
I(walitatieve studie: 'De kijk van ouders op hun kind na ergo-

therapie op basis van sensorische integratie.' (Cohn, 2001)

Samenvatting en beoordelíng van een kwalitatief onderzoek

I(walitatief onderzoek kan omschreven

worden als een onderzoeksproces dat zich

richt op het inzichtelijk maken van een

situatie, gebaseerd op verschillende

onderzoekstradities die een maatschappelijk

of menselijk probleem blootleggen. De

onderzoeker creëert een complex holistisch

beeld, analyseert tekst, rapporteert

opvattingen van betrokkenen en plaatst de

studie in een natuurlijke context. I(walitatief
onderzoek kan een middel zrjn om het

beroepsmatig handelen theoretisch te

onderbouwen.

Doel
De sensorische integratie (Sl) benaderingswijze is binnen

de kinderergotherapie de meest onderzochte interventie.

Uit het literatuuronderzoek van Cohn btijkt dat veel onder-
zoeken uitwijzen dat Sl effectief is en leidt tot toename in

motoriek, sensorische verwerki n g en teervaardi gheden.

Toch kunnen er geen definitieve conclusies getrokken wor-
den ten aanzien van de effectiviteit van Sl. Tot nu toe is

vooraI gebruikgemaakt van metingen in het handeten van

het kind. 0m de onderzoeksresultaten te verbreden dient

het perspectief van het kind en diens familie bij onderzoek

betrokken te worden.

Het doel van Cohn bij dit onderzoek is te begrijpen wat de

beleving van ouders ten aanzien van het resultaat van de

ergothera pie is. Vanuit een'fam i ly-centered' bena deri ng

kunnen de doetstellingen van de ergotherapie aanstuiten

bij wat ouders betangrijk vinden voor hun kind.

Methode
Cohn gebruikt een kwatitatieve onderzoeksmethode. Voor

de dataverzameling houdt ze open interviews met de

ouders. De ouders zijn thuis geïnterviewd (1 tot 2 uur). De

open vragen die gestetd zijn, worden in het artiket
beschreven.

Voor de analyse maakt ze gebruik van de grounded theory
approach, waarbij ze in de uitgeschreven interviews the-
ma's benoemt en categoriseert. Ze vergetijkt de positieve

lnka Logister-Proost en Margo van Hartingsvetdt

reacties van ouders met de in twijfettrekkende reacties en

ze kijkt naar overeenkomsten en verschitlen.

Selectie
De setectie van de te interviewen ouders wordt in het arti-
kel beschreven. Het betreft ouders van kinderen (4 tot 10

jaar), bij wie volgens de Sensory lntegration and Praxis

Tests sprake is van dysfunctie in de sensorische integratie.

De Sensory Integration and Praxis Tests (SIPI) van A.

Jean Ayres (1989) is een diagnostisch instrument en is

een revisie van de Southern California Sensory

Integration Tests (SCSIT)waardoor de validiteit en

betrouwbaarheid van een aantal subtesten zijn toege-

nomen. De test meet praxis en sensorische verwer-
king en integratie van de vestibulaire, proprioceptie-
ve, tactiele, kinesthetische en visuele systemen, en
ondersteunt de interventieplanningvoor deze gebie
den. SIPT is ontwil&eld voor kinderen van 4 jaar en 0

maanden tot 8 jaar en 11 maanden en bestaat uit 17

subtesten. Het gaat in de test om tijd, accuraatheid en
het afrnaken van de taak. De test duurt twee uur plus

30 tot 45 minuten voor de scores.

De kinderen ontvingen minstens 32 één-uursbehandelin-
gen van ergotherapeuten in privépraktijken, die werkten
vanuit een Sl-methodiek. Zij zijn één maand tot twee jaar

voor het interview gestopt met ergotherapie. (Uit een

review van negen effectstudies btijkt dal24 één-uursbe-
handetingen bij kinderen met leerproblemen modaaI is. De

kinderen die deelnemen in dit onderzoek, hebben dus vol-
doende ergotherapie ontvangen om veranderingen te kun-
nen verwachten.)

Exclusiecriteria' autisme, atgemene ontwikkelingsstoornis
en het fragiete-X-syndroom. Dit in verband met te verwach-
ten extra sociaa[-emotionele en gedragsproblematiek.

Uit een tijst van 42 kinderen, die votdeden aan de inclusie-
criteria, zijn de ouders van22 kinderen at random geselec-

teerd. Uiteindetijk zijn 16 ouders geïnterviewd.

Data
Cohn schreef na ieder interview een reflectieverslag en

schreef periodiek een analytisch verslag om haar ontwik-
kelende gedachten ten aanzien van haar onderzoeksvraag

en het proces vast te leggen (verifieerbaarheid). Atte inter-
views zijn met een recorder opgenomen en schriftetijk uit-
gewerkt. Deze uitwerking is daarna weer vergeleken met

de audio-opname (ptausibititeit). Een samenvatting van

ieder interview is naar de betreffende ouder gestuurd en

daarna is telefonisch overlegd met de ouder (beperkte
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member check). Daarnaast zijn de benoemde categorieën taten van dit onderzoek kunnen daarom niet zomaar op de

gecontroleerd door cottega-ergotherapeuten (peer check). Nederlandse situatie toegepast worden.

Bij de uitwerking van data wordt regetmatig een koppeling Ter discussie' doordat ouders naar hun kind hebben leren

met reeds ontwikkelde theorie en eerdere onderzoeken kijken vanuit de Sensorische Integratie benadering, begrij-
gemaakt (body of knowledge). pen ze hun kind beter en kunnen ze ook het gedrag van

De ouders zijn atten afkomstig uit de sociale middenklas- hun kind beter accepteren. Dat heeft mogetijk meer effect

se. Cohn geeft zetf aan dat vervolgonderzoek in andere dan een jarenlange behandeling, die in Nedertand in het

sociale klassen de generaliseerbaarheid van de data ten kadervan de EEE niet gegeven kan worden.

goede komt.
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Toepasbaarheid Zoekstring: ((sensoryAND (procession ORintegra-
Cohn geeft bij haar literatuuronderzoek aan dat de effecti- tion))AND (parent* OR family' OR maternal OR

viteit van Sl nog onvotdoende bewezen is. Daarnaast mother* OR father* OR caregit'))AI.{D (review OR

bestaan er een meta-analyse (Vargas, 1999) en een RCT meta-analysis OR RCT OR randomized controlled
(Leemrijse, 2000) die de werking van Sl ernstig in twijfet trial OR CCT OR Clinical Controlled Trial OR qualita-
trekken. tive study OR effectiveness OR efficary)
Dit onderzoek is uitgevoerd in de Amerikaanse situatie, Limits: All Child: 0-18 years, Publication Date from
waarbij minimaal32 uur Sl-behandetingen zijn gegeven. ln 2000 to 2005, Humans
de Nederlandse situatie hebben we in de eerste lijn de Resultaat: 8 artikelen.
beperking van tien uur behandeting op jaarbasis. De resul-
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