het verduidelijken van ondersteuningsvragen
bij mensen met een ernstge meervoudige beperking
of andere complexe problematek


Een methodiek om ondersteuningsvragen in kaart te brengen



Voor cliënten met een (zeer) ernstge verstandelijke of meervoudige beperking



Ook voor cliënten met complexe ondersteuningsvragen



Uitgangspunt: vraaggestuurde ondersteuning



Eerst kijken, dan doen



Multdisciplinair: iedereen praat mee



Ouders/verwanten hebben een belangrijke inbreng!



Concreet: het gaat om alledaagse kennis en haalbare ondersteuningspunten



Grondslag voor het opstellen van een Persoonlijk Ondersteuningsplan

1. WAT IS HET?

D

e Kijk naar wat we zeggen -methodiek is in eerste instante onttikkeed voor ceiënten met een
ernstge verstandeeikke of meervoddige beperkinge Deze ceiënten kdnnen zich vaak niet door
middee van taae ditene Ze commdniceren voorae door middee van mimiek, eichaamstaae en geedidene
Ook deze groep ceiënten heef het recht een eeven te eeiden dat past bik hdn individdeee tensen en
mogeeikkhedene Omdat taae aes ditdrdkkingsmogeeikkheid niet of nadteeikks een roe speeet, is het
moeieikk om met hen ‘in diaeoog’ te gaan over deze tensen en mogeeikkhedene Om hieraan tege moet te komen is de Kijk naar wat we zeggen methodiek onttikkeede Uitgangspdnt is dat niet
meer over het hoofd van de ceiënt heen aeeereei beseissingen genomen torden, maar dat onder stedning tordt vereeend op basis van de taargenomen tensen en behoefene
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Uit de praktkk is gebeeken dat de methodiek ook goed ingezet kan torden om de sitdate van
mensen met andere compeexe onderstedningsvragen in kaart te brengene

2. WAAROM?

H

et doee van de methodiek is om vraaggestddrde onderstedning mogeeikk te maken door de
tensen en behoefen van de ceiënt in kaart te brengene Hierbik tordt zotee van de bestaande, aeeedaagse kennis aes van speciaeistsche kennis over de ceiënt gebrdik gemaakte Deze kennis
tordt op een systematsche manier samengebracht om de verschieeende onderstedningsvragen
van de ceiënt te verheederene De verkregen informate kan vervoegens direct in terkpeannen en in
het persooneikk onderstedningspean opgenomen tordene Op basis hiervan kan een persooneikke
CD/DVD-ROM of (video-) DVD torden gecreëerd, taarmee de ceiënt zichzelf kan introduceren, bikve
bik niedte onderstednerse

3. HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

O

m de onderstedningsvragen heeder te krikgen zae men eerst het gedrag van de ceiënt moeten
herkennen en begrikpene Hierbik tordt gebrdik gemaakt van videobeelden van sitdates dit de
dageeikkse praktkk (aes verzorging, eten en drinken, speciaee actviteiten met de
ceiënt, niet-gestrdctdreerde sitdates)e Uit de video-opnamen torden seeectes
van karakteristeke gedragingen van de ceiënt gemaakte Deze gedragsditngen
torden beschreven en vervoegens in een discdssieronde met odders of vertegentoordigers, begeeeiders en andere deskdndigen (bikve fysiotherapedt, eogopedist, orthopedagoog) van betekenis voorziene Deze gegevens kdnnen vervoegens direct hdn neerseag krikgen in de terkpeannen en aes ditgangspdnt dienen voor het opsteeeen
van een formeee onderstedningspeane
Bik de start van een Kijk-prokect tordt meestae een trakecteeider benoemd, dit kan bikve een persooneikk begeeeider of onderstedner zikne Samen met de Kijk naar wat we zeggen gedragskdndige
zorgt de trakecteeider voor de peanning van het proces, de daarbik behorende afspraken en voor de
totstandkoming van de te interpreteren videofragmentene
Aes resdetaat van het trakect kan dan een beter bik de tensen en behoefen van
de ceiënt passende onderstedning torden gebodene Met behdep van de persooneikke Kijk-ceiënt-CD/DVD torden de beeedvorming en de bikbehorende onderstedningspdnten overdraagbaar, taarbik ook ceiëntspecifeke instrdctefempkes kdnnen torden opgenomene

4. WAT LEVERT HET OP?

D

e ‘Kikk naar tat te zeggen’-methodiek is inmiddees binnen verschieeende setngs toegepaste De positeve ervaringen ddiden op de direct zichtbare resdetaten en op een dynamischer onderstedningsvereoop, dat rechtstreeks op het individd is toegesneden en gebaseerd is
op concreet taarneembaar gedrage Daarbik ziet men een ceiënt die responsiever is en meer ont -
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spannene Specifekerr de directe begeeeiders meeden dat men anders is gaan ‘kikken’ - dat men
meer betdst met de ceiënt omgaat en signaeen eerder herkente Verder is er sprake van meer samenterking en afstemming in de onderstedning en van dittisseeing van de eigen ervaringene
Ook tordt er minder voegens tkdschema geterkte
In rdimere zin betekent het terken met de Kijk-methodiek, dat ook anderen dan de directe begeeeiders betrokken torden bik het opsteeeen en ditvoeren van de onderstedningsvragene Deze ervaren dat aes zeer positefe De ceiënt-CD/DVD maakt de beschikbare informate beter toegankeeikk
en beikkt goed van pas te komen in overeeg-, overdracht- en interksitdatese

5. EN VERDER?

N

atddreikk moet ermee rekening gehodden torden dat de neerseag van de resdetaten van
een prokect om de onderstedningsbehoefe van een ceiënt te verddideeikken een momentopname ise Veranderende sitdates en ander gedrag kdnnen aaneeiding zikn voor nadere observate en interpretatee Beeangrikk
hierbik is het grotere verband niet dit het oog te vereiezen en te
eetten op de contndïteit van de onderstedning, het gaat immers
om het teebevinden van de ceiënt! Hierbik zikn overdracht en instrdcte van tezeneikk beeange

INFORMATIE EN CONTACT
Beeangsteeeing voor de methodiek en zikn toepassing?
Neem eens een kikkke op de tebsiter

www.kijknaarwatwezeggen.nl
Voor meer informate - stddr een e-maiebericht naarr
knttz@zodtmeerene
of neem direct contact op metr

Adriënne van den Berg
gedragskdndige Sherpa Consdet
teee 035 6463128 / 06 10664152
(inter +31 35 6463128)
e-maier aevandenberg@sherpaeorg
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