenwerking met familie wordt hierin meegenomen. 
 
Het werken met deze doelgroep vraagt van een begeleider dat hij over de bovengenoemde 
competenties beschikt. Het is het belangrijk dat een begeleider ervoor zorgt dat hij deze 
deskundigheid behoudt en ontwikkelt. Hiervoor zijn er binnen en buiten Gemiva mogelijkheden voor 
(bij)scholing en deskundigheidsbevordering. Dit kan variëren van het volgen van een e-
learningmodule, klassikale scholing, teamscholing of het bezoeken van een congres.  
De begeleider is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering. De locatiemanager is 
verantwoordelijk voor het stimuleren van dit proces, te motiveren en voorwaarden te scheppen. 
Voorbehouden en risicovolle handelingen komen veel voor bij deze doelgroep.  Het is daarom van 
belang dat de medewerker er voor zorgt bevoegd en bekwaam te blijven voor de voorkomende 
handelingen, door deze minimaal 3 maal per jaar uit te voeren en elke 3 jaar een hertoetsing uit te 
voeren.  
 

https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg
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Bij de afdeling Leren en Ontwikkelen vind je mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. Hier 
vind je een link naar de themapagina van de afdeling L&O.  
 
 
 

 
 
 


