
Marianne Veefkind vo orzi et een

goede toekomst voor sensorische-
integ ratieth e ra p ie

Terug naar een gezonde respons

De Amerikaanse ergotherapeute
dr. A. Jean Ayres, die de sensori-

sche-integratietherapie ( SI-thera-

pie) ontwikkelde, kreeg lange tijd
weinig erkenning. Sinds enkele

decennia vinden haar inzichten en

methoden wereldwijd steeds meer
navolging. In Nederland bestaat
sinds 25 jaar een aparte Sl-oplei
ding. En nu komt er een stichting
die de Sl-therapeuten wil registre-
ren en de samenleving wil infor-
meren.

Ben Ctaessens

De ontwild<eling van een aantal
inwendige systemen is mede bepa-

lend voor de manier waarop iemand
zichzelf ziet, de omgeving interpre-
teert en daarop reageert. Het gaat

dan met name om de zintuigsyste-

men (onder andere het tactiele,
vestibulaire en proprioceptieve
systeem) en hun onderlinge verbin-
dingen. Bij de verwerking van zin-

tuiglijke informatie worden de ver-

schillende prild<els aan elkaar
gekoppeld en met elkaar vergeleken.

Zintuigen werken nauw samen; zin-

tuiglijke integratie is een cruciale
hersenfunctie. Deze integratie - de

verwerking, organisatie en interpre-
tatie van zintuiglijke informatie -
begint al voor de geboorte en gaat

door naarmate een persoon opgroeit
en interactief met de omgeving
omgaat.

het onderwijs en de gezondheids-

zotg zouden vastlopen, zocht ze

naar behandelmethoden en ontwik-
kelde ze de sensorische-integratie-
therapie. Erkenning voor haar
methode bleef lang uit, maar vanaf
de jaren zeventig vinden haar denk-

wíjze en methoden hun weg over de

hele wereld. In 1979 schreef ze het
boek'Sensory Integration and the
Child' en een jaar later maakte
Nederland er kennis mee.

0pteiding
In de afgelopen 25 jaar hebben in
ons land meer dan 750 therapeuten
uit de vakgebieden ergotherapie,
fysiotherapie en logopedie een

opleiding Sensorische Integratie
gevolgd. Tot 1999 gebeurde dit bU

het Nederlands Centrum voor
Sensorische Integratie in Haarlem,

Werking en betekenis van dit aange-

boren neurobiologische proces wer-

den uitgebreid onderzocht door dr.

A. Jean Ayres. Deze Amerikaanse
ergotherapeute en ontwikkelings-
psychologe van de universiteit van

Southern California stelde vast dat
bij kinderen het integratieproces let-

terlij k spelenderwij s verloopt.
Helaas loopt dit proces niet bij alle
kinderen spelenderwij s, vastbeslo-

ten te voorkomen dat kinderen in

Helaas loopt dit proces niet bij alle

kin d er" erL sp el enderwij s

opgericht door mevrouw LJ.

Horowitz, en nadien aan de post-

HBO-opleiding Sensorische

Integratie bij de Transfergroep
Rotterdam.
'De Sl-therapie is een van de metho-
den waarmee men in de opleiding
ergotherapie kennismaakt en waar-
van een therapeut gebruik kan
maken,' vertelt Marianne Veefkind-

Jansen van Rosen daal. ZIj studeerde
zelf ergotherapie en Sensorische
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Integratie, en werkte tussen 1995 en
juli 2005 als coórdinator en docente
aan de Sl-opleidingen respectievelijk
in Haarlem en Rotterdam. In haar
woning in Haarlem vertelt ze: 'Elk
jaar volgen veertig therapeuten in
logopedie, fysiotherapie en ergothe-
rapie deze opleiding. In de loop der
jaren heeft de opleiding een goede

onfwild<eling doorgemaakt. Er

wordt nu in vijf modules ingegaan
op basistheorie zintuigen en de ver-

werking van prildcels in de herse-

nen, de toegepaste theorie, dia-
gnostiek (observatie en testen), de

interpretatie van informatie (met

veel casuïstiek) en tot slot de behan-
deling (technieken en benadering).'

Kinderen
I(nderen vormen de grootste, hoewel
niet de enige, behandelgroep.
Sensorische-integratiestoornissen
kunnen zich voordoen bij te woeg
geborenen, kinderen met leerproble-
men (ca. 30% van de schoolgaande

groep), stressgerelateerde aandoenin-
gen en kinderen met hersen-

beschadigingen, maar vaak is er geen

eenduidige oorzaak aan te wijzen.
Marianne Veefl<ind: 'Niet altijd
wordt een stoornis in de sensorische
integratie als oorzaak van een leer-

ofgedragsprobleem herkend en dus

door ouders, leerkrachten en artsen
anders benoemd. Een kind dat moei-
te heeft met het eten van bepaalde
voeding wordt als kieskeurig of
lastig ervaren. Als het moeite heeft
met snelle of grote bewegingen of
onhandig gedrag laat zien, kan het
als klunzig worden bestempeld.
Moeite hebben met veters strikken
of schrijven kan als lui betiteld wor-
den en een kind dat niet luistert of
hyperactief is, heet algauw moeilijk.
Ouders kunnen zich door een kind
dat niet wil worden aangeraakt afge-

wezen voelen. Deze reacties zijn
begrijpelijk maar soms onterecht.
Het kind kan dan gewoon niet
anders. De oorzaak van zijn of haar
gedrag kan - met de nadruk op
'kan' - liggen in een verstoring in de

verwerking van zintuigprikkels in
de hersenen. Ouders, maar ook
hulpverleners en leerkrachten, zijn
niet altijd bekend met dat feit.
Een stoornis in de sensorische inte-
gratie kan leiden tot problemen in

Reactie fysiotherapeute Rita Slobbe-Burema: 'In 1991 heb ik, als kinder$r-

siotherapeute in het Waterland Ziekenhuis te Purmerend, de opleiding in
Haarlem gevolgd. Sindsdien heb ik het werken met SI, sensorische inte-
gratie, als een zeer duidelijke meerwaarde eryaren in het behandelen van
kinderen. Het kan er zeer goed aan bijdragen om je functionele doelen te

bereiken. Heel belangrijk is: Spel moet een onderdeel zijn van de thera-

pie om zo een aangepaste respons uit te lold<en. Hierbij zoveel mogelijk
gebruik makend van de inner drivevan het kind en om zo, onder andere,

te komen ïot Krd Power. Bij veel kinderen zie je hierdoor ook het zelfbeeld

en zelfvertrouwen toenemen. Ik vind het ook heel leuk vind dat de kin-
deren er zo veel plezier in hebben, samen beleefje veel lol in een sessie.'

'Naast mijn werkzaamheden in het Waterland Ziekenhuis ben ik sinds

een aantal jaren actief als programmaleider van de cursus sensorische

integratie zoals die nu wordt aangeboden door de Transfergroep

Rotterdam. Ik heb in deze periode de behandelmethode nog meer leren

waarderen en heb veel geleerd van Marianne Veefl<ind en ons enthousi-
aste docententeam. Hierdoor ben ik alleen nog maar nog enthousiaster
geworden.'
'De sensorische integratie therapie is een multidisciplinaire opleiding en

ik denk dat we vanuit onze verschillende achtergronden ook de sensori-

sche integratie meenemen als gereedschap om behandeldoelstellingen
vanuit ons eigen vakgebied te bereiken. In een interdisciplinair samen-

werkingsverband kan de therapie eraan bijdragen dat de verschillende
disciplines meer dezelfde taal gaan spreken. Voor de toekomst hoop ik
dat we inderdaad gaan komen tot een goed landelijk netwerk onder
andere via de stichting zoals genoemd in het artikel en de nog op te rich-

ten website. Ik denk dat het een goede zaak is dat alle kennis en kunde
met betreld<ing tot de SI die in ons land aanwezig is helder voor het voet-

licht komt. Van daaruit kunnen we dan verder gaan werken aan onder-

zoek en een evidence based benadering.'

de ontwikkeling van het kind. Als Marianne Veefl<ind: 'De Sl-therapeut

dit het geval is en het wordt onder- kent dan de zwakke plekken in de

kend, kan het kind worden onder- zintuiglijke respons en begeleidt
zocht en therapie ontvangen.Dat het kind in activiteiten die hem of
kan ook in combinatie met andere haar stimuleren een juiste respons

behandelmethoden, of samen met op zintuiglijke input te geven. Het
andere disciplines.' gaat niet om het aanleren van

In 25 jaar heblten nleer dan 750 therapeLLterL

e en SI-opleiding gevolgd

Evaluatie en therapie motorische vaardigheden maar om
Een Sl-evaluatie bestaat uit het tot de juiste mate van 'arousal' -
gestandaardiseerd testen en observe- wat wij alerte respons zouden noe-

ren van het kind op reacties op zin- men - te komen. Een kind dat over-

tuiglijke stimulatie, gedrag en sen- prikkeld is, heeft vaak een te hoge

somotorische ontwikkeling - zoals arousal en kan ADHD-achtig gedrag

evenwicht, coórdinatie en oogbewe- vertonen, of zich juist terugtrekken.
gingen - en het voeren van gesprek- In een te lage arousal reageert het
ken met ouders en/of kind. Via een kind minder goed op aangeboden

anamnese en diagnose en eventuele prikkels, mist het als het ware prik-
informatie uit test- en onderzoeks- kels. De therapeut wil het kind sti
gegevens van andere disciplines muleren en is daarbij aflrankelijk
wordt een therapieplan vastgesteld. van de motivatie van het kind. Het
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is de kunst de 'inner drive'van het
kind aan te spreken. Soms weten
kinderen zelf heel goed welke acti-
viteiten op een bepaald moment
goed ofjuist minder goed voor hen
zijn. Voor een buitenstaander
gebeurt er niets spectaculairs in de

therapieruimte. Maar het kind leert
al spelend met elke therapiesessie
beter te anticiperen op geboden
(spel)situaties. Met de therapeut ver-

kent het de grenzen en mogelijkhe-
den van zichzelf .'

Mogetijkheden
Wat haar bevalt aan de therapie is de
positieve kijk op de ontwild<elings-
mogelijlóeden van kinderen. De SI-

benadering laat zien dat problemen
in de informatieverwerking, de ont-
wikkeling en/of het gedrag niet
altijd te wijten zijn aan een psychi
sche stoornis, pure gedragsproble-
n-r.en, agressie of onwil. Het is ook
interessant dat de therapie niet
alleen helpt bij kinderen met proble-
men naar dat de theoretische
achtergrond ervan in feite prima is

toe te passen bij alle kinderen. In een
klas die lange tijd heeft moeten stil-

Manon van der List, logopedist en orthopedagoog: 'Via mijn stage in
1992 in een wijgevestigde logopediepraktijk, ben ik in aanraking geko-

men met sensorische integratietherapie. Deze manier van kijken naar
kinderen sprak mij direct aan. Ik heb verschillende cursussen gevolgd
op het gebied van sensorische integratie. De grote meerwaarde vanuit
de sensorische integratie tijdens een logopedische behandeling vind ik
de elementen 'spel' en 'beweging'. Kinderen willen graag spelen en
bewegen. Wanneer je therapiedoelen zo kan verwezenhjken dat het
kind het gevoel heeft voornamelijk met spelen bezig te zijn, is het een
prettige behandeling voor therapeut en kind. De sensorische integratie
therapie biedt mogelijkheden om meerdere zintuigen in te schakelen.
Hierdoor wordt de logopedische behandeling niet meer oefenen aan
tafel, maar spelen in de ruimte.'
'Bij de Transfergroep Rotterdam werk ik sinds kort als coórdinator voor
de opleiding Sensorische Integratietherapie en verzorg ik het post-hbo-

aanbod voor logopedisten. De vele jaren ervaring in mijn logopedieprak-
tijk met het begeleiden van kinderen, waarbij ik sensorische integratie
als middel inzet, hebben mij geïnspireerd om voor logopedisten een

introductiecursus te organiseren, waar zij kennis kunnen maken met
sensorische integratietherapie. Uit gesprekken met cursisten blijkt dat
deze introductiecursus vaak een goede motivatie teweeg brengt om de

opleiding sensorische integratietherapie te gaan volgen.'

E en b ew e gingsp t"o 9l"an"Ln"L a zo als

De klas beweegt helpt het corLcentratie-

te verhelpen, maar is niet zaligma-
kend. 'Het is voor disciplines die
ernee kunnen werken een van de

methoden die ze in hun bagage kun-
nen meenemen. Het biedt een ande-

van dr. A. Jean Ayres wil waken, de

Sl-gecertificeerde therapeuten wil
organiseren en de samenleving wil
informeren. Een goede samenhang
in de organisatie en ontvvikkeling
rondom de therapie is dringend
gewenst, vooral nu in de nabije toe-

komst een meer evidence-based

benadering wordt gevraagd. 'Daar

wordt landelijk en in internationaal
verband over gesproken.
Instellingen en individuele thera-
peuten moeten meer gaan rapporte-
ren en registreren. Meer onderzoek
is noodzakelijk. Het is niet eenvou-

dig richtlijnen op te stellen. Je kunt
voor elk kind dat behandeld wordt
uiteindelijk wel einddoelen opstel-
len, maar de weg ernaartoe is voor
elke therapeut en elk kind anders.
Hierdoor is er discussie over de toe-

komst van de behandelmethode.
Dat is niet erg naar we moeten wel
oppassen dat we in die discussie
niet het kind met het badwater weg-
gooien. Daarvoor biedt de behandel-
methode veel te veel perspectief.'

zitten bijvoorbeeld. Een bewegings-
progranma als'De klas beweegt'
helpt het concentratievermogen te
herstellen. Marianne Veefl<ind:'Door
zintuigen te prild<elen kun je
invloed uitoefenen op het concentra-
tievermogen. Daarvan kun je ook in
de klas heel leuk gebruikmaken.'

Verrijking
De therapie is wat Marianne
Veefl<ind betreft een verrijking in
het palet van methoden om stoornis-
sen bij kinderen te diagnosticeren en

v ern"Logen te lterst ell e n

re kdk op het kind. ICnderen zouden
er baat bij hebben als leerkrachten
en (huis)artsen in ieder geval de

basiselementen ervan zouden ken-

nen. Essentieel daarbij is dat men
onderkent dat sensorische integratie
bestaat en een cruciale rol speelt in
de ontwildceling van het kind.'
Daaraan wil de therapeute en

docente de komende jaren graag
meewerken. Ze werkt samen met
enkele collega's en sympathisanten
aan de voorbereidingen voor een

nieuwe stichting die over de erfenis
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