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Voorwoord 
 
 Het plaatje “Zelfbeeld” (http://www.slooterpartners.nl/zelfbeeld.html) heb ik gekozen, 
omdat het gedeeltelijk weergeeft waar deze scriptie over zal gaan. Het laat een persoon zien 
die in een spiegel kijkt. In een spiegel zie je jezelf terug, je kijkt naar jezelf. Als je over je 
identiteit of je zelfbeeld denkt, kijk je in principe ook naar jezelf. Het gaat dan om wie je bent, 
wat je kan en wat je wilt. Ook blinde en slechtziende adolescenten bekijken zichzelf op deze 
manier, maar krijgen in hun leven te maken met een extra deel van zichzelf, namelijk de 
visuele beperking. Op het plaatje staat in de spiegel alleen het oog van de persoon die in de 
spiegel kijkt. Dit symboliseert de vraag in hoeverre de visuele beperking onderdeel is van het 
zelfbeeld van de adolescent. In deze scriptie zal het gaan over de invloed van de visuele 
beperking op het leven van de adolescent. 
 Ik heb met veel plezier aan dit laatste onderdeel van mijn studie gewerkt. Ik wil een 
aantal mensen bedanken zonder wie het niet mogelijk was geweest deze scriptie af te ronden. 
Ten eerste wil ik de adolescenten die mee hebben gewerkt aan het onderzoek bedanken voor 
hun medewerking. Ten tweede wil ik Sabina Kef bedanken voor haar enthousiasme en 
begeleiding, die bestond uit advies, opbouwende kritiek en geduld. Haar begeleiding heb ik 
als prettig ervaren en was voor mij tevens een stok achter de deur mijn scriptie zo goed 
mogelijk af te ronden. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

De adolescentie, de levensfase tussen kindertijd en volwassenheid, kenmerkt zich door 
vele veranderingen, zowel fysieke veranderingen, psychologische ontwikkelingen en sociale 
aanpassing. Al deze veranderingen vinden plaats in korte tijd. Behalve in de eerste 
levensmaanden, zal er geen enkele andere periode zijn waarin de lichamelijke ontwikkeling, 
alsook een psychologische ontplooiing zo snel verlopen als in deze periode, die bij de meeste 
mensen tussen 12 en 20 jaar ligt. 

Op lichamelijk gebied krijgt de adolescent allereerst te maken met grote hormonale 
veranderingen, die op de voorgrond treden tijdens de periode van de puberteit. Deze 
veranderingen gaan gepaard met een mentale ontwikkeling, zodat de adolescent steeds beter 
kan denken op een meer abstract niveau. Ook dankzij deze lichamelijke veranderingen zal de 
adolescent meer interesse krijgen in seksuele relaties en zal ook zijn eigen lichaam gaan 
verkennen (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995).  

Een psychologische ontwikkeling die de adolescent doormaakt is ten eerste het 
ontwikkelen van een eigen identiteit. Hierdoor worstelt de adolescent met de balans tussen de 
mate van autonomie tegenover de mate van afhankelijkheid. De adolescent wil zelf kunnen 
bepalen hoe zijn toekomst eruit gaat zien, wil los zijn van autoriteit en wil niet dat anderen 
over hem beslissen. Maar er zijn aspecten van afhankelijkheid die wel belangrijk zijn voor 
adolescenten, namelijk (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995): 

 De materiële en financiële afhankelijkheid voor levensonderhoud. 
 De meer gevoelsmatige afhankelijkheidsrelatie; de behoefte aan warmte, veiligheid en 

emotionele steun binnen het gezin. 
 De gebondenheid aan de waarden en normen die binnen het gezin gelden. 
 Gedragspatronen die binnen het specifieke klimaat van het ouderlijke gezin zich hebben 

ontwikkeld. 
Adolescenten zullen door hun toenemende autonomie meer gaan experimenteren. 

Hierbij komen ze voor eisen te staan, waaraan ze lang niet altijd kunnen voldoen. Voor ouders 
ligt hier de vraag of ze wel of geen hulp zouden moeten bieden. Ze moeten een goede 
afweging maken tussen de verschillende gevolgen die het voor de adolescent heeft. Bieden 
ouders geen hulp dan kan dit het gevoel van eigenwaarde van de adolescent aantasten (“ik ben 
niet belangrijk genoeg om naar om te kijken”). Bieden ouders wel hulp, kan dit twee 
verschillende gevolgen hebben. Enerzijds kan dit ontspannend werken, omdat de adolescent 
met die hulp het probleem kan oplossen en zo leert hoe hij/zij het in de toekomst zelf kan 
oplossen. Maar anderzijds kan het bedreigend zijn voor de autonomie van de adolescent 
(“waar bemoei je je mee?”) (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995). Dit is tevens de tijd van 
conflicten, over de keuze van bijvoorbeeld kleding, muziek, uur van het uitgaan, etc. tussen de 
adolescent en zijn ouders. De ouder-kind relatie zal geleidelijk overgaan in een meer 
gelijkwaardige relatie, waarbinnen overleg zal plaatsvinden om tot een compromis te komen. 
 

Wanneer iemand een visuele beperking heeft, kan hij/zij niet uitleggen wat hij/zij niet 
ziet. Evenmin kan een ziend persoon, door zijn/haar goede visuele geheugen zich niet 
inbeelden niet te zien wat hij/zij wel kan zien.  
        Ongeveer 80% van alle informatie die mensen binnen krijgen, is visuele informatie. 
Hierbij kun je denken aan informatie via de televisie, via tijdschriften en boeken. Maar veel 
belangrijker nog, informatie waar een ziende persoon niet direct moeite voor hoeft te doen, 
zoals de inhoud van de koelkast, een laaghangende tak, een krantenkop of het weer. Een ziend 
persoon maakt soms keuzes die gebaseerd zijn op onbewuste visuele waarnemingen die in één 
oogopslag opgedaan worden. 
        Zonder het binnenkrijgen van visuele informatie is het lastig om op de hoogte te 



 6

blijven van alles wat er in de omgeving gebeurt. Meepraten over dagelijkse dingen wordt 
moeilijker. Voor een persoon met een visuele beperking is het belangrijk dat de omgeving om 
hem/haar heen beschreven wordt en dat veel informatie via het gehoor en de tast binnenkomt. 
Ziende personen kunnen hem/haar hierbij helpen (Bartiméus, 2005). Daarnaast mist de blinde 
of slechtziende persoon ook de non-verbale communicatieve signalen en is het in een menigte 
lastig te ontdekken of anderen tegen hem/haar spreken of niet. Ook kan een kind met een 
visuele beperking moeite hebben met het aanleren van sociaal adequaat gedrag doordat hij/zij 
anderen niet of nauwelijks kan observeren en imiteren.  

 
Naast de worsteling tussen autonomie en afhankelijkheid, worstelt de adolescent met 

het verlangen geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten. Deze acceptatie maakt dat de 
adolescent het gevoel heeft erbij te horen. Net als alle andere adolescenten willen blinde en 
slechtziende adolescenten ook niet het gevoel hebben anders te zijn. Ze willen, net als hun 
leeftijdsgenoten, graag meedoen in een groep. Hierdoor kan het voor hen lastig zijn om voor 
hun beperking uit te komen en/of om een bijzondere status aan te nemen (Brandenburg, 
1990). 

 
In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: “Welke factoren spelen 

een rol bij het gevoel van anders zijn bij adolescenten met een visuele beperking?” Hierbij 
zullen de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- In welke mate zien adolescenten hun visuele beperking als onderdeel van hun identiteit? 
- In hoeverre zijn adolescenten afhankelijk van anderen bij dagelijkse handelingen en in 

welke mate beïnvloedt dat hun gevoel van autonomie? 
- Op welke manier vergelijken adolescenten met een visuele beperking zich met 

leeftijdsgenoten zonder visuele beperking? 
- Welke factoren spelen een rol bij het gevoel van anders zijn bij adolescenten met een 

visuele beperking?  
 Mate van acceptatie van de visuele beperking 
 De zelfwaardering van de adolescent 
 De mate van zich sociaal aanvaard voelen 
 Het aantal vrienden dat de adolescent heeft 
 De mate van het gevoel onrechtvaardig behandeld te worden 

- Zijn er verschillen tussen de volgende subgroepen bij de in voorgaande vragen genoemde 
variabelen (identiteit, afhankelijkheid en autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten, 
gevoel van anders zijn, zelfwaardering, mate van sociaal aanvaard voelen, aantal vrienden 
en gevoel van een onrechtvaardige behandeling)? 
 Groep handicapacceptatie (- 1 SD, 0 SD, + 1 SD op handicapacceptatie uit het 

    onderzoek van Kef, 2005) 
 Sekse (jongen/meisje) 
 Ernst van de visuele beperking (blind/slechtziend) 
 Aard van de visuele beperking (progressief/stabiel) 
 Woonplaats (thuis/op zichzelf/in instelling) 
 Onderwijsvorm (regulier/speciaal onderwijs) 
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Hoofdstuk 2: Theoretische achtergrond 
 

In dit hoofdstuk komen twee belangrijke onderwerpen aan bod. Allereerst zullen in 
paragraaf 2.1 de ontwikkelingstaken van de adolescentie besproken worden. Daarna zal de 
invloed van de visuele beperking aan bod komen. De visuele beperking kan volgens Van 
Huijgevoort-Munten (2005) ingedeeld worden in drie aspecten: een lichamelijk aspect (het 
hebben van een visuele beperking), een sociaal aspect (reactie en manier van kijken van de 
omgeving) en een psychologisch aspect (wat betekent de visuele beperking voor het 
zelfbeeld/ de identiteit van de persoon). In de paragrafen 2.2 t/m 2.4 zal deze indeling gevolgd 
worden. Als laatste zal in de paragrafen 2.5 en 2.6 de aanpassing aan de visuele beperking aan 
de orde komen. 
 
 
2.1  De adolescentie 

De periode van de adolescentie is een periode van overgang tussen kindertijd en 
volwassenheid. Er vinden meerdere ontwikkelingen plaats en de adolescenten krijgen met 
uitdagingen en nieuwe ontdekkingen te maken. Het is een periode van spanningen en 
kwetsbaarheid, die sommige adolescenten zonder extra problemen doorlopen, terwijl andere 
jongeren er wel moeite mee hebben.  
 In navolging van Erikson is de centrale ontwikkelingstaak in de adolescentieperiode 
het ontwikkelen van een eigen identiteit. De adolescenten gaan zich heroriënteren op hun 
mogelijkheden en beperkingen. De reacties van voor de adolescent belangrijke mensen spelen 
een belangrijke rol, mede omdat de adolescent zich erkend en herkend wil voelen door hen. In 
interactie met anderen komen de adolescenten voor keuzes te staan en moeten ze 
verplichtingen aangaan. Deze keuzes en verplichtingen hebben consequenties voor de 
toekomst en hebben betrekking op persoonlijke relaties, levensovertuiging en 
maatschappelijke positie. Zo ontstaat geleidelijk een besef van identiteit: de persoon beleeft 
zichzelf als iemand met een eigen levensstijl, die ondanks allerlei veranderingen consistent is 
en dus herkenbaar is (De Wit, Slot & Van Aken, 2004). 
 Daarnaast krijgen de adolescenten nog met andere ontwikkelingstaken te maken. Slot 
en Spanjaard (1999) geven daarbij de volgende ontwikkelingstaken: 
 Positie ten opzichte van de ouders: minder afhankelijk worden van de ouders en het 
bepalen van een eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin en de familie. 
 Onderwijs of werk: kennis en vaardigheden opdoen om een beroep uit te kunnen oefenen 
en een keuze maken ten aanzien van werk. 
 Vrije tijd: ondernemen van leuke activiteiten in de vrije tijd en het zinvol doorbrengen van 
de tijd waarin er geen verplichtingen zijn. 
 Eigen woonsituatie: zoeken of creëren van een plek waar je goed kunt wonen en het 
omgaan met huisgenoten. 
 Autoriteit en instanties: accepteren dat er instanties en personen boven je gesteld zijn, 
binnen geldende regels en codes opkomen voor eigen belang. 
 Gezondheid en uiterlijk: zorgen voor een goede lichamelijke conditie, een uiterlijk waar 
men zich prettig bij voelt en een goede voeding en het vermijden van overmatige risico’s. 
 Sociale contacten en vriendschappen: contacten leggen en onderhouden, oog hebben voor 
wat contacten met anderen kunnen opleveren, je openstellen voor vriendschap, vertrouwen 
geven en nemen, wederzijdse acceptatie. 
 Intimiteit en seksualiteit: ontdekken wat mogelijkheden en wensen zijn in intieme en 
seksuele relaties. 
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Deze ontwikkelingstaken omvatten allerlei subtaken, waaruit het dagelijks leven van een 
adolescent bestaat. De adolescent heeft voor sommige subtaken vaardigheden beschikbaar, 
terwijl hij/zij dat voor andere subtaken niet of in mindere mate heeft. 

Naast ontwikkelingstaken krijgt de adolescent te maken met veranderingen en 
ontwikkelingen. In de adolescentieperiode voltrekt zich een biologisch rijpingsproces, er 
vinden ontwikkelingen plaats binnen het cognitief functioneren, er zijn veranderingen in het 
denken over morele kwesties en door de psychoseksuele ontwikkeling krijgt het leven van de 
adolescent er een nieuwe dimensie bij. Al deze ontwikkelingen komen niet los van elkaar 
voor en werken door in het beeld dat de adolescent van zichzelf heeft. 

De veranderingen op biologisch, cognitief en psychoseksueel gebied hebben gevolgen 
voor de psychosociale ontwikkeling: de manier waarop de adolescent met anderen omgaat en 
omgekeerd de manier waarop de sociale omgeving op de adolescent reageert. Zoals hierboven 
beschreven is een belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentieperiode de losmaking van 
ouders. Om autonomie en zelfstandigheid te bereiken en een eigen identiteit te ontwikkelen 
moet de adolescent zich losmaken van de band die hij/zij met zijn/haar ouders heeft. Dit 
proces van losmaking kan gepaard gaan met conflicten tussen de adolescenten en ouders. 
Toch is voor de meeste gezinnen de adolescentiefase niet zo turbulent. Het is een 
overgangsperiode waarin sprake is van een transformatie van de ouder-kindrelatie, van een 
unilaterale, hiërarchische relatie naar een meer gelijkwaardige relatie. De manier waarop 
ouders en de adolescent deze transformatie vorm geven, kan zowel op korte als op lange 
termijn grote gevolgen hebben voor de relatie tussen ouder en kind (De Wit, Slot & Van 
Aken, 2004). 
 Adolescenten bevinden zich in een groot netwerk van sociale relaties, waarvan die met 
leeftijdsgenoten en ouders de belangrijkste zijn. Door de losmaking van ouders nemen de 
relaties met leeftijdsgenoten een steeds grotere plaats in. Leeftijdsgenoten moet hierbij breder 
opgevat worden als personen van dezelfde leeftijd. Het gaat meer om personen met hetzelfde 
sociale, emotionele en cognitieve ontwikkelingsniveau. Relaties met leeftijdsgenoten zijn 
veelal gebaseerd op gelijkheid. Naast losse relaties met leeftijdsgenoten kan er ook sprake zijn 
van een vriendengroep. De invloed van een vriendengroep op het functioneren van de 
adolescent wordt bepaald door wat de groep uitdraagt en de mate waarin de adolescent zich 
met de groep identificeert. Meestal is de invloed van een vriendengroep positief omdat het 
unieke mogelijkheden biedt om sociale vaardigheden te leren, om intieme vriendschappen aan 
te gaan, om een identiteit en zelfbeeld te ontwikkelen en om een standpunt in te nemen ten 
opzichte van de maatschappij. Maar de invloed van een vriendengroep kan ook negatief zijn. 
Groepen die deviant gedrag aanmoedigen, zijn een risico voor een goede ontwikkeling van de 
adolescent. 

Samengevat kan gesteld worden dat de adolescentie een periode is van vele 
veranderingen en ontwikkelingen, waarbij de adolescent voor meerdere ontwikkelingstaken 
komt te staan. De belangrijkste zijn het ontwikkelen van een eigen identiteit, het losmaken 
van de ouders voor een grotere zelfstandigheid en het onderhouden van sociale contacten met 
leeftijdsgenoten. Ook adolescenten met een visuele beperking krijgen met deze 
ontwikkelingen te maken, maar daarnaast ook met de invloed die de visuele beperking hierop 
heeft. 
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2.2  Visuele beperking 
Allereerst zal het lichamelijke aspect van de visuele beperking behandeld worden. 

Hierbij zal antwoord gegeven worden op de vraag: wat houdt een visuele beperking in? 
Het visuele systeem bestaat uit het oog, de oogzenuw en de visuele cortex in de 

hersenen. Afwijkingen in het hele visuele systeem kunnen een vorm van slechtziendheid 
veroorzaken. De afwijkingen in het zien die veroorzaakt worden door een brekingsafwijking 
vallen niet onder slechtziendheid. Deze zijn immers op te lossen door het dragen van de juiste 
bril of contactlenzen.  

Als het gaat over blindheid en slechtziendheid wordt er gesproken over beperkingen in 
de gezichtsscherpte en het gezichtsveld. De gezichtsscherpte is de maat voor het 
onderscheidingsvermogen van het oog (welke details kan het oog op een bepaalde afstand nog 
net waarnemen?). Iemand met een gezichtsscherpte van 30% kan op ongeveer 30 meter 
afstand hetzelfde zien als iemand met een normale gezichtsscherpte (100%) op 100 meter 
afstand. Het gezichtsveld is het overzicht dat je van de omgeving hebt als je recht vooruit 
kijkt.  

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van slechtziendheid bij een 
gezichtsscherpte van minder dan 30% en/of een gezichtsveldbeperking van 30 graden of 
minder. Van blindheid wordt gesproken bij een gezichtsscherpte van 3/60 of minder en een 
gezichtsveld van 10 graden of minder. 

Een blinde is dus niet per definitie iemand die niets ziet, er kunnen ook contouren 
waargenomen worden, het verschil tussen licht en donker en ook alleen het gezichtsveld kan 
erg beperkt zijn. Deze persoon kan dan scherp zien binnen bijvoorbeeld een kokervisus. Ook 
bij slechtziendheid gaat het om een heterogene groep. Binnen de criteria van de 
wereldgezondheidsorganisatie is iemand slechtziend vanaf een gezichtscherpte van minder 
dan 30% en meer dan 3/60. Dit bestrijkt een groot gebied. Daarnaast kan het gezichtsveld 
verschillen tussen minder dan 30 graden en meer dan 10 graden. 

De omschrijving van de wereldgezondheidsorganisatie dekt echter niet het hele gebied 
van blind en slechtziend af. Zien bestaat uit meer dan alleen gezichtsscherpte en gezichtsveld. 
Naast oogheelkundige afwijkingen heeft een slechtziende persoon ook te maken met bepaalde 
mogelijkheden en beperkingen om zijn beperking te compenseren (hierbij kan gedacht 
worden aan intelligentie of persoonlijke kenmerken). Daarnaast is de aard van de afwijking 
ook van invloed. Is de afwijking progressief, dat wil zeggen gaat de persoon steeds slechter 
zien, dan bouwt de persoon wel een visueel geheugen op. In vergelijking met personen die 
vanaf het begin zeer slechtziend zijn, zal deze persoon zich anders gedragen (Bartiméus, 
2005; Kalksma, 2005). In figuur 1 staat het model van visueel functioneren van Corn (1989). 
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Figuur 1: Model van visueel functioneren (Corn, 1989). 

 
Naast afwijkingen in het oog zelf kan een persoon ook blind of slechtziend zijn door 

een hersenbeschadiging. Het probleem zit dan in de weg die de prikkel moet afleggen van het 
oog naar de visuele cortex in de hersenen. Men spreekt dan wel van een cerebrale visuele 
inperking (CVI). Deze groep mensen heeft moeite met het ordenen van hun waarneming en 
met betekenis verlenen aan de informatie uit de waarneming. CVI kan bij de geboorte 
aanwezig zijn door bijvoorbeeld vroeggeboorte, zuurstofgebrek, aanlegstoornissen van de 
hersenen, stofwisselingsziekten, infecties, etc. Daarnaast kan een persoon een CVI oplopen 
door een hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een tumor, een hersenbloeding/-infarct, 
epilepsie, hersenletsel (na verkeersongeluk), hartstilstand, etc. (Bartiméus, 2005). 
 
 
2.3  Omgevingsinvloeden 

Naast het lichamelijke aspect zal in deze paragraaf als tweede het sociale aspect van de 
visuele beperking behandeld worden. Binnen de interactionistische benadering gaat men 
ervan uit dat er een voortdurende wisselwerking is tussen de mens en zijn (sociale) omgeving. 
De mens beïnvloedt zijn omgeving en omgekeerd beïnvloedt de omgeving de mens. Wel kan 
er gesteld worden dat bij het ene concept de invloed van de (sociale) omgeving groter is en bij 
het andere concept het individuele aspect. Maar de invloed van beide aspecten is bij elk 
concept moeilijk af te bakenen. Grafisch kan dat als volgt weergegeven worden: 

 

 
Figuur 2: Grafische weergave van de verhouding tussen individu en de sociale omgeving (Ten Have, 1990). 
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De invloed van de sociale omgeving op het leven van een persoon is vrij groot te 
noemen. Daarom is het van groot belang om te weten hoe de omgeving tegen mensen met een 
bepaalde beperking aankijkt. Deze opvattingen bepalen in het dagelijkse leven de manier 
waarop de sociale omgeving reageert op mensen met een bepaalde beperking en hoe er met 
hen wordt omgegaan.  

De ‘labeling-theorie’ neemt binnen de interactionistische benadering een grote plaats 
in. Deze theorie gaat ervan uit dat er in de samenleving bepaald wordt wat onder het 
‘normale’ en wat onder het ‘afwijkende’ valt. Wanneer een persoon onder de categorie 
‘afwijkend’ valt, krijgt deze persoon een ‘etiket’ opgeplakt en wordt deze persoon ook via 
deze weg benaderd. Eén van de gevolgen hiervan is dat door dit labelen stereotype beelden 
ontstaan van een persoon met een bepaalde beperking. De samenleving heeft dan een bepaald 
beeld van de persoon en aan de hand hiervan worden een aantal attituden en vooroordelen ten 
opzichte van personen met een bepaalde beperking ontwikkeld (Ten Have, 1990). 

De laatste jaren heeft er echter een verschuiving plaatsgevonden. In de jaren ’40 en ’50 
was er sprake van een defect of medisch model, waarbij er vooral gekeken werd naar 
lichamelijk functioneren (“wat doet het niet goed?”). Daarvoor in de plaats ontstond in de 
jaren ’70 het ontwikkelingsmodel, doordat men steeds meer van het normalisatieprincipe 
uitging. Binnen dit model wordt er niet meer gekeken naar wat de beperking is, maar wordt er 
veel meer gekeken naar wat de mogelijkheden van de persoon zijn. Als laatste is er in de jaren 
’90 nog een ander model tot ontwikkeling gekomen, namelijk het burgerschapsmodel. Hierbij 
gaat men ervan uit dat een persoon met een bepaalde beperking niet anders is als alle andere 
mensen en dat deze persoon geïntegreerd moet worden in onze maatschappij (Van Gennep, 
2001). In de volgende tabel staan deze drie modellen op een rijtje: 
 
Tabel 1: Defect/Medisch model, Ontwikkelingsmodel en Burgerschapsmodel (Van Gennep, 2001). 
 Defect model/ 

Medisch model 
Ontwikkelingsmodel Burgerschapsmodel 

Visie Beperking 
 

Mogelijkheden Rechten en plichten 

Status Patiënt 
 

Leerling Burger 

Begeleiden Verzorgen 
 

Ontwikkelen/opvoeden Ondersteunen 

Plaats Instituut 
 

Speciale 
voorzieningen 

Gewone 
voorzieningen 

Houding 
maatschappij 

Segregatie Normalisatie Integratie 

 
Maar ondanks de houding binnen het burgerschapsmodel komt bij de sociale 

consequenties van een visuele beperking de stereotiepe houding als één van de consequenties 
terug. Onder stereotype wordt verstaan dat aan een persoon, doordat die bij een bepaalde 
groep hoort, kenmerken worden toegekend, horend bij die specifieke groep. Bij mensen met 
een visuele beperking is er een risico dat het voornamelijk gaat om negatieve kenmerken, die 
zorgen voor een bepaalde houding ten opzichte van mensen met een visuele beperking. Vaak 
hebben deze stereotiepe misconcepties een deprimerend effect op het zelfvertrouwen en de 
eigenwaarde van de persoon. Deze negatieve houdingen zijn niet alleen te vinden bij mensen 
uit de algemene populatie, maar ook bij mensen die zelf een visuele beperking hebben en bij 
professionals die op het gebied van blind- en slechtziendheid werken. Meestal zijn mensen 
zich er echter niet bewust van dat ze deze negatieve houding aannemen. Uit Amerikaans 
onderzoek blijkt dat een groot deel van de mensen (± 74%), personen met een beperking als 
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anders/afwijkend zien vergeleken met de algemene populatie (National Organization on 
Disability, 1992, in: Tuttle & Tuttle, 2004). 

Kinderen met een visuele beperking groeien met deze houdingen van de maatschappij 
op en lopen een groter risico zich hiernaar te gedragen. Mensen nemen namelijk vaak de rol 
aan die van hen verwacht wordt. Een aantal veel voorkomende stereotiepe ideeën over 
mensen met een visuele beperking zijn, die je bijvoorbeeld in Europa en Amerika tegenkomt, 
zijn: “ze zijn hulpeloos, nutteloos en ellendig”, “je moet medelijden met ze hebben”, “ze zijn 
beangstigend, ze moeten vermeden en afgewezen worden, vooral in intieme relaties”, 
“emotioneel en seksueel onaangepast”, etc. (Tuttle & Tuttle, 2004). Deze houdingen bepalen 
gedeeltelijk het gedrag van mensen ten opzichte van personen met een visuele beperking. Dit 
gedrag van anderen zal door de persoon met de visuele beperking worden geïnterpreteerd en 
geïnternaliseerd, wat een negatieve bijdrage kan leveren aan zijn/haar zelfbeeld. Het zelfbeeld 
is medebepalend in het gedrag van de persoon met een visuele beperking en dit gedrag 
beïnvloedt weer de houding van andere mensen. Dit proces staat in figuur 3 schematisch 
weergegeven. 

 
 
Figuur 3: Onderlinge verhouding tussen houding, gedrag en zelfbeeld (Baker, 1973, in: Tuttle & Tuttle, 2004). 

 
Een volgende sociale consequentie kan zijn dat kinderen en jongeren met een visuele 

beperking meer sociaal onvolwassen/onrijp zijn en langer egocentrisch blijven dan hun ziende 
leeftijdsgenoten. De onvolwassenheid/onrijpheid is dan het gevolg van minder mogelijkheden 
hebben om te socialiseren met leeftijdsgenoten en het minder/niet in staat zijn om het 
(sociale) gedrag van anderen te observeren en imiteren. De egocentriciteit kan het gevolg zijn 
van de moeite die ze hebben met de wereld bekijken vanuit de blik van een ander (perspectief 
wisselen) (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Een derde sociale consequentie kan zijn dat mensen met een visuele beperking vaker 
sociaal geïsoleerd zijn en meer gevoelens van eenzaamheid kennen. Volgens Hill en Blasch 
(1980) bestaat ongeveer 85% van het sociale leren uit visuele waarneming. Een groot deel van 
de communicatie gaat via zien: het opvangen van non-verbale aspecten van de boodschap. 
Mensen met een visuele beperking missen hiervan het grootste gedeelte en wanneer deze 
aspecten niet ‘verstaanbaar’ gemaakt worden, zal het voor hen lastig zijn om de juiste 
informatie over de omgeving of gebeurtenissen te verwerken en te interpreteren (Van 
Huijgevoort-Munten, 2005). Daarnaast hebben ze minder mogelijkheden om zelf iemand 
kiezen om mee te converseren, omdat ze vaak moeten wachten tot een ander tegen hen 
spreekt. Verder lopen mensen met een visuele beperking meer risico om binnen de menigte 
niet anoniem/onopvallend te blijven door de speciale vaardigheden en hulpmiddelen die ze 
hebben, waardoor er een grotere kans bestaat dat ze zich minder snel in een menigte zullen 
begeven. Wanneer ze echter wel bij een groep betrokken zijn, hebben ze moeite met te 
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ontdekken of er direct tegen hen gesproken wordt of niet. Maar de isolatie kan ook het gevolg 
zijn van de onzekerheid van de ziende personen over hoe er met een visueel beperkt persoon 
zou moeten worden omgegaan. Het risico van de moeilijkheden die de persoon met de visuele 
beperking kan ervaren wanneer hij/zij probeert om de sociale isolatie tegen te gaan, is dat het 
vaak zoveel van de persoon vergt, dat deze zal opgeven en zich terugtrekt in een eigen 
(fantasie)wereld, wat de sociale isolatie alleen maar zal versterken. Sociale isolatie en 
teruggetrokkenheid dragen bij aan pessimistische gevoelens en een negatief zelfbeeld (Tuttle 
& Tuttle, 2004) 

Uit de resultaten van het onderzoek van Kef (1999) blijkt echter de eenzaamheid bij 
adolescenten met een visuele beperking niet significant groter te zijn dan bij hun ziende 
leeftijdsgenoten. Toch blijkt uit dit onderzoek wel dat de gemiddelde grootte van het sociale 
netwerk van de adolescenten met een visuele beperking significant kleiner is als die van hun 
ziende leeftijdsgenoten. Dit komt vooral door minder buurtgenoten en minder familieleden in 
het netwerk. Wel blijken de adolescenten met een visuele beperking tevreden te zijn met de 
sociale steun die ze uit het netwerk krijgen en dit verschilt niet met hun ziende 
leeftijdsgenoten. 

Een vierde consequentie is dat mensen met een visuele beperking meer passief en 
minder assertief blijken te zijn. Ze zijn minder goed in staat om een alternatief te kiezen en 
blijven veelal bij wat bekend is. Ook zullen ze, doordat het voor hen moeilijk is in te schatten 
wat passend gedrag is in een bepaalde situatie, eerder niets doen, omdat ze bang zijn om wat 
verkeerd te doen en zichzelf voor schut te zetten. Passiviteit en terugtrekken zijn hier het 
gevolg van.  

Als laatste is er de sociale consequentie die te maken heeft met sociaal inadequaat 
gedrag. Mensen met een visuele beperking hebben minder mogelijkheden om sociaal gedrag 
en houdingen aan te leren door het veelal missen van observaties en imitatie van anderen. Ook 
kunnen ze hun gedrag niet met anderen vergelijken en zijn ze zich vaak niet bewust van het 
feit dat hun gedrag sociaal inadequaat is en vervangen moet worden door sociaal aangepaste 
gedragingen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘blindismen’: zelfstimulerende, stereotiepe 
handelingen (Tuttle & Tuttle, 2004). 

In het onderzoek van Kef (1999) is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen 
‘adjustment’, wat vertaald kan worden als aanpassen aan of omgaan met de visuele beperking, 
en factoren die te maken hebben met het sociale netwerk van de adolescent met een visuele 
beperking. Uit de resultaten komt naar voren dat er een significante correlatie bestaat tussen 
‘adjustment’ en een partner hebben. Dit betekent dat wanneer de adolescent een partner heeft, 
dat hij/zij hoger scoort op ‘adjustment’. De grootte van het sociale netwerk, het aantal 
vrienden en familieleden, bleek hier niet significant op te correleren. Wel bleek dat de hulp of 
ondersteuning die een adolescent met een visuele beperking van zijn/haar vrienden krijgt, 
bijdraagt aan een betere ‘adjustment’. 
 
 
2.4  Psychologisch aspect 

Als laatste is er nog het psychologische aspect: wat betekent de visuele beperking voor 
het zelfbeeld/ de identiteit van de persoon? 

Psychosociale kenmerken van de persoon werken vaak als indicator voor aanpassing 
in de adolescentie. In dit onderzoek zal het gaan om aanpassing aan de visuele beperking. 
Personen die te maken krijgen met een visuele beperking volgen hetzelfde proces van 
aanpassing aan de eisen, die door de maatschappij worden gesteld, als alle andere mensen die 
een grote verandering in het leven doormaken. Dit proces zelf zal in paragraaf 2.6 uitgebreid 
besproken worden, wanneer het gaat over verwerking en acceptatie van de visuele beperking.  
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Enkele van deze kenmerken zijn het zelfbeeld/ de zelfwaardering, gevoel van controle 
en copingstrategieën (Kef, 1999). Allereerst het zelfbeeld/ de zelfwaardering: wanneer er 
sprake is van een visuele beperking moet de persoon deze lichamelijke beperking en zijn 
sociale betekenis samenvoegen en dit integreren in het zelfbeeld. De visuele beperking wordt 
dan een deel van hun identiteit. Personen met een visuele beperking moeten leren begrijpen 
dat zij informatie missen die andere, ziende mensen, wel binnen krijgen. Daarnaast kunnen ze 
leren begrijpen dat ze hierdoor misschien anders zijn, maar niet minder. De mate waarin ze dit 
accepteren en verwerken, is van grote invloed op het zelfbeeld dat ze hebben en op de manier 
waarop ze op de omgeving zullen reageren. Dit alles geldt voor mensen die een aangeboren of 
later verworven visuele beperking hebben. Echter, voor personen die de visuele beperking op 
een later tijdstip verworven hebben, geldt dat zij afscheid zullen moeten nemen van hun 
vroegere mogelijkheden en vaardigheden (Van Huijgevoort-Munten, 2005).  

Een gezond zelfbeeld en een positief zelfvertrouwen zijn één van de belangrijkste 
aspecten bij verwerking en acceptatie, volgens Fitts (1972, in: Tuttle & Tuttle, 2004) op twee 
manieren: 1) het zelfbeeld is een belangrijke voorspeller van vele aspecten van gedrag en 2) 
het zelfbeeld en zelfvertrouwen correleren met vele andere variabelen, zoals gevoelens, 
houdingen, interpersoonlijk gedrag en mentale gezondheid, welke het verwerkingsproces 
zullen beïnvloeden. Afhankelijkheid speelt hier een grote rol bij. In vele culturen is een 
afhankelijke status een persoonlijke waardevermindering, wat van invloed is op het zelfbeeld 
en zelfvertrouwen van die persoon. Bij personen met een visuele beperking worden door het 
blind of slechtziend zijn de persoonlijke karaktertrek van afhankelijkheid versterkt. Daarnaast 
zullen stereotiepe beelden van personen met een visuele beperking eraan bijdragen dat ze als 
afhankelijke personen worden gezien en hierdoor ook ongevraagd hulp zullen ontvangen, die 
niet altijd wenselijk is. Zelfs wanneer kinderen zelf allerlei vaardigheden hebben ontwikkeld, 
zullen ouders, familie en vrienden hen overbeschermen en overassisteren. Deze 
(ongevraagde) afhankelijkheid heeft een negatieve invloed op het zelfbeeld en zelfvertrouwen 
van de persoon met de visuele beperking (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Ten tweede het gevoel van controle: er kunnen twee soorten van controle ervaren 
worden, namelijk interne controle en externe controle. Bij interne controle ziet een persoon 
alle gebeurtenissen, zowel positief als negatief, als een consequentie van zijn eigen handelen 
en daardoor onder de eigen controle. Bij externe controle ziet een persoon positieve en 
negatieve gebeurtenissen als onafhankelijk van het eigen handelen en daardoor afhankelijk 
van het lot. Het gaat dus om het gevoel dat iemand heeft controle te kunnen uitoefenen op 
gedrag of gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. Een intern gevoel van controle is een 
indicator voor een goede aanpassing en goede prestaties op andere gebieden.  

Ten derde zijn er de copingstrategieën: coping kan gedefinieerd worden als het 
gebruik van cognitieve strategieën om met een stressvolle situatie om te kunnen gaan. Er zijn 
twee basisstrategieën, namelijk emotiegeconcentreerd en probleemgeconcentreerd. 
Emotiegeconcentreerde strategieën worden gebruikt in situaties waarin weinig controle is 
over de stressor, door strategisch om te gaan met de emotionele reacties die volgen op de 
stresssituatie. Probleemgeconcentreerde strategieën worden gebruikt in situaties waarin er een 
hoge mate van controle over de stressor aanwezig is of de mogelijkheid de stressor te 
verminderen/ tegen te gaan. Daarnaast bestaan er nog meer copingstrategieën die meestal bij 
één van deze twee worden ondergebracht, met uitzondering van een derde copingstrategie: het 
vermijden van stress of een stressvolle situatie (Kef, 1999). 

Uit het onderzoek van Kef (1999) blijken adolescenten met een visuele beperking een 
significant hogere zelfwaardering hebben dan hun ziende leeftijdsgenoten, blijken ze gelijk in 
de mate van het gevoel van interne en externe controle en maken ze significant meer gebruik 
het vermijden van stress of een stressvolle situatie. 



 15

 Als laatste in deze paragraaf zal het onderzoek van Frame (2004) besproken worden. 
Zij heeft de ervaringen van personen met een visuele beperking in drie brede categorieën van 
levensprestaties ingedeeld, namelijk de visuele beperking zelf (zelfbeeld en competentie), de 
relaties die de persoon met visuele beperking aangaat (aanvankelijk en op lange termijn) en de 
invloed van de samenleving op de prestaties van de persoon met visuele beperking. In de 
eerste categorie wordt geconcludeerd dat wanneer de persoon succesvol wil functioneren, 
hij/zij moet weten hoe de visuele beperking het zelfbeeld beïnvloedt en hoe deze relatie 
(tussen visuele beperking en zelfbeeld) zijn/haar functioneren beïnvloedt. In de tweede 
categorie komt de conclusie naar voren dat de relaties tussen personen met en zonder visuele 
beperking goed mogelijk zijn, maar dat dit wel afhangt van hoe beide personen de spanningen 
van de overeenkomsten en verschillen tussen beide bespreken, gevoel geven en reguleren. In 
de derde categorie wordt geconcludeerd dat er in de samenleving zowel personen zijn die 
positief omgaan met personen met een beperking, maar dat er ook personen zijn die dat op 
een negatieve manier doen. De persoon met de visuele beperking moet adequate strategieën 
aanleren om hiermee om te gaan, zodat hij/zij zelf zo optimaal mogelijk kan functioneren in 
de samenleving. 
 
 
       Theoretische modellen van aanpassing 

Hoe men met een beperking omgaat en hoe de aanpassing aan een beperking verloopt, 
kan van invloed zijn op het welbevinden van de persoon. De beperking kan gepaard gaan met 
allerlei stressvolle situaties, waardoor men klachten kan ontwikkelen van uiteenlopende aard. 
Veel stresssituaties zullen leiden tot een kortdurende verstoring van lichamelijk en/of 
psychisch functioneren. Maar wanneer deze verstoring uitstijgt boven wat verwacht kan 
worden aan intensiteit en duur van de klachten wordt er volgens de DSM-IV van een 
aanpassingsstoornis gesproken (Sandeman, Ranchor & Schaap, 2000). 

Aanpassing aan een beperking wordt mede bepaald door hoe de persoon er mee 
omgaat (zijn coping-vaardigheden), wat weer van invloed is op het welbevinden van deze 
persoon. Ridders en Scheurs (1994, in: Derksen, 2000) hanteren hiervoor het volgende model: 

Determinanten van coping
(o.a. Persoonskenmerken)

Bronnen van stress 
(aspecten van de beperking)

Determinanten van sociale 
steun (o.a. sociaal netwerk)

Taxatie Copingpoging

Sociale steun

Welbevinden

 
Figuur 4: Analysemodel van coping en sociale steun van personen met een beperking (Ridders & Scheurs, 1994) 
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De beperking wordt hierbij gezien als een verzameling van stressvolle situaties die een 
copingproces kunnen ontlokken, wanneer de persoon tegen problemen aanloopt ten gevolge 
van de visuele beperking. Dit copingproces bestaat uit een beoordeling van het probleem en 
de evaluatie van de mogelijkheden om ermee om te gaan. Hiermee wordt een poging gedaan 
om de stress te verminderen. Indien deze poging niet succesvol is, kan dat een negatieve 
invloed hebben op het welbevinden, wat op langere termijn tot problemen kan leiden. De 
manier van omgaan met de stressvolle situatie wordt beïnvloedt door mogelijkheden van 
coping en de sociale steun die iemand vanuit zijn/haar sociaal netwerk kan ontvangen. Deze 
beide factoren kunnen ook een directe invloed op het welbevinden hebben. 

Uit verschillende onderzoeken komen meerdere theorieën over aanpassing en over 
risicofactoren (invloeden die de kans op problemen vergroten) en protectieve factoren 
(invloeden die de persoon ‘beschermen’ tegen de problemen) voort. Gezamenlijk vormen 
theorieën en factoren modellen van aanpassing, waarvan er nu enkele besproken zullen 
worden. 

 
Lipowski (1970, in: Derksen, 2000) geeft aan dat een beperking en een ziekte beide 

een vorm zijn van psychologische stress, omdat ze beide een dreiging van een verlieservaring 
inhouden. Een persoon met een bepaalde beperking of ziekte zal deze dreiging proberen te 
verminderen door het gebruik van copingstrategieën. Richtinggevende factoren hierbij zijn 
interpersoonlijke factoren, aan de beperking (of ziekte) gerelateerde factoren en 
omgevingsfactoren. Deze factoren kunnen de aanleiding vormen voor aanpassingsproblemen, 
maar de copingsstrategieën bepalen of dit daadwerkelijk tot een aanpassingsprobleem leidt. 

Interpersoonlijke 
Factoren:

Persoonlijkheid
Intelligentie

Sociale achtergrond

Omgeving:
Attituden

Percepties van 
belangrijke personen

(familie, vrienden)

Beperking 
Gerelateerde 

Factoren:
Beperkend

Ernst
Zichtbaarheid

Copingstijlen en 
-strategieën Aanpassing

 
Figuur 5: Lipowski’s model van aanpassing (1970). 
 

Wallender, Varni, Babani, Banis en Wilcox (1989, in: Derksen, 2000) hebben 
geprobeerd om meerdere modellen te integreren tot één uniform model van aanpassing aan 
een beperking of ziekte. In dit model wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde beperking niet 
negatief hoeft te zijn, maar dat het wel tot moeilijkheden kan leiden indien men niet adequaat 
om kan gaan met de stressvolle situaties die het met zich meebrengt. Het omgaan met deze 
stressvolle situaties is het resultaat van de competentie van de persoon, waarbij competentie 
wordt gezien als ‘de effectiviteit van de toegepaste copingsstrategieën in een problematische 
situatie’. Aanpassing wordt dan gezien als het niveau van stress dat uiteindelijk nog ervaren 
wordt. Dit wordt beïnvloedt door de aard van de problemen en de mogelijkheid/competentie 
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van de persoon hiermee om te gaan. Daarnaast wordt het ook beïnvloedt door risicofactoren: 
gerelateerd aan de beperking/ziekte, het niveau van functionele onafhankelijkheid en 
psychosociale stressoren. De mate van risico wordt bepaald door de protectieve factoren: op 
het intrapersoonlijke vlak, op het sociaal-ecologische gebied en door de copingbronnen.  

Beperking/ziekte:
diagnose, ernst, 

medische problemen, 
cognitief functioneren, etc 

Functionele Onafhankelijkheid

Psychosociale Stressoren:
beperking gerelateerde problemen

ingrijpende gebeurtenissen
dagelijkse drukte

Interpersoonlijke
Factoren:

temperament, 
competentie, 

motivatie, probleem
Oplossende vaardigheden

Sociaal-ecologische
Factoren:

omgeving familie,
sociale ondersteuning,
adaptatie van familie,

bruikbaarheid bronnenStress Verwerking:
Cognitieve waardering

Copingsstrategieën

ADAPTATIE
Mentale gezondheid
Sociaal functioneren
Fysieke gezondheid

Bedreigende Factoren

Beschermende Factoren

 
Figuur 6: Model van adaptatie van Wallender et.al. (1989). 
 

Meijer en Oppenheimer (1995, in Derksen, 2000) hebben een model ontwikkeld op 
basis van factoren die zij als belangrijk achten in de studie naar problemen rond beperking of 
chronische ziekte. In het model komen twee processen duidelijk naar voren: 1) de voortgang 
van de ziekte/ problemen waar je tegen aan loopt bij een beperking en 2) de manier waarop de 
ouders en het kind omgaan met de ziekte/beperking en factoren die dat beïnvloeden. 

Beperking/
Ziekte

Ernst van de
Beperking/

Ziekte

Medisch 
advies

Ouderkenmerken
SES

Pathologie
Relaties

Gezinskenmerken
Cohesie
Adaptatie

Acceptatie/afwijzing
Opvoedingsattitudes

Kindkenmerken
Leeftijd
Sekse
Angst

Neuroticisme

Beheersbaar-
heid

Omgaan met 
de ziekte/
beperking

 
Figuur 7: Excitatie-adaptatiemodel van beperking of chronische ziekte bij kinderen (Meijer & Oppenheimer, 
1995). 
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Samenvattend gesteld kan worden dat geen van de bovenstaande modellen perfect is. 
Elk model heeft zijn eigen gebreken. Toch zijn het handige hulpmiddelen om het proces van 
aanpassing en de factoren die hierbij meespelen in kaart te brengen en te visualiseren. Ze 
geven een (deel van een) beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt en wat daar allemaal 
bij komt kijken. 

 
 
      Het proces van aanpassing 

In deze paragraaf zal het proces, dat een persoon met een visuele beperking doorloopt 
wanneer hij/zij de visuele beperking verwerft of wanneer er zich problemen rondom de 
visuele beperking voordoen, besproken worden. Hierbij kan er gesproken worden over 
verwerking, aanpassing en acceptatie. Deze drie termen worden in de Engelstalige literatuur 
vaak aangeduid met “coping”, wat gedefinieerd kan worden als: “cognitive and behavioural 
efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or 
exceeding the resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984). In de Nederlandse 
literatuur wordt veelal gesproken over verwerken, wat omschreven kan worden als “een 
psychologisch proces waarbij mensen de fysieke, sociale en psychologische gevolgen van de 
visuele beperking een plaats geven en integreren in hun zelfbeeld”. Dit begrip krijgt in de 
psychologie veel aandacht als het gaat om inzicht in hoe mensen omgaan met een stressvolle 
levenservaring. Tevens wordt er gesproken over aanpassing aan een beperking en acceptatie 
van een beperking. In deze scriptie zal voornamelijk gesproken worden over aanpassing. 

Een belangrijke factor die bijdraagt aan aanpassing en die in verschillende literatuur 
aangehaald wordt, is flexibiliteit. Flexibiliteit in het omgaan met stressvolle gebeurtenissen. 
draagt bij aan een grotere mate van welbevinden (Lester, Smart & Baum, 1994; Lindö & 
Nordholm, 1999; Taylor & Brown, 1994). Telkens als iemand met een moeilijke situatie 
wordt geconfronteerd, vraagt dit van hem/haar een reactie. Wanneer mensen in hun reactie 
volgens een bepaald schema of plan te werk gaan, is er sprake van een strategie. Het leren 
hanteren en accepteren van de visuele beperking worden verwerkingsstrategieën genoemd. 
Lindö en Nordholm (1999) onderscheiden, in navolging van het model van Persson, meerdere 
verwerkingsstrategieën van mensen met een visuele beperking. Er zijn positieve strategieën, 
zoals acceptatie, vertrouwen, onafhankelijkheid en controle, en er zijn negatieve strategieën, 
waarbij je kunt denken aan ontkennen, schaamte, isolatie en hulpeloosheid. Lindö en 
Nordholm komen tot de conclusie dat het omgaan met een visuele beperking flexibel gebruik 
van meerdere en verschillende strategieën vraagt. Zowel positieve als negatieve strategieën 
die star gebruikt worden, hebben een negatieve invloed op het verwerkingsproces (Van 
Huijgevoort-Munten, 2005). 

Het proces van aanpassing aan de visuele beperking kan verdeeld worden in twee 
delen, namelijk verwerking en aanpassing/acceptatie, die onderverdeeld worden in zeven 
fasen (fase 1 t/m 4 horen bij deel 1 en fase 5 t/m 7 bij deel 2) (Tuttle & Tuttle, 2004). Dit 
proces is niet hiërarchisch, dat wil zeggen, de ene fase hoeft niet eerst volbracht te worden 
voor er naar de volgende fase kan worden overgegaan. De volgende fasen zullen elk kort 
besproken worden en staan in figuur 8 (bladzijde 23) samengevat.  
 Trauma, fysiek of sociaal 
 Shock en ontkenning  
 Rouw en terugtrekking 
 Depressie  
 Herwaardering 
 Coping en mobilisatie 
 Zelfacceptatie en zelfwaardering  
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Fase 1: Trauma, fysiek of sociaal 
Een trauma is een gebeurtenis, conditie of omstandigheid, waarbij het bewustzijn 

ervan ongemak, verwarring en angst voortbrengt. Het trauma introduceert een bedreiging van 
de eigen persoon, het zelfbeeld en het gevoel van adequaatheid. Het plotseling en onverwacht 
blind of slechtziend worden, kan een traumatische ervaring zijn. Maar ook wanneer er ruim 
van te voren bekend is dat iemand slechter zal gaan zien, zal dit als een trauma ervaren 
kunnen worden. Dan is het niet het verlies van zicht zelf dat traumatisch is, maar het idee het 
zicht te verliezen. Kinderen die vanaf de geboorte blind zijn ervaren een ander soort trauma. 
Zij realiseren, door herhaalde confrontatie met verschillen tussen hen en leeftijdsgenoten, dat 
zij iets niet kunnen wat de anderen wel kunnen, namelijk zien. 

Men gaat ervan uit dat hoe jonger een kind is, des te minder traumatisch het verlies zal 
zijn. Het zelfbeeld van een kind is nog kneedbaar en veerkrachtig. Maar ook bij een kind kan 
de ervaring van het verlies van zicht traumatisch zijn, vooral wanneer de verwarring wordt 
vergroot door te weinig of inadequate informatie. 

Er zijn verschillende vormen van trauma. Een trauma, emotioneel van aard, is een 
trauma door bijvoorbeeld het verschil tussen het streven dat iemand heeft en de prestatie die 
hij/zij kan leveren. Een andere vorm van trauma kan ontstaan wanneer de persoon voor het 
eerst in aanraking komt met de stereotype beelden die anderen van mensen met een visuele 
beperking hebben. De realisatie van het sociale stigma dat de visuele beperking met zich 
meebrengt, kan gevoelens van schaamte en waardeloosheid, een lage zelfwaardering en een 
afwijzing van zichzelf veroorzaken. 

Mensen in het sociale netwerk kunnen hulp en ondersteuning bieden, maar alleen 
wanneer de persoon zelf laat weten dat hij/zij een trauma ervaart. 
 
Fase 2: Shock en ontkenning 

Shock en ontkenning of ongeloof zijn vaak de eerste reacties wanneer een trauma zich 
voordoet. Shock is een mentale verdoofdheid, met gevoelens van gereserveerdheid en 
onwerkelijkheid. Gevoelens van realisatie worden afgesloten, waardoor de persoon 
beschermd wordt tegen de volledige impact van het trauma. Tijdens de periode van shock, 
diekorter of langer kan duren, is een persoon niet in staat te denken of te voelen. De nieuwe 
situatie is zo overweldigend dat de persoon hier alle energie in moet stoppen en voor andere 
dingen geen energie meer overhoudt. Dit is een normale en adaptieve reactie op een ervaren 
trauma. Het wordt echter maladaptief wanneer een persoon in de shock blijft hangen. 

Ontkenning is één van de belangrijkste aspecten binnen de fase van shock. Er zijn 
twee vormen van ontkenning, welke gedeeltelijk of volledig aanwezig kunnen zijn. Allereerst 
is er ongeloof en het ontkennen dat het trauma, met de gevoelens die het tot gevolg heeft, 
bestaat. Ten tweede is er de onrealistische verwachting dat een wonder of een nieuwe 
wetenschappelijke ontdekking er voor zal zorgen dat het zicht terugkomt. Wanneer dit 
blijvend is, zal het verwerkingsproces stagneren, mede doordat de persoon hulp zal weigeren. 

De hevigheid van de shock fase varieert per persoon en ook binnen elk persoon op 
verschillende tijdstippen. Er zijn drie factoren aan te wijzen die de hevigheid van de shock 
kunnen beïnvloeden, namelijk 1) de betekenis die het verlies voor het individu heeft, 2) de 
mate van onverwachtheid van de gebeurtenis en 3) de ernst van het visuele verlies.  
Mensen uit het sociale netwerk moeten in deze fase enkel beschikbaar zijn voor de persoon. 
 
Fase 3: Rouw en terugtrekking 

Wanneer de verdovende effecten van de shock beginnen weg te ebben, beginnen 
mensen vaak met rouwen, een normale, gezonde en noodzakelijke reactie. De realisatie van 
de onontkoombare werkelijkheid zal langzaamaan stijgen. 
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Rouwen wordt gekarakteriseerd door zelfmedelijden, gevoelens van verdriet en 
gevoelens als “alles is verloren”. Ook zullen er andere emoties mee gaan spelen, zoals 
apathie, bitterheid, angst, hulpeloosheid en frustratie. Uitingen van woede en vijandigheid zijn 
tevens veel voorkomend in de fase van rouw. Mensen die geabsorbeerd zijn door 
zelfmedelijden zijn zo gefocust op de problemen die de visuele beperking met zich 
meebrengt, dat ze het moeilijk vinden zich te richten op de wensen van anderen. Ze worden 
egocentrisch en hebben weinig interesses en zorgen. 

Tijdens de fase van rouw komt ook veel terugtrekking uit het contact met de fysieke 
en/of sociale omgeving voor. Langdurige terugtrekking, sociaal of emotioneel, kan gevoelens 
van isolatie en eenzaamheid tot gevolg hebben. Tijdelijke terugtrekking is een natuurlijke 
consequentie van het trauma van de visuele beperking en duurt normaal gesproken totdat 
iemand nieuwe of betere aanpassingsvaardigheden (coping) heeft ontwikkeld. Maar 
terugtrekking kan ook een manier van coping worden om met de ondragelijke werkelijkheid 
om te gaan, wat onnatuurlijk en ongezond is. 

Tijdens de fase van rouw is het belangrijk dat mensen uit het sociale netwerk van de 
persoon vooral goed luisteren naar de verhalen van de persoon. Ook is het belangrijk dat, 
wanneer de persoon zich incompetent en inadequaat voelt om met de eisen van het leven om 
te gaan, mensen uit de omgeving hem/haar makkelijke, praktische oplossingen aanbiedt. Deze 
informatie kan bijdragen aan het bewijs dat niet alles verloren is en dat er mogelijkheden over 
blijven om te kunnen omgaan met het leven met een visuele beperking. 
 
Fase 4: Depressie 

Rouwen gaat meestal over het globale verlies. Daarna kan een periode komen waarin 
de persoon zich steeds meer bewust wordt van de gevolgen van het verlies (van zicht). In deze 
fase zullen vele van de emoties en gedragspatronen (zoals zelfmedelijden, terugtrekken, 
isolatie, eenzaamheid, enz.) uit de fase van rouw voortduren. De fase van depressie wordt 
gekarakteriseerd door negativiteit en pessimisme. De persoon zal zich voornamelijk richten 
op de negatieve consequenties die de beperking met zich meeneemt en deze effecten 
onrealistisch verzwaren. De persoon zal vooral denken aan de dingen die hij/zij niet kan en 
hij/zij zal niet in staat zijn overgebleven waardevolle mogelijkheden te zien. Deze fase 
versterkt het gevoel van incompetentie, waardoor een lage zelfwaardering bekrachtigd wordt. 

De emoties die tijdens deze fase ervaren worden passen in de symptomen van 
reactieve depressie. Het gaat namelijk om zelfverwijt, hulpeloosheid, zelfmedelijden, weinig 
zelfvertrouwen en suïcidale gedachten. Depressie is echter een natuurlijke en normale reactie 
om te leren omgaan met een trauma. Belangrijk hierbij is echter dat de depressie kortdurend 
van aard is. Wanneer de depressie langdurig is, wordt het maladaptief en kan het als een 
psychiatrische stoornis gediagnosticeerd worden (Nolen & Koerselman, 2000). 

Sociale steun zal voornamelijk moeten bestaan uit emotionele ondersteuning en 
begrip. Daarnaast moet de persoon geholpen worden om realistisch te blijven en te kijken naar 
de positieve kanten en mogelijkheden voor nieuwe, bereikbare doelen.  
 
Fase 5: Herwaardering 

Wanneer de persoon toe is aan de fase van herwaardering, begint tevens het tweede 
deel van het proces, namelijk herbouwen. De persoon zal opnieuw gaan kijken wat er 
mogelijk is en wat de betekenis van leven is. Tijdens de fase van depressie zal de persoon wel 
zoeken naar oplossingen en alternatieve manieren, maar door de teruggetrokkenheid, de 
boosheid en bitterheid zal het niet mogelijk zijn alle mogelijke alternatieven objectief te 
bekijken.  

Het opnieuw kijken naar de betekenis van leven is de basis van een nieuw begin, van 
waaruit de motivatie komt om het hele aanpassingsproces te doorlopen. Het zelfbeeld zal in 
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deze fase een kritische onderwerping ondergaan. De persoon zal zijn persoonlijke houdingen 
en gedragspatronen analyseren om te ontdekken welke vervangen moeten worden, welke 
veranderd moeten worden en welke onveranderd blijven.  

In deze fase moet er echter niet alleen gekeken worden naar de mogelijkheden die 
iemand heeft, maar ook naar de beperkingen die het trauma met zich meebrengt. Door de 
beperkingen te zien, komt er een grotere range aan mogelijkheden naar voren. Naast 
mogelijkheden en beperkingen is het van belang om doelen te stellen. Het stellen van doelen 
voor korte termijn, die succesvol afgerond worden en het met succes volbrengen van enkele 
dagelijkse activiteiten, zal een positief effect hebben op de zelfwaardering, het zelfvertrouwen 
en het toekomstbeeld van de persoon met de visuele beperking. 

Hoop, gebaseerd op de realiteit, is een gevoel dat in alle fases, behalve shock (fase 2), 
voorkomt. Dit gevoel kan een persoon motiveren om de verandering of het verlies te 
herkennen en accepteren. Het kan de persoon ook motiveren om eraan te werken de situatie te 
verbeteren. Ook hier moet het sociale netwerk de persoon helpen de positieve kanten in te 
zien, realistisch te blijven en nieuwe doelen te stellen.  
 
Fase 6: Coping en mobilisatie 

Coping is het proces leren om te gaan met de eisen van de fysieke en sociale omgeving 
(Tuttle & Tuttle, 2004). Ook de werving van nieuwe vaardigheden en de mobilisatie van 
interne en externe hulpmiddelen kan hierbij horen. Coping vindt plaats wanneer een persoon 
zijn energie richt op het oplossen van dagelijkse problemen. Enkele kenmerken van succesvol 
coping die van invloed zijn op de zelfacceptatie en zelfwaardering van een persoon zijn 
(Tuttle & Tuttle, 2004): 
1. Nadruk op wat iemand wel kan. 
2. De persoon speelt een actieve rol in het vormen van zijn eigen leven. 
3. De prestaties van de persoon worden gewaardeerd op basis van de voordelen die ze 

hebben voor de persoon zelf en anderen en ze worden niet in waarde geminderd omdat ze 
op één of andere standaard tekort komen. 

4. Met problemen omgaan, betekent erover heen te stappen of te verbeteren door 
bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Er zijn allerlei coping-strategieën die gebruikt kunnen worden om met problemen om 
te gaan. Een bekende en tijdloze strategie is vervangen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld 
niet kan tennissen omdat hij blind is, zoekt hij een andere vorm van vrijetijdsinvulling. Een 
andere strategie is de bron van het probleem aan te vallen door nieuwe vaardigheden aan te 
leren en zo hun competentie te vergroten. Het succesvol uitvoeren van coping-strategieën 
zorgt voor een hogere zelfwaardering.  

Het mobilisatie aspect van deze fase bestaat uit het kennen en het actief gebruik maken 
van persoonlijke, interpersoonlijke en maatschappelijke hulpmiddelen, om het functioneren te 
verbeteren.  

Het sociale netwerk van de persoon en professionals rondom de persoon moeten 
tijdens deze fase de verwerving van aangepaste gedragingen en houdingen gemakkelijker 
maken en bevorderen. Dit kan gedaan worden door accurate informatie over de visuele 
beperking te verschaffen, adaptieve vaardigheden aan te leren en zelf aangepaste gedragingen 
en houdingen aannemen en uitstralen. 

 
Fase 7: Zelfacceptatie en Zelfwaardering 

De acceptatie van de visuele beperking en de gevolgen die dit heeft, is een eerste 
vereiste voor zelfacceptatie en zelfwaardering (Tuttle & Tuttle, 2004). Mensen die zichzelf 
geaccepteerd hebben, zijn mensen die geleerd hebben alle persoonlijke aspecten te accepteren, 
zowel de sterke punten als de zwakke punten. Niet alle aspecten hoeven fijn of leuk gevonden 
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te worden, maar het is wel belangrijk dat de persoon erkent dat iedereen sterke en zwakke 
punten heeft. Een persoon met een visuele beperking hoeft de visuele beperking niet prettig te 
vinden, maar hij/zij moet de visuele beperking internaliseren als één van de persoonlijke 
kenmerken, om zichzelf te kunnen accepteren.  

Zelfwaardering ligt dichtbij zelfacceptatie. Het gaat dan om de manier waarop iemand 
zich voelt bij zichzelf. Een goede verwerking van het trauma draagt bij aan acceptatie van 
zichzelf en daardoor aan een hogere zelfwaardering.  

Door zichzelf te accepteren staat een persoon open voor contact met anderen. Er 
bestaat een relatie tussen van zichzelf houden en van een ander kunnen houden. Daarnaast 
leer je door jezelf te accepteren, ook een ander te accepteren met zijn/haar sterke en zwakke 
kanten. Hierdoor kan een gezonde relatie ontstaan. 

Naast het accepteren van de visuele beperking moet de persoon de gevoelens die het 
trauma met zich meebracht hebben verwerkt en moet de persoon een training krijgen om 
nieuwe adaptieve vaardigheden aan te leren. Acceptatie, verwerking en het aanleren van 
nieuwe vaardigheden samen genomen, zorgen ervoor dat de persoon om kan gaan met de 
visuele beperking wat betekent dat de persoon zichzelf dus aangepast heeft aan de visuele 
beperking. 

Het sociale netwerk van de persoon zal in deze fase vooral bezig zijn met het geven 
van realistische feedback en warme ondersteuning. 
 

In figuur 8 wordt het aanpassingsproces, met de zeven fasen, kort samengevat. In de 
laatste kolom staan de maladaptieve gedragingen die naar voren komen wanneer iemand in 
die fase is blijven steken. 
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Figuur 8: Verwerkingsproces van de visuele beperking (Tuttle & Tuttle, 2004). 

 
Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen teveel zorgen om de visuele 

beperking en te weinig zorgen om de visuele beperking, tussen de totale absorptie in de 
visuele beperking en het afwijzen van alle aan de visuele beperking gerelateerde mensen en 
dingen. Wanneer iemand zich volledig interesseert in de problemen gerelateerd aan de visuele 
beperking en zich op niets anders kan richten (totale absorptie), betekent dit dat hij/zij de 
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visuele beperking en zichzelf nog niet geaccepteerd heeft. Teveel aandacht aan de visuele 
beperking is net zo maladaptief als het afwijzen en ontkennen van de visuele beperking.  

Wright (1983, in: Van Huijgevoort-Munten, 2005) onderscheidt vier vormen van niet-
acceptatie: 
1. Te grote benadrukking van de verloren waarden ten opzichte van de nog resterende 

waarden. 
2. Te groot belang stellen in fysieke gezondheid waardoor de beperking een aantasting van 

persoonlijke waarde is. 
3. Het uitstralen van negatieve gevoelens over beperking over een veel groter gebied dan 

waar de beperking direct van invloed is. 
4. Het vasthouden aan een absoluut waardesysteem dat niet gerelateerd wordt aan de 

persoonlijke mogelijkheden. 
Volgens Wright vraagt het accepteren van een beperking om het aanpassen van de 

persoonlijke normen en waarden als zodanig, dat de beperking geen negatief effect heeft op 
de waarde van de nog wel bestaande mogelijkheden. Het gaat om het ontwikkelen van een 
realistisch beeld van zichzelf met alle goede en minder goede kwaliteiten, en dit beeld 
beïnvloedt de manier van kijken naar de omgeving en handelen van de persoon. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk zal er aandacht besteed worden aan hoe het onderzoek is uitgevoerd. 
In paragraaf 3.1 zal de methode en werkwijze besproken worden, in paragraaf 3.2 zal 
beschreven worden met welke instrumenten het onderzoek uitgevoerd is en in paragraaf 3.3 
zullen de steekproefgegevens behandeld worden. 
 
 
3.1  Onderzoeksmethode en werkwijze 

In april 2003 is S. Kef een vervolgonderzoek gestart aan de Universiteit van 
Amsterdam naar aanleiding van haar promotieonderzoek van 1994 tot 1999 (Kef, 1999). In 
april 2005 heeft zij dit onderzoek, gefinancieerd door Inzicht van ZonMW, afgerond aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. In dit project zijn de blinde en slechtziende adolescenten en 
jongvolwassenen opnieuw opgespoord en geïnterviewd. Hoofdthema’s in het interview 
waren: kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het sociale netwerk, indicatoren voor de 
psychosociale ontwikkeling en de relatie tussen aspecten van het netwerk en de psychosociale 
ontwikkeling. De conclusies van het concept wijzen erop dat er nauwelijks sprake is van 
problemen, dat de meerderheid van de adolescenten zich goed voelt en dat de adolescenten als 
een geheel persoon gezien willen worden. Verder lijken de resultaten aan te tonen dat het in 
de jongvolwassenheid beter gaat met de blinde en slechtziende personen als in de 
adolescentie. 

Van de 154 adolescenten met een visuele beperking die meegewerkt hebben aan deze 
follow-up van Kef (2005) zijn er voor dit onderzoek via een bepaalde procedure 30 
adolescenten geselecteerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek van Kef (2005) op de 
variabele handicapacceptatie zijn er drie groepen adolescenten gemaakt. De scores van de 
variabele handicapacceptatie van het onderzoek van Kef (2005) bestaan uit 9 items van de 
schaal van Dodds, et. al. (1991) en één toegevoegd item door Kef. Op elk item kan in een 
range van 1 t/m 5 gescoord worden, waardoor er op basis van de 10 items een range van 10 
t/m 50 op de variabele handicapacceptatie is ontstaan. Het gemiddelde van de adolescenten in 
het onderzoek van Kef (2005) is 40.57 en de standaarddeviatie is 6.50. De drie groepen 
bestaan uit adolescenten die relatief het laagst scoren op handicapacceptatie (- 1 sd), 
adolescenten die rond het gemiddelde scoren (0 sd) en adolescenten die relatief het hoogst 
scoren op handicapacceptatie (+ 1 sd). Voor elke groep werden 10 adolescenten geselecteerd 
met een goede spreiding op leeftijd, geslacht en het wel of geen gebruik maken van braille. 
Op papier werd hiervoor een ideale verdeling gemaakt en in de periode maart tot en met mei 
2006 werden de geselecteerde adolescenten telefonisch benaderd. Tijdens dit eerste gesprek 
werd het onderzoek aan de adolescent uitgelegd en werd gevraagd of de adolescent mee wilde 
werken. Wanneer een adolescent aangaf niet mee te willen werken, werd op de lijst nagegaan 
welke adolescent er voor deze plaats in aanmerking kwam en werd deze benaderd. In totaal 
zijn er 37 adolescenten benaderd om in elke groep 10 adolescenten te krijgen. Er waren dus 7 
adolescenten die na benadering om verschillende redenen niet mee wilden doen. De redenen 
die genoemd werden, waren: het interview is te lang, nieuwe nummer niet willen geven, te 
weinig tijd voor, niet meer tot de doelgroep behoren en al teveel aan dit soort onderzoeken 
hebben meegewerkt.  

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van een 
telefonisch interview met het streven van een duur van ongeveer 45 minuten en zeker niet 
langer dan een uur. Wanneer de adolescent aangaf mee te willen werken, werd er een nieuwe 
afspraak gemaakt voor het afnemen van het telefonische interview zelf en werd om het e-
mailadres gevraagd voor het van te voren opsturen van de antwoordschalen die tijdens het 
interview gebruikt konden worden. Op het afgesproken tijdstip werd de adolescent opnieuw 
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opgebeld en werd het interview afgenomen. De gemiddelde duur van de interviews was 37 
minuten. 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een Computer Assisted Telephone Interview 
(CATI): het interview stond voorgeprogrammeerd op een laptop, gebruik makend van het 
computerprogramma Ci3 (Hutchinson & Metegrano, 1991), en kon tijdens het interview 
ingevuld worden door de interviewer. Er is voor deze methode gekozen vanwege de 
voordelen die het heeft ten opzichte van het persoonlijk afnemen van de interviews bij de 
adolescenten thuis. Deze vorm kost minder tijd, de adolescent heeft meer privacy, en ook de 
anonimiteit van de adolescent blijft beter gewaarborgd. Nadelen zijn dat je non-verbale 
communicatieve signalen van de adolescent mist en dat het visite-aspect verloren gaat. De 
meeste adolescenten vinden het namelijk ook gezellig als er iemand langs komt. 

CATI is een vorm van Computer Assisted Data Collection (CADAC). Deze vorm 
heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van de data. Voordelen van deze methode zijn: 
minder tot geen onbeantwoorde vragen, geautomatiseerde route door de vragenlijst heen en 
automatische controle op de range van antwoordcategorieën (Kef, Habekothé & Hox, 1997). 
Ook heeft deze methode het voordeel dat de antwoorden van de respondent aan het einde van 
de vragenlijst direct opgeslagen worden en met behulp van een softwarepakket gemakkelijk 
omgezet kunnen worden in een SPSS- en Wordbestand, waardoor de verwerking van de data 
sneller verloopt. 

Bij de analyse van de data is gebruik gemaakt van beschrijving van kwalitatieve 
antwoorden, beschrijvende statistieken, parametrische technieken, zoals T-toetsen en variantie 
analyses (ANOVA), en correlatieanalyses. De beschrijvende statistieken en beschrijvingen 
van kwalitatieve antwoorden worden vooral gebruikt om antwoord te vinden op de vragen 
over de mate waarin adolescenten scoren op bepaalde variabelen. De antwoorden op de open 
vragen zijn in een word-bestand per vraag gesorteerd. Hiermee is er per vraag bekeken of er 
bepaalde antwoordcategorieën aan te wijzen zijn. Een antwoordcategorie werd samengesteld 
uit meerdere van dezelfde soort antwoorden van de adolescenten. Doordat de adolescenten op 
een vraag meerdere antwoorden tegelijkertijd konden geven, is bij elke antwoordcategorie de 
mogelijkheid om een score 0 (niet in het antwoord) of een score 1 (wel in het antwoord) toe te 
kennen. Bij antwoordcategorieën waar een oplopend niveau van problematiek aan te wijzen 
is, is een weging toegepast. Dit proces van weging zal verduidelijkt worden met het volgende 
voorbeeld. De vraag is: “Hoe centraal is de visuele beperking in jouw zelfbeeld? Hoe denk je 
dat je visuele beperking jouw zelfbeeld beïnvloedt?”. Hieruit komen de volgende 
antwoordcategorieën naar voren: 
 Klein deel, dat weinig van invloed is 
 Iets wat bij de persoon hoort, waar je rekening mee moet houden 
 Redelijk centraal, invloed verschilt per situatie 
 Heel centraal, van grote invloed, veel mee bezig 
 Overige 
De antwoordcategorie “overige” bestaat uit een aantal losse antwoorden, die niet in één van 
de andere vier antwoordcategorieën te plaatsen zijn en die gezamenlijk ook niet een nieuwe 
antwoordcategorie kunnen vormen. 

Binnen de antwoordcategorieën is een oplopend niveau van invloed van de visuele 
beperking te zien. De eerste twee antwoordcategorieën en de antwoordcategorie “overige” 
behouden score 1 wanneer het antwoord van de adolescent in deze antwoordcategorie valt. De 
derde antwoordcategorie (“redelijk centraal”) krijgt een score 2 in plaats van score 1 wanneer 
dit antwoord gegeven wordt en de vierde antwoordcategorie (“heel centraal”) een score 3. Als 
een adolescent op de vraag heeft geantwoord: “niet zo heel centraal, neemt een kleine plek 
in”, hoort dit antwoord thuis in de eerste antwoordcategorie en krijgt deze adolescent dus een 
score 1 voor de variabele. Een andere adolescent antwoord: “heel centraal, neemt een grote 
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plek in, enige onzekerheid”, wat hoort in de vierde antwoordcategorie, waardoor dit antwoord 
een score 3 krijgt op deze variabele. 

De parametrische technieken worden gebruikt om verschillen tussen subgroepen 
zichtbaar te maken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten besproken. Significante verschillen 
worden weergegeven door de p-waarden te vermelden, met een significantieniveau van p < 
0.05. De nulhypothese geeft aan dat er geen sprake is van een verschil. De correlatieanalyses 
worden gebruikt om de sterkte en de richting van verbanden tussen twee variabelen te 
bepalen. 

 
 
3.2  Instrumenten 

Aan de hand van de probleemstelling en de subvragen is voor het onderzoek een 
vragenlijst, als basis voor het telefonische interview, opgesteld. In de vragenlijst is zowel 
gebruik gemaakt van verschillende (delen van) bestaande instrumenten, als van het zelf 
ontwikkelen van vragen. Met deze vragenlijst is gekeken naar de verschillende factoren die 
van invloed kunnen zijn op het gevoel van anders zijn van de adolescent. Het betrof veelal 
vragen naar het gevoel van de adolescent met betrekking tot de visuele beperking. 

Door het gebruik van bestaande instrumenten bestaat het interview voornamelijk uit 
gesloten vragen. Gesloten vragen maken de verwerking van de data eenvoudiger. Om meer 
inzicht te krijgen in het eigen verhaal van de adolescent en hiermee een beschrijvend beeld te 
krijgen, is er naast de gesloten vragen ook gebruik gemaakt van open vragen. 
 
Tabel 2: Overzichtstabel instrumenten 
Onderdeel Aantal 

items 
Alpha Origine 

 Achtergrondgegevens 11 -  Kef (2005) 
 Koorneef & Verweij (2006) 

 Vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele 
beperking 

6 0.69*  Zelf ontwikkeld 
 

 Afhankelijkheid en autonomie 14 0.74  Zelf ontwikkeld 
 Invloed van de visuele beperking op de identiteit 
 Mate van binding ten aanzien van school of werk 
 Mate van exploratie ten aanzien van school of werk 
 Zelfwaardering 
 
 Identiteit 
 Het gevoel van een onrechtvaardige behandeling 

50 
8 
6 

11 
 

16 
9 

 
0.80 
0.55 
0.71 

 
0.47** 

0.71 

 
 U-GIDS (Meeus, 1991) 
 U-GIDS (Meeus, 1991) 
 Vragenlijst voor jongeren  
(Berry, et.al., 2006) 
 MEIM (Phinney, 1992) 
 Vragenlijst voor jongeren  
(Berry, et.al., 2006) 

5. Proces van handicapverwerking 22 Open 
vragen 

 Kef (2005) 
 Koorneef & Verweij (2006) 
 Frame (2004) 

* Alpha gebaseerd op de vier gesloten vragen. 
** Alpha gebaseerd op 14 stellingen (zonder stelling 1 en 7) 
 

Het interview bestaat uit vijf onderdelen (zie ook tabel 2). Het gehele interview is in 
bijlage 2 opgenomen. 
 Achtergrondgegevens 
De vragen betreffende de achtergrondgegevens zijn deels uit het interview van Kef (2005) en 
deels uit het interview van Koorneef & Verweij (2006) overgenomen. Het gaat om vragen 
over de aard en ernst van de visuele beperking, over de woonsituatie en over onderwijs en 
werk. Hiermee kunnen de verschillende subgroepen samengesteld worden om verschillen 
tussen subgroepen aan te kaarten. 
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 Vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking 
Er was geen bestaande vragenlijst die gebruikt kon worden om de onderzoeksvraag over de 
vergelijking met leeftijdsgenoten te beantwoorden. Daarom is ervoor gekozen de vragen over 
de vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking zelf te ontwikkelen. Het betreft 
zowel gesloten vragen over in welke mate de adolescent zichzelf vergelijkt met 
leeftijdsgenoten zonder visuele beperking, als open vragen waarin gevraagd wordt naar het 
waarom en het gevoel daarbij. Hiermee kan bepaald worden in hoeverre de adolescenten 
zichzelf met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking vergelijken, waarom ze dit doen, of dit 
te maken heeft met de visuele beperking en hoe ze zich daarbij voelen. Zo kan er meer bekend 
worden over de invloed van de visuele beperking op de relatie van de adolescenten met 
leeftijdsgenoten. 
 Afhankelijkheid en autonomie 
Ook de vragen betreffende de afhankelijkheid en autonomie zijn zelf ontwikkeld. Hierbij gaat 
het om gesloten vragen als in welke mate de adolescent afhankelijk is van anderen bij 
bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld uitgaan), van wie hij/zij daarbij afhankelijk is en in welke 
mate dat het gevoel van autonomie beïnvloedt. 
 Invloed van de visuele beperking op de identiteit 
De vragen over de invloed van de visuele beperking op de identiteit zijn onderverdeeld in vijf 
onderdelen, namelijk de mate van binding en de mate van exploratie ten aanzien van school of 
werk, zelfwaardering, identiteit en het gevoel van een onrechtvaardige behandeling.  
Er is gekozen gebruik te maken van stellingen over de mate van binding en exploratie ten 
aanzien van school of werk uit de Utrecht-Groningen Identity Development Scale (U-GIDS, 
Meeus, 1991). Deze stellingen geven weer in welke mate de adolescent bezig is met school 
en/of werk en hoe hij/zij daarover denkt. Hiermee wordt laten zien in hoeverre de 
adolescenten nadenken over wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen in de toekomst, wat 
uiteindelijk wat zegt over de identiteit van de adolescenten. Daarnaast hebben we ook voor 
deze stellingen gekozen omdat er gegevens bekend zijn van adolescenten zonder visuele 
beperking, wat vergelijking mogelijk maakt. 
In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd uit te vinden welk deel de visuele beperking in de 
identiteit van adolescenten inneemt. Is het een klein deel, dat nauwelijks van invloed is op het 
leven van de adolescent of is het een deel wat het leven van de adolescent kleurt. Aangezien 
er geen bestaand instrument is dat de invloed van de visuele beperking op de identiteit van de 
adolescent meet, is er gezocht naar een instrument die de invloed van een andere variabele op 
de identiteit meet. Hierbij werd The Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM), (Phinney, 
1992) gevonden, een vragenlijst over de invloed van de etnische afkomst op de identiteit. 
Etnische afkomst kan van invloed zijn door de geloofsovertuiging die het met zich meebrengt of 
door de normen en waarden waarnaar de persoon zijn leven wil inrichten. Dit kan weer 
bijdragen aan de manier waarop de persoon naar zichzelf kijkt en hoe hij/zij zich gedraagt. 
Etnische afkomst kan op deze manier de identiteit beïnvloeden en deze invloed kan wisselen 
van sterkte afhankelijk van hoe de persoon daar zelf over denkt. De vertaalde versie van de 
MEIM, die bestaat uit twee delen en in totaal 45 stellingen, is geheel doorgenomen. Er is per 
stelling gekeken of de invloed van de etnische afkomst ook van toepassing kan zijn voor de 
invloed van de visuele beperking. Zo zijn stellingen over speciale activiteiten georganiseerd 
voor deze groep, over de invloed en de betekenis en over vrienden wel geselecteerd en 
stellingen over trouwen, eten, feesten, kranten en tijdschriften niet geselecteerd. Binnen de 
geselecteerde stellingen zijn veranderingen doorgevoerd om de stelling toe te kunnen spitsen op 
de invloed van de visuele beperking op de identiteit in plaats van de invloed van de etnische 
afkomst op de identiteit. Zo zijn de delen in de stellingen die te maken hebben met etnische 
afkomst vervangen door visuele beperking. 
Om meer te weten te komen over hoe de adolescenten over zichzelf denken is er gezocht naar 
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vragen over zelfwaardering. Om ook de invloed van andere personen met betrekking op de 
invloed van de visuele beperking op het zelfbeeld van de adolescenten te kunnen meten, zijn er 
stellingen opgenomen over het gevoel van een onrechtvaardige behandeling door anderen. De 
stellingen over zelfwaardering en het gevoel van een onrechtvaardige behandeling komen uit de 
vragenlijst voor jongeren (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). Bij de stellingen over 
zelfwaardering zijn er van de 22 stellingen 11 geselecteerd. Hierbij zijn stellingen die de 
adolescenten al in een eerder onderzoek van Kef (2005) hebben gehad niet meegenomen in dit 
interview. De stellingen over het gevoel van een onrechtvaardige behandeling zijn alle 9 
overgenomen en zijn de woorden etnische achtergrond veranderd in visuele beperking en 
Nederlanders in personen zonder visuele beperking.  
 Het proces van handicapverwerking 
De vragen over het proces van handicapverwerking komen deels uit het interview van Kef 
(2005), deels uit het interviewprotocol van Frame (2004) en deels uit het interview van 
Koorneef & Verweij (2006). Dit betreft open vragen om een beschrijvend beeld te krijgen 
over hoe het met de adolescent gaat en wat de invloed van de visuele beperking op zijn/haar 
leven is. Er is gekozen voor vragen uit het interview van Kef (2005) over hoe het gaat met de 
adolescenten, hoe het in het verleden is gegaan en wie er belangrijk voor hen is bij positieve 
en negatieve momenten, om te weten te komen hoe het in het algemeen gaat met het proces 
van handicapverwerking. Daarnaast zijn alle vragen uit het interviewprotocol van Frame 
(2004) vertaald. In deze vragen wordt gevraagd naar de invloed op relaties, op de identiteit en 
op de competentie van de adolescent (voor meer informatie over het onderzoek van Frame, 
zie paragraaf 2.4, blz. 14). Hiermee kan een goed beeld verkregen worden over de invloed van 
de visuele beperking op het leven van de adolescent. Als laatste zijn er enkele vragen uit het 
interview van Koorneef en Verweij (2006) overgenomen. Koorneef en Verweij zijn twee 
gedragswetenschappers van Bartiméus. Ze zijn gelijktijdig met dit afstudeeronderzoek gestart 
met een pilot-studie met als doel het ontwikkelen van een instrument om het proces van 
handicapverwerking bij jongeren in de leeftijd 12-18 jaar te meten. Dit instrument is voor het 
grootste deel gebaseerd op de theorie van Tuttle & Tuttle (2004) (zie hiervoor paragraaf 2.6, 
blz. 19). Voor de start van dit onderzoek is er met Koorneef en Verweij overleg gevoerd over 
wat beide onderzoeken in zouden gaan houden en bij welke jongeren het onderzoek zou gaan 
plaats vinden. Zo is er afgesproken dat er in beide onderzoeken niet dezelfde jongeren 
benaderd zouden worden. 
 
 
3.3  Onderzoeksgroep 

De uiteindelijke onderzoeksgroep bestaat uit 30 adolescenten met een visuele 
beperking, 50% jongens en 50% meisjes, 23% blind en 77% slechtziend, in de leeftijd 16 t/m 
22 jaar. Bij 20 adolescenten is de visuele beperking stabiel, bij 8 adolescenten progressief 
(50% geeft aan dat in het verleden het zicht achteruit is gegaan, 50% geeft aan dat dit nog 
steeds het geval is) en bij 2 adolescenten is het zicht verbeterd. 2 adolescenten wonen 
zelfstandig, 24 adolescenten wonen thuis bij de ouder(s) en 4 adolescenten wonen in een 
leefgroep van een instelling. 19 adolescenten volgt alleen onderwijs, terwijl 11 adolescenten 
naast hun school/studie werken. Er zijn 8 adolescenten die in het speciaal onderwijs zitten en 
22 adolescenten volgen regulier onderwijs. In tabel 3 staan alle achtergrondgegevens van de 
adolescenten samengevat. 
 
Tabel 3: Overzicht achtergrondgegevens adolescenten 
  Percentage 
Handicapacceptatie Groep 1 (− 1 SD) 

Groep 2    (0 SD) 
Groep 3 (+ 1 SD) 

33 
33 
34 
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Geslacht Jongen/Man 
Meisje/Vrouw 

50 
50 

Ernst 
 

Blind  
Ernstig slechtziend  
Matig slechtziend  

23 
44 
33 

Aard Stabiel 
Progressief – in het verleden 
Progressief – nu nog steeds 
Toegenomen/ verbeterd 

67 
13 
13 
7 

Woonsituatie Zelfstandig, alleen 
Thuis bij ouder(s) 
In leefgroep van een instelling 

7 
80 
13 

Onderwijs/werk School/studie 
School/studie en werk/bijbaan 

63 
37 

Onderwijstype WO 
HBO 
MBO 
VWO 
HAVO 
VMBO 
Praktijkonderwijs 
Overige 

3 
17 
27 
13 
10 
17 
7 
6 

Onderwijsvorm – nu Regulier 
Speciaal 

73 
27 

Onderwijsvorm Altijd regulier 
Altijd speciaal 
Zowel regulier als speciaal 

40 
7 

53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4: Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek beschreven worden en zal er 
antwoord gegeven worden op de verschillende onderzoeksvragen. Deze waren: 
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 In welke mate zien adolescenten hun visuele beperking als onderdeel van hun identiteit? 
 In hoeverre zijn adolescenten afhankelijk van anderen bij dagelijkse handelingen en in 
welke mate beïnvloedt dat hun gevoel van autonomie? 
 Op welke manier vergelijken adolescenten met een visuele beperking zich met 
leeftijdsgenoten zonder visuele beperking? 
 Welke factoren spelen een rol bij het gevoel van anders zijn bij adolescenten met een 
visuele beperking?  

 Mate van acceptatie van de visuele beperking 
 De zelfwaardering van de adolescent 
 De mate van zich sociaal aanvaard voelen 
 Het aantal vrienden die de adolescent heeft 
 De mate van het gevoel onrechtvaardig behandeld te worden 

 Zijn er verschillen tussen de volgende subgroepen (identiteit, afhankelijkheid en 
autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten, zelfwaardering, sociaal aanvaard voelen, aantal 
vrienden en gevoel van een onrechtvaardige behandeling)? 

 Groep handicapacceptatie waarop de adolescenten geselecteerd zijn 
 Sekse (jongen/meisje)  
 Ernst van de visuele beperking (blind/slechtziend) 
 Aard van de visuele beperking (progressief/stabiel) 
 Woonplaats (thuis/op zichzelf/in instelling) 
 Onderwijsvorm (regulier/speciaal onderwijs) 

In paragraaf 4.1 zal de invloed van de visuele beperking op de identiteit besproken worden. In 
paragraaf 4.2 zal er gekeken worden naar de afhankelijkheid en autonomie die de jongeren 
ervaren. Vervolgens zal in paragraaf 4.3 de vergelijking met leeftijdsgenoten aan de orde 
komen. Daarna zal er gekeken worden naar het gevoel van anders zijn en de factoren die 
daarop van invloed zijn. Als laatste zullen de verschillen tussen de verschillende subgroepen 
besproken worden. 
 
 
       Identiteit 

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt de 
stellingen over de invloed van de visuele beperking op de identiteit (zie 4d in tabel 2, blz. 29), 
de stellingen over de mate van binding en exploratie ten aanzien van school of werk (zie 4a en 
4b in tabel 2) en één open vraag uit het deel van het proces van handicapverwerking, namelijk 
“Hoe centraal is de visuele beperking in jouw zelfbeeld? Hoe denk je dat je visuele beperking 
jouw zelfbeeld beïnvloedt?”.  
Allereerst de stellingen over de invloed van de visuele beperking op de identiteit. Deze 
stellingen gingen vooral om in hoeverre de adolescenten weten wat de visuele beperking 
betekent voor hen, of ze meedoen met speciale activiteiten, of ze vrienden willen met of 
zonder visuele beperking en of ze denken dat ze bij een aparte groep horen of zich net zo 
voelen als elk ander persoon zonder visuele beperking. Echter, de 16 stellingen samen gaven 
een betrouwbaarheid van 0.37. Door de stellingen 1 en 7 te verwijderen (die gaan over weten 
en informatie verzamelen en zijn dus minder gevoelsreflectie gericht als de andere stellingen), 
ontstaat er een schaal met 14 items met een betrouwbaarheid van 0.47. Ondanks deze lage  
betrouwbaarheid is besloten wel met deze variabele analyses uit te voeren. Resultaten daaruit 
moeten met voorzichtigheid behandeld worden. 

Het gemiddelde van de respondenten is 3.24 (bij een range van 1.00 tot 5.00) en dit 
geeft aan dat de visuele beperking enigszins van invloed is op het zelfbeeld/ de identiteit van 
de adolescenten. Hoe hoger de score op deze variabele, des te meer is de visuele beperking 
van invloed op het zelfbeeld/ de identiteit van de adolescent. Zie ook tabel 4. 
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De stelling waar 23% van de adolescenten aangeeft het helemaal mee eens te zijn, is “Ik ben 
me van mijn visuele beperking bewust en ik weet wat het voor mij betekent”.  

 
Ten tweede geven de mate van binding en de mate van exploratie ten aanzien van 

school en/of werk aan in hoeverre de adolescenten hier mee bezig zijn binnen hun identiteit. 
Hiermee denken ze na over wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen in de toekomst. Het 
gemiddelde van de mate van binding ten aanzien van school en/of werk is 3.50. Dit geeft aan 
dat de adolescenten iets meer hoger als gemiddelde van 3 scoren en dus meer dan gemiddeld 
binding vertonen ten aanzien van school en/of werk. Hoe hoger de score op deze variabele, 
des te meer binding vertonen de adolescenten. Het gemiddelde van de mate van exploratie ten 
aanzien van school en/of werk is 3.14. De adolescenten scoren dus ongeveer gemiddeld op 
exploratie. Ook hier geldt: hoe hoger de score op deze variabele, des te meer exploratie 
vertonen de adolescenten ten aanzien van school en/of werk. 
 
Tabel 4: Beschrijvende statistiek invloed van de visuele beperking op de identiteit (N=30) 
 Range Gemiddelde Standaarddeviatie 
Identiteit 1.00-5.00 3.24 0.31 
Mate van binding 1.00-5.00 3.50 0.53 
Mate van exploratie 1.00-5.00 3.14 0.47 
Invloed op zelfbeeld 1.00-8.00 2.60 1.19 
 

Aangezien de stellingen over de mate van binding en de mate van exploratie ten 
aanzien van school en/of werk uit de U-Gids (Meeus, 1991) komen, kunnen de scores van de 
adolescenten met een visuele beperking vergeleken worden met de gemiddeldes van 
adolescenten zonder visuele beperking. Bij de mate van binding is het gemiddelde van 
adolescenten zonder visuele beperking 3.46. In dit onderzoek scoren de adolescenten een 
gemiddelde van 3.50. Deze verschillen niet significant van elkaar (t29 = 0.46, p = 0.65). Bij de 
mate van exploratie is het gemiddelde van de adolescenten zonder visuele beperking 3.06. Het 
gemiddelde dat de adolescenten in dit onderzoek scoren, is 3.14. Deze verschillen ook niet 
significant van elkaar (t29 = 0.98, p = 0.33). Adolescenten met visuele beperking scoren 
vergelijkbaar met adolescenten zonder visuele beperking op mate van binding en exploratie 
ten aanzien van school en/of werk. 

 
Als laatste is er gekeken naar de open vraag: “Hoe centraal is de visuele beperking in 

jouw zelfbeeld? Hoe denk je dat je visuele beperking jouw zelfbeeld beïnvloedt?”. In tabel 5 
staat weergegeven hoe de adolescenten globaal geantwoord hebben. Meerdere antwoorden 
kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn. 
 
Tabel 5: Hoe centraal is de visuele beperking in jouw zelfbeeld?  
Antwoordcategorie Percentage
Klein deel, dat weinig van invloed is 60 
Hoort bij de persoon, er rekening mee houden 63 
Redelijk centraal, verschilt per situatie 13 
Heel centraal, van grote invloed 30 
Overige 20 

De antwoordcategorie “overige” bestaat uit een verzameling van enkele losse 
antwoorden die niet in één van de andere categorieën in te delen zijn. Wanneer het antwoord 
van de adolescent binnen de antwoordcategorie viel, werd er een score 1 aan toegekend. Zo 
niet, dan kreeg die antwoordcategorie een score 0. Doordat de antwoordcategorieën oplopend 
van niveau zijn, is er een weging toegepast. Bij de derde antwoordcategorie is een score 1 
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omgezet naar score 2 en bij de vierde antwoordcategorie is een score 1 omgezet naar een 
score 3 (zie ook paragraaf 3.1, blz. 26). De scores van elke adolescent zijn opgeteld en zo is 
de variabele invloed op zelfbeeld ontstaan. 

Het gemiddelde dat de adolescenten scoren op invloed op zelfbeeld is 2.60 (zie tabel 
4). Hiermee wordt het resultaat op de invloed van de visuele beperking op de identiteit 
bevestigd, namelijk dat de visuele beperking een klein deel is dat bij de persoon hoort, maar 
dat maar weinig van invloed is. Maar uit analyse blijkt ook 30% van de adolescenten wel aan 
te geven dat de visuele beperking een groot deel van het zelfbeeld inneemt. 
 
 Ook is de adolescenten gevraagd wat de invloed is van de relatie tussen de visuele 
beperking en het zelfbeeld op hoe ze omgaan met de visuele beperking. Hierbij kwam naar 
voren dat het grootste deel van de adolescenten vindt dat ze goed om kunnen gaan met de 
visuele beperking, mede doordat het maar een klein deel van het zelfbeeld inneemt. Een 
enkele adolescent geeft aan de visuele beperking geen plek te hebben gegeven en er daarom 
ook moeite mee te hebben. 
 

Naast de vragen die direct nodig zijn voor het beantwoorden van de eerste 
onderzoeksvraag is er ook een aantal vragen dat zorgt voor aanvullende informatie over de 
invloed van de visuele beperking op de identiteit, namelijk: “Op welke manier hou je zelf 
rekening met de visuele beperking?” en “Hoe ga je om met reacties van anderen op jouw 
visuele beperking, vooral in openbare situaties?”. Uit de percentages adolescenten per 
antwoordcategorie blijkt dat de adolescenten zelf op vele manieren rekening houden met hun 
visuele beperking (zie ook tabel 15 in bijlage 1, blz. 51). Maar 10% geeft aan er zelf weinig of 
geen rekening mee te houden. 

Verder geven de adolescenten aan dat ze over het algemeen positief denken over hoe 
anderen rekening houden met hun visuele beperking. Een enkele adolescent geeft aan dat 
alleen bij het openbaar vervoer maar weinig rekening wordt gehouden met personen met een 
visuele beperking. 
 De meeste adolescenten hebben weinig moeite met reacties van mensen op hun visuele 
beperking (70%). Toch geeft nog 23% aan een negatief gevoel te krijgen van reacties van 
mensen op hun visuele beperking en zullen ze ook op een negatieve manier reageren. 
Er zijn ook adolescenten die aangeven uitleg te geven over de visuele beperking wanneer 
mensen hem/haar wat vragen (zie ook tabel 16 in bijlage 1, blz. 51). Op de vraag hoe de 
adolescenten hun visuele beperking aan anderen bekend maken, wordt voornamelijk 
geantwoord dat ze het gewoon vertellen. Bij het ontmoeten van nieuwe mensen is er een 
enkele adolescent die aangeeft het niet meteen te vertellen omdat er maar weinig te merken is 
van de visuele beperking en hij/zij niet wil dat anderen hem/haar daarop beoordelen. Op de 
vraag hoe ze denken dat de visuele beperking de ontwikkeling en het behoud van relaties op 
lange termijn beïnvloedt, geven de meeste adolescenten aan dat ze maar weinig invloed 
merken. De meeste mensen gaan de relatie aan op basis van de persoon en de visuele 
beperking komt daarbij, met de afhankelijkheid die dat met zich mee kan brengen. 
 

Dingen die goed gaan en dingen die minder goed gaan, hebben invloed op hoe iemand 
over zichzelf denkt. Daarom worden hier ook twee vragen behandeld die te maken hebben 
met hoe competent de adolescenten zichzelf voelen bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten en hoe ze omgaan met de mogelijkheid dat iets niet lukt, of dat ze zich schamen, 
ten gevolge van de visuele beperking. Maar allereerst wordt er gekeken naar de variabele 
zelfwaardering (zie 4c in tabel 2, blz. 29).  
 De adolescenten scoren een gemiddelde van 3.53 op zelfwaardering (op een range van 
1.00-5.00). Dit betekent dat de adolescenten boven gemiddeld scoren op zelfwaardering en 
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dus een redelijk hoge zelfwaardering hebben. Hoe hoger de score op deze variabele, des te 
hoger is de zelfwaardering. Er is één stelling waarop 7% van de adolescenten de laagste score 
hebben, namelijk “op de meeste punten is mijn leven bijna ideaal”. 
 Daarnaast is er gekeken naar de open vragen “Hoe competent, zeker en succesvol voel 
je je bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten?” en “Hoe ga je om met de mogelijkheid dat 
iets niet lukt, of dat je je schaamt ten gevolge van de visuele beperking?” (zie ook tabel 17 en 
18 in bijlage 1, blz. 51).  

90% van de adolescenten voelt zich competent bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten. Ze geven hierbij aan dat deze activiteiten gewoon goed gaan en geen problemen 
geven. Dit draagt natuurlijk bij aan een hogere zelfwaardering. Ruim de helft van de 
adolescenten (53%) geeft aan geen moeite te hebben met dingen die niet lukken. Verder wordt 
veel aangegeven dat ze dingen eerst proberen en pas stoppen als het echt niet lukt. Ook hulp 
vragen is een antwoord dat door ongeveer een derde van de adolescenten gegeven wordt. 
Toch heeft nog 27% er wel moeite mee. 
 
 
       Afhankelijkheid en autonomie 

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van 
de variabelen afhankelijkheid en autonomie. De variabele afhankelijkheid wordt samengesteld 
uit de eerste vijf vragen over afhankelijkheid, waarin gevraagd wordt naar de mate waarin de 
adolescent zich afhankelijk voelt van anderen bij dagelijkse bezigheden, als kleding uitzoeken 
en eten klaarmaken, en de variabele autonomie uit de laatste vier vragen, waarin gevraagd 
wordt naar de mate waarin de afhankelijkheid van verschillende personen de ervaren 
autonomie beïnvloedt (zie onderdeel 3 in tabel 2, blz. 29). 

De variabele afhankelijkheid heeft een gemiddelde van 2.15. Hoe hoger de score op 
deze variabele, des te meer is de adolescent afhankelijk van anderen. De variabele autonomie 
heeft een gemiddelde van 1.75. Hoe hoger de score op deze variabele, des te minder 
autonomie ervaart de adolescent. In de vragen van het interview werd verondersteld dat meer 
afhankelijkheid zou zorgen voor minder autonomie (zie in de bijlage 2 bladzijde 4 van het 
interview) 
 
Tabel 6: Beschrijvende statistiek afhankelijkheid en autonomie (N = 30) 
 Range Gemiddelde Standaarddeviatie 
Afhankelijkheid 1.00-5.00 2.15 0.85 
Autonomie 1.00-5.00 1.75 0.64 
 

Het gemiddelde van 2.15 geeft aan dat de adolescenten zich een beetje afhankelijk 
voelen van anderen. Uit de analyse blijkt dat de adolescenten zich het meest afhankelijk 
voelen bij de keuze voor kleding en vervoer en dat ze het meest afhankelijk zijn van ouder(s) 
en vrienden. 

Het gemiddelde van 1.75 geeft aan dat de afhankelijkheid die de adolescenten ervaren 
nauwelijks van invloed is op de ervaren autonomie. Het meest van invloed op het gevoel van 
autonomie dat de adolescenten ervaren, is de afhankelijkheid van de ouders. 

 
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat ruim de helft van de adolescenten weinig 

moeite hebben met dingen die niet lukken en dat ongeveer een derde van de adolescenten 
anderen om hulp vragen. De adolescenten is ook gevraagd hoe anderen reageren wanneer er 
iets niet lukt, wel goed gaat of ze hulp nodig hebben (zie ook tabel 19 in bijlage 1, blz. 52).  
 Geen enkele adolescent geeft aan dat anderen op een negatieve manier reageren 
wanneer er iets niet goed gaat of ze hulp nodig hebben. Op de vraag hoe de adolescenten 
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zouden willen dat anderen reageren, gaven ze veelal aan dat mensen moeten blijven reageren 
zoals ze nu doen, dat ze hulp moeten bieden en dan vooral wanneer het hen gevraagd wordt. 
De meeste adolescenten zullen hulp van iedereen accepteren en zullen ook aan onbekende 
mensen hulp vragen. Wel geven ze aan dat wanneer er een bekende in de buurt is, ze het 
liever aan die persoon vragen. De reden hiervoor is voornamelijk dat een bekende weet wat er 
aan de hand is en het waarom dus geen uitleg behoeft. 
 
 De afhankelijkheid van anderen kan ook stigma vanuit de samenleving met zich 
meebrengen (zie ook paragraaf 2.3, blz. 11). In dit onderzoek is de adolescenten via stellingen 
gevraagd in welke mate ze het gevoel hebben onrechtvaardig behandeld te worden vanwege 
hun visuele beperking. Deze variabele heeft een gemiddelde van 2.18 (bij een range van 1.00-
5.00). Dit betekent dat de adolescenten nauwelijks het gevoel hebben onrechtvaardig 
behandeld te worden vanwege hun visuele beperking. Hoe hoger de score op deze variabele, 
des te groter is het gevoel onrechtvaardig behandeld te worden. 
 

 
       Vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag is het belangrijk om twee 
dingen te weten, namelijk in welke mate vergelijken de adolescenten zich met 
leeftijdsgenoten zonder visuele beperking en waarom doen ze dat? 

De variabele “vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking” bestaat uit 
drie deelvariabelen, namelijk de mate van vergelijking, samengesteld uit de eerste vier vragen 
van het onderdeel vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking (gesloten 
vragen), het waarom van de vergelijking (is vraag 5, een open vraag) en het gevoel bij de 
vergelijking (is vraag 6, een open vraag).  

De deelvariabele “mate van vergelijking” heeft een gemiddelde van 2.56. Hoe hoger 
de score op deze deelvariabele, des te meer vergelijkt de adolescent zich met leeftijdsgenoten 
zonder visuele beperking. Dit geeft aan dat de adolescenten zich wel met leeftijdsgenoten 
zonder visuele beperking vergelijken, maar niet veel. Het onderdeel waarop de adolescenten 
zich het meest vergelijken blijkt schoolprestaties te zijn.  

 
De deelvariabele “waarom” is samengesteld uit de antwoordcategorieën op de open 

vraag: “waarom vergelijk je jezelf met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking”. In tabel 7 
staan de antwoordcategorieën en het percentage adolescenten dat binnen elke categorie 
geantwoord heeft. Meerdere antwoorden kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn. 
 
Tabel 7: Waarom vergelijk je jezelf met leeftijdsgenoten?  
Antwoordcategorie Percentage 
Wat is gelijk en wat zijn verschillen? 20 
Wat zij wel/ beter kunnen 20 
Hoe doen anderen dingen  hetzelfde willen doen 30 
Dezelfde reden als iedereen 17 
Overige 17 
 
 Wanneer het antwoord van de adolescent binnen een antwoordcategorie viel, werd 
daar een score 1 aan toegekend. Zo niet, dan een score 0. Doordat de eerste, tweede en derde 
antwoordcategorieën een vergelijking geven die te maken heeft met de visuele beperking, is 
aan deze antwoordcategorieën een gewogen score toegekend. Bij de eerste en derde 
antwoordcategorieën wordt een score 1 omgezet in een score 2 en bij de tweede 
antwoordcategorie wordt een score 1 omgezet in een score 3. De vierde antwoordcategorie 
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behoudt score 1. De antwoordcategorie “overige” is een categorie waarin alle losse 
antwoorden zijn opgenomen die niet in één van de andere vier categorieën passen. Ook deze 
antwoordcategorie behoudt score 1. Alle scores zijn opgeteld en daaruit is de deelvariabele 
“waarom” ontstaan. Er kan in een range van 1 t/m 9 gescoord worden. 
 Deze deelvariabele heeft een gemiddelde van 1.93. Hoe hoger de score op deze 
variabele, des te meer vergelijkt de adolescent zich met leeftijdsgenoten met betrekking tot de 
visuele beperking. Het gemiddelde geeft aan dat adolescenten zich maar weinig vergelijken 
op basis van de visuele beperking.  

 
De deelvariabele “gevoel” komt voort uit de open vraag: “Hoe voel je je erbij als je 

jezelf vergelijkt met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking?” In tabel 8 worden de 
antwoordopties en de percentages weergegeven. Er is telkens maar één antwoordoptie 
mogelijk. De antwoordopties zijn oplopend in niveau van problematiek, waardoor de eerste 
antwoordoptie score 1 krijgt, de tweede antwoordoptie score 2, en zo verder. Er kan dus in 
een range van 1 t/m 5 gescoord worden. 
 
Tabel 8: Hoe voel je je erbij als je jezelf vergelijkt met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking?  
Antwoordoptie Percentage 
1. Er goed mee om kunnen gaan/ er weinig problemen mee hebben 30 
2. Gewoon, hetzelfde als anderen 18 
3. De ene keer goed, de andere keer minder goed 30 
4. Dingen ook willen kunnen/ doen 4 
5. Rot/ ermee geconfronteerd/ minderwaardig 18 
  

De deelvariabele “gevoel” is voor 23 respondenten te berekenen, door een respons van 
niet van toepassing (naar aanleiding van een score 0 op de andere twee deelvariabelen) of 
geen idee. Het gemiddelde bij deze deelvariabele is 2.61. Hoe hoger de score op deze 
deelvariabele, des te negatiever is het gevoel dat de adolescent heeft bij de vergelijking met 
leeftijdsgenoten zonder visuele beperking. Het blijkt dus zo te zijn dat de adolescenten een 
redelijk positief gevoel hebben bij de vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele 
beperking, maar dat dit wel kan verschillen. Ook geeft nog 18% aan zich er minderwaardig of 
ermee geconfronteerd door te voelen.  

Voor een overzicht van de beschrijvende statistiek bij de deelvariabelen zie tabel 9. 
 

Tabel 9: Beschrijvende statistiek vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking 
 Range Gemiddelde Standaarddeviatie 
Mate van vergelijking 1.00-5.00 2.56 0.93 
Waarom 1.00-9.00 1.93 1.46 
Gevoel bij vergelijking 1.00-5.00 2.61 1.44 
 
 
 
 
 
       Gevoel van anders zijn 

Voor de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag is er allereerst een variabele 
nodig voor gevoel van anders zijn. Hiervoor is gekozen om gebruik te maken van vraag 5 en 
vraag 6 van het onderdeel vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking 
(waarom en gevoel erbij) en van de stellingen 5, 11 en 12 uit het onderdeel identiteit (“Ik heb 
sterk het gevoel dat ik bij een aparte groep hoor”, “Ik vind het belangrijk dat mensen mij als een 
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‘gewoon’ persoon te zien, zonder op mijn visuele beperking te letten” en “Ik voel me net als alle 
anderen”). Ook hierbij moet rekening worden gehouden met een lage betrouwbaarheid (alpha 
= 0.39). De stellingen 11 en 12 moeten hiervoor omgescoord worden om in dezelfde richting 
te meten. De variabele gevoel van anders zijn bestaat dus uit drie deelvariabelen. 

De beschrijvende statistieken van de eerste twee deelvariabelen zijn terug te vinden in 
paragraaf 4.3 (tabel 9, blz. 36), waar de vergelijking met leeftijdsgenoten beschreven staat. 
Hoe hoger de scores op deze twee deelvariabelen, des te meer heeft de adolescent het gevoel 
anders te zijn. De laatste deelvariabele heeft een gemiddelde van 1.90 (bij een range van 1.00-
5.00). Hoe hoger de score op deze deelvariabele, des te meer heeft de adolescent het gevoel 
anders te zijn. 

 
 Uit de analyse blijkt dat de meeste adolescenten niet vinden dat ze bij een aparte groep 
horen (73%), dat de meeste adolescenten vinden dat anderen hen als een ‘gewoon’ persoon 
moeten zien, zonder op hun visuele beperking te letten (93%) en dat de meeste adolescenten 
zich net zo voelen als alle anderen (77%). 
 
 Daarnaast is er gevraagd aan de adolescenten hoe ze zich op dit moment voelen met 
betrekking tot de visuele beperking, hoe lang dat al zo is, hoe ze zich daarvoor voelden en hoe 
ze er in het verleden over dachten (zie ook tabel 20 t/m 23 in bijlage 1, blz. 52). 

Uit de resultaten blijkt dat de adolescenten er in de jongere jaren minder mee bezig 
waren of nu niet meer weten hoe het toen was (64%). Niet van toepassing werd als antwoord 
gegeven wanneer bij de eerste vraag werd geantwoord dat ze altijd zich al goed voelen en er 
geen problemen mee hebben (gehad). 10% geeft aan in het begin moeite te hebben gehad met 
het accepteren van en omgaan met de visuele beperking. Daarna is er een periode waarin een 
groter deel van de adolescenten aangeeft er zich minder goed door te voelen (30%). En nu 
gaat het weer beter: de meeste adolescenten (80%) geven aan dat het gewoon goed gaat met 
hen en geen problemen hebben met hun visuele beperking. Ze houden er rekening mee, omdat 
het er gewoon bij hoort. Wel speelt de visuele beperking bij een deel van de adolescenten een 
grotere rol wanneer ze nadenken over de toekomst (13%). 
 
 Nu er gekozen is hoe de variabele gevoel van anders zijn eruit ziet, kan 
onderzoeksvraag vier beantwoord worden. Middels correlatieanalyse zal er gekeken worden 
of er significante verbanden bestaan tussen gevoel van anders zijn, mate van 
handicapacceptatie (Kef, 2005), mate van zelfwaardering, mate van sociaal aanvaard voelen 
(Kef, 2005), het aantal vrienden (Kef, 2005) en mate van het gevoel van een onrechtvaardige 
behandeling. De scores van de variabele handicapacceptatie van het onderzoek van Kef 
(2005) bestaan uit 9 items van de schaal van Dodds, et. al. (1991) en één toegevoegd item 
door Kef. Op elk item kan in een range van 1 t/m 5 gescoord worden, waardoor er op basis 
van de 10 items een range van 10 t/m 50 op de variabele handicapacceptatie is ontstaan. Het 
gemiddelde van de adolescenten in het onderzoek van Kef (2005) is 40.57 en de 
standaarddeviatie is 6.50.Zie tabel 18. De scores op de variabele mate van sociaal aanvaard 
voelen van het onderzoek van Kef (2005) bestaan uit 8 items met elk drie 
antwoordcategorieën (1 = is niet zo, 2 = weet niet en 3 = is wel zo) en komen uit de 
Schoolvragenlijst voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (SVL) (Smits & Vorst, 1982). 
Het gemiddelde van de adolescenten in het onderzoek van Kef (2005) is 2.72 en de 
standaarddeviatie is 0.37. De scores op de variabele aantal vrienden van het onderzoek van 
Kef (2005) bestaat uit de vraag welke vrienden belangrijk zijn voor de adolescent uit de 
Social Network Map and Social Network Grid (Tracy & Whittaker, 1990; Buysse, 1997). Het 
is dan de bedoeling dat de adolescent namen noemt en deze worden opgeteld om te weten 
hoeveel vrienden de adolescent heeft. De adolescenten van het onderzoek van Kef (2005) 
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scoren in een range van 0 t/m 17 en het gemiddelde is 4.29 (standaarddeviatie = 3.16). De 
scores op de variabele mate van zelfwaardering en de mate van het gevoel van een 
onrechtvaardige behandeling komen uit dit onderzoek (zie ook paragraaf 4.1, blz. 34 en 
paragraaf 4.2, blz. 36) 
 
Tabel 10: Correlatiematrix  
       1    2   3        4        5        6        7        8 
1. Waarom vergelijken   1.00  
2. Gevoel bij vergelijking  .26 1.00  
3. Gevoel van anders zijn (3)  .25  .33* 1.00 
 
4. Mate van handicapacceptatie  -.61**  -.37* -.46**      1.00 
5. Zelfwaardering   -.43*  -.26 -.34*      .47**      1.00      
6. Sociaal aanvaard voelen  -.06  -.32 -.36*      .31*      .14      1.00 
7. Aantal vrienden   .13  .04 .03      .22      .09      .005       1.00 
8. Onrechtvaardige behandeling  .02  .38* .43**      -.36*      -.23      -.52**      .04      1.00 
* p < .05 ** p < .01 

 
Uit bovenstaande correlatiematrix komt naar voren dat de mate van handicapacceptatie 

een variabele is die samenhang vertoont met het gevoel van anders zijn van de adolescent. 
Hoe groter de mate van handicapacceptatie, des te minder heeft de adolescent het gevoel 
anders te zijn. Ook zelfwaardering en het gevoel van een onrechtvaardige behandeling 
vertonen samenhang met het gevoel van anders zijn. Hoe hoger de zelfwaardering van de 
adolescent, des te minder heeft hij/zij het gevoel anders te zijn. Hoe groter het gevoel van de 
adolescent is onrechtvaardig behandeld te worden, des te meer de adolescent ook het gevoel 
heeft anders te zijn. 

Opvallend is dat vooral de derde deelvariabele van het gevoel van anders zijn veel 
significante verbanden met de factoren heeft. Alleen de factor aantal vrienden heeft geen 
enkel significant verband met het gevoel van anders zijn. 
 
 
4.5  Verschillen tussen subgroepen 
 Voor de beantwoording van de laatste vraag zal er per subgroep gekeken worden of er 
significante verschillen te vinden zijn op de volgende variabelen: identiteit (“invloed van 
visuele beperking”, “mate van binding”, “mate van exploratie” en “invloed op zelfbeeld”), 
afhankelijkheid en autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten (“mate”, “waarom” en 
“gevoel”), gevoel van anders zijn, zelfwaardering, mate van sociaal aanvaard voelen, aantal 
vrienden en gevoel van een onrechtvaardige behandeling. Alleen de significante verschillen 
worden per subgroep besproken. 
 
4.5.1 Groep handicapacceptatie (selectiecriterium) 
 Voor de drie groepen van handicapacceptatie waarop de jongeren bij selectie 
ingedeeld zijn, zijn op zes variabelen significante verschillen gevonden. Deze staan 
samengevat in tabel 11. De drie groepen van handicapacceptatie zijn: 
 
Groep 1: - 1 SD op handicapacceptatie 
Groep 2: 0 SD op handicapacceptatie 
Groep 3: + 1 SD op handicapacceptatie 
 
Tabel 11: Significante verschillen bij de subgroepen op handicapacceptatie 
 Verschil in gemiddelde F 
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1-2 1-3 2-3 

Identiteit (“invloed op zelfbeeld”) 1.30* 0.50 -0.80 3.56 
Autonomie 1.00* 0.73* -0.28 10.82 
Mate van vergelijking met 
leeftijdsgenoten 

0.25 1.00* 0.75 3.67 

Gevoel bij de vergelijking  1.93* 1.60* -0.33 6.40 
Gevoel van anders zijn (3) 0.43* 0.07 -0.37 3.63 
Zelfwaardering -0.48* -0.13 0.35 4.06 
N = 30  * p < 0.05 df = 2  1 N = 27  
 
 Uit de resultaten van tabel 11 blijkt dat er significante verschillen tussen de drie 
groepen van handicapacceptatie zijn gevonden bij identiteit (“invloed op zelfbeeld”), 
autonomie, de mate waarin de adolescenten zich vergelijken met leeftijdsgenoten zonder 
visuele beperking, het gevoel hierbij, het gevoel van anders zijn (deelvariabele 3) en 
zelfwaardering. 
 Allereerst de identiteit (“invloed op zelfbeeld”): Groep 2 (0 SD) scoort significant 
lager als groep 1, wat betekent dat de invloed van de visuele beperking op het zelfbeeld van 
de adolescenten van groep 2 significant minder is als bij groep 1. 

Ten tweede de autonomie: Groep 1 (- 1 SD) scoort significant hoger op autonomie als 
groep 2 en groep 3, wat betekent dat de adolescenten van groep 1 minder autonomie ervaren 
als de andere adolescenten. 

Ten derde de mate van vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking: 
Groep 3 (+ 1 SD) scoort significant lager als groep 1. Dit betekent dat de adolescenten uit 
groep 3 zich minder vergelijken met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking als de 
adolescenten uit groep 1. 

Als vierde het gevoel bij de vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele 
beperking: Groep 1 (- 1 SD) scoort significant hoger als groep 2 en groep 3. De adolescenten 
van groep 1 hebben een negatiever gevoel bij de vergelijking met leeftijdsgenoten zonder 
visuele beperking als de andere adolescenten. 

Ten vijfde het gevoel van anders zijn (deelvariabele 3): Groep 2 (0 SD) scoort 
significant lager als groep 1. Dit betekent dat de adolescenten van groep 2 zich minder anders 
voelen als de adolescenten van groep 1. 

Als laatste de zelfwaardering: Groep 2 (0 SD) scoort significant hoger als groep 1 (- 1 
SD). Dit betekent dat de adolescenten van groep 2 een significant hogere zelfwaardering 
hebben als de adolescenten uit groep 1. 

Uit al deze significante verschillen komt naar voren dat groep 1 (- 1 SD) over het 
algemeen slechter scoren op identiteit, autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten zonder 
visuele beperking, gevoel van anders zijn en de zelfwaardering als de andere twee groepen. 

 
 
 
 
 

4.5.2 Geslacht 
 Voor de subgroepen geslacht: jongens/mannen en meisjes/vrouwen is alleen een 
significant verschil te vinden bij het aantal vrienden. Jongens/mannen scoren significant hoger 
als meisjes/vrouwen op aantal vrienden (p = 0,03). Jongens/mannen hebben gemiddeld 4 à 5 
vrienden (m = 4,93) en meisjes/vrouwen gemiddeld 3 vrienden (m = 3,00). 
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4.5.3 Ernst van de visuele beperking 
Voor de subgroep ernst van de visuele beperking is een significant verschil te vinden 

bij afhankelijkheid en bij identiteit (“invloed op zelfbeeld”). Zie ook tabel 12. Er zijn drie 
groepen binnen de subgroep ernst: 
 Blind (tot 6%) 
 Ernstig slechtziend (van 6% tot 30%) 
 Matig slechtziend (van 30% en hoger) 
 
Tabel 12: Significant verschil van de drie groepen van ernst op afhankelijkheid 

Verschil in gemiddelde 
 

 

1-2 1-3 2-3 

F 

Afhankelijkheid 0.96* 1.46* 0.49 9.91 
Identiteit (“invloed op zelfbeeld) -1.23* -.20 1.03* 3.93 
N = 30  * p < 0.05 df = 2 
 

Blinde adolescenten zijn significant meer afhankelijk als slechtziende adolescenten. 
Bij ernstig slechtziende adolescenten is de invloed van de visuele beperking op het zelfbeeld 
significant groter als bij de andere twee groepen. 
 
4.5.4 Aard van de visuele beperking 
 Voor de subgroep aard van de visuele beperking zijn op drie variabelen significante 
verschillen gevonden. Deze staan samengevat in tabel 13. De subgroep aard bestaat uit vier 
groepen, namelijk: 
 Stabiel 
 Progressief (in het verleden) 
 Progressief (nu nog steeds) 
 Toegenomen/ verbeterd 
 
Tabel 13: Significante verschillen bij de subgroep aard van de visuele beperking 

Verschil in gemiddelde  

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

F 

Identiteit (“mate van 
exploratie”) 

-0.03 -0.37 0.63 -0.33 0.67 1.00* 2.28 

Afhankelijkheid -0.52 -1.52** -0.02 -1.00** 0.50 1.50** 5.49 
Zelfwaardering 0.55* 0.25 0.39 -0.30 -0.16 0.14 2.59 
N = 30  p < 0.05**  p < 0.10*    df = 2 
 

Uit de resultaten van tabel 13 blijkt dat er significante verschillen tussen de vier 
groepen van aard van de visuele beperking zijn gevonden bij de mate van exploratie ten 
aanzien van school/werk, afhankelijkheid en zelfwaardering. 
 Allereerst de mate van exploratie: adolescenten, waarbij het gezichtsvermogen nu nog 
steeds achteruit gaat, scoren significant hoger als adolescenten waarbij het gezichtsvermogen 
is toegenomen. Dit betekent dat adolescenten waarbij het gezichtsvermogen nog steeds 
achteruit gaat, meer bezig zijn met school/werk als adolescenten waarbij het 
gezichtsvermogen is toegenomen. De andere groepen verschillen niet significant van elkaar. 

Ten tweede de afhankelijkheid: adolescenten waarbij het gezichtsvermogen nu nog 
steeds achteruit gaat, scoren significant hoger op afhankelijkheid als de andere adolescenten. 
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Als laatste de zelfwaardering: adolescenten, waarbij het gezichtsvermogen stabiel 
blijft, scoren significant hoger op zelfwaardering als adolescenten waarbij het 
gezichtsvermogen in het verleden achteruit is gegaan. De andere groepen verschillen niet 
significant van elkaar op zelfwaardering. 
 
4.5.5 Woonsituatie 

Voor de subgroep woonsituatie is alleen een significant verschil te vinden bij de 
zelfwaardering. Opnieuw een opvallend verschil: uit de ANOVA blijkt dat er geen sprake is 
van een significant verschil tussen de groepen (p = 0,47), maar wanneer je een T-toets 
uitvoert vindt je dat adolescenten die in een leefgroep van een instelling wonen significant 
hoger scoren op zelfwaardering als adolescenten die zelfstandig alleen wonen (p = 0,04). 
Verder worden er geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende 
woonsituaties. 
 
4.5.6 Onderwijsvorm 
 In de analyse zijn twee subgroepen voor onderwijsvorm. De eerste bestaat uit de 
onderwijsvorm die op dit moment gevolgd wordt (keuze uit regulier of speciaal). De andere 
bestaat uit de onderwijsvorm die de adolescenten gevolgd hebben (regulier, speciaal of beide). 

Bij de eerste subgroep wordt alleen een significant verschil gevonden bij gevoel van 
anders zijn (deelvariabele 3) (p = 0,03). Adolescenten die op dit moment regulier onderwijs 
volgen scoren significant hoger als adolescenten die op dit moment speciaal onderwijs volgen. 
Dit betekent dat de adolescenten op het regulier onderwijs zich significant meer anders voelen 
als adolescenten op het speciaal onderwijs.  

Bij de tweede subgroep blijkt er alleen een significant verschil te zijn voor 
afhankelijkheid (p = 0,04). Adolescenten die altijd speciaal onderwijs hebben gevolgd scoren 
significant hoger op afhankelijkheid als adolescenten die altijd regulier onderwijs of naast 
speciaal onderwijs ook regulier onderwijs hebben gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In tabel 14 staan de verschillen tussen de subgroepen op de verschillende variabelen 

samengevat. 
 
Tabel 14: Overzichtstabel verschillen tussen subgroepen 
Variabelen Bij welke subgroepen significante verschillen
Identiteit - 
Identiteit (mate van binding) - 
Identiteit (mate van exploratie) Aard 
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Identiteit (invloed op zelfbeeld) Handicapacceptatie, ernst 
Zelfwaardering Handicapacceptatie, aard, woonsituatie 
Afhankelijkheid Ernst, aard 
Autonomie Handicapacceptatie, onderwijsvorm (altijd) 
Onrechtvaardige behandeling - 
Mate van vergelijking met leeftijdsgenoten Handicapacceptatie 
Waarom vergelijken - 
Gevoel bij vergelijking Handicapacceptatie 
Gevoel van anders zijn (3) Handicapacceptatie, onderwijsvorm (nu) 
Aantal vrienden Geslacht 
Mate van sociaal aanvaard voelen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5: Conclusie en discussie 
 
 In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “welke factoren spelen een 
rol bij het gevoel van anders zijn van adolescenten met een visuele beperking?” Hiervoor zijn 
meerdere onderzoeksvragen onderzocht. In dit hoofdstuk zullen kort de belangrijkste 
resultaten besproken worden (paragraaf 5.1), zullen de resultaten gerelateerd worden aan de 
theorie en eerdere onderzoeksresultaten (paragraaf 5.2), zal er een kritische reflectie van het 
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onderzoek gegeven worden (paragraaf 5.3) en zullen als laatste aanbevelingen volgen 
(paragraaf 5.4). 
 
       Belangrijkste onderzoeksresultaten 

De adolescentie is een fase waarin de adolescent op zoek gaat naar een eigen identiteit.  
Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de identiteit. In dit onderzoek is er gekeken 
in hoeverre de adolescenten binding en exploratie vertonen ten aanzien van school en/of werk. 
Deze factoren laten zien in hoeverre de adolescenten nadenken over wie hij/zij is, wat hij/zij 
wil en wat hij/zij kan. Uit de resultaten blijkt dat adolescenten met een visuele beperking 
vergelijkbaar met hun ziende leeftijdsgenoten scoren op de mate van binding en exploratie ten 
aanzien van school/werk. Daarnaast is onderzocht in welke mate de visuele beperking van 
invloed is op de identiteit. Hieruit blijkt dat de visuele beperking enigszins van invloed is op 
de identiteit: het is een klein deel van de identiteit, het hoort bij de persoon en er dient 
rekening mee gehouden te worden. Toch geeft 30% van de adolescenten aan dat de visuele 
beperking een hele centrale plaats in het zelfbeeld heeft. Van die 30% zit 67% in groep 1 van 
handicapacceptatie (- 1 SD) en 33% in groep 3 van handicapacceptatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat wanneer de adolescent de visuele beperking minder goed 
geaccepteerd heeft, of hier te positief over is, de visuele beperking als groter deel in de 
identiteit plaatst. 

Ook de zelfwaardering van de adolescenten heeft met identiteit te maken. Uit de 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat de adolescenten een redelijk goede zelfwaardering 
hebben. 90% van de adolescenten voelt zich zeker van zichzelf bij het uitvoeren van de 
dagelijkse activiteiten. Toch is er een verschil tussen groep 1 en groep 2 van 
handicapacceptatie. De adolescenten van groep 2 hebben een significant hogere 
zelfwaardering als de adolescenten uit groep 1. Groep 3 verschilt niet significant van de 
andere twee op zelfwaardering. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer de visuele 
beperking minder goed geaccepteerd is, de adolescent ook een lagere zelfwaardering heeft. 

In het onderzoek is vervolgens gekeken naar de mate van afhankelijkheid en de 
invloed hiervan op het gevoel van autonomie van de adolescent. Uit de resultaten blijkt dat de 
adolescenten zich een beetje afhankelijk voelen van anderen en dan met name bij vervoer en 
vooral van ouders en vrienden. Deze afhankelijkheid heeft nauwelijks invloed op het gevoel 
van autonomie. Blinde adolescenten blijken significant meer afhankelijk te zijn als 
slechtziende adolescenten en adolescenten waarbij het gezichtsvermogen nu nog steeds 
achteruit gaat blijken ook meer afhankelijk te zijn van anderen als de adolescenten waarbij het 
gezichtsvermogen stabiel of toegenomen is. De adolescenten geven aan dat ze ervaren dat de 
meeste mensen niet op een negatieve manier reageren wanneer zij om hulp vragen. Uit de 
resultaten blijkt verder ook dat de adolescenten nauwelijks het gevoel hebben onrechtvaardig 
behandeld te worden. 

De resultaten van het onderzoek tonen verder aan dat de adolescenten zich maar 
weinig vergelijken met leeftijdsgenoten en dan ook nog maar nauwelijks op basis van de 
visuele beperking. De meest gegeven reden van vergelijking is dat de adolescenten willen 
weten hoe anderen dingen doen, omdat ze die dingen hetzelfde willen doen. Het grootste 
gedeelte van de adolescenten heeft een positief gevoel bij de vergelijking. Toch geeft nog 
18% aan zich minderwaardig of ermee geconfronteerd te voelen. Deze 18% zijn allen 
adolescenten uit groep 1 van handicapacceptatie (- 1 SD), waaruit geconcludeerd kan worden 
dat wanneer de adolescent de visuele beperking minder geaccepteerd heeft, het hem/haar ook 
een negatiever gevoel geeft wanneer hij/zij zichzelf vergelijkt met leeftijdsgenoten zonder 
visuele beperking. 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag naar de factoren die van invloed zijn 
op het gevoel van anders zijn, is er eerst gekeken in welke mate de adolescenten het gevoel 
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hebben anders te zijn. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn. Uit de resultaten blijkt namelijk 
dat de meeste adolescenten niet vinden dat ze bij een aparte groep horen (73%), dat de meeste 
adolescenten vinden dat anderen hen als een ‘gewoon’ persoon moeten zien, zonder op hun 
visuele beperking te letten (93%) en dat de meeste adolescenten zich net zo voelen als alle 
anderen (77%). 

Bij het bekijken van factoren die van invloed zijn op het gevoel van anders zijn, komt 
naar voren dat de mate van handicapacceptatie een variabele is die van invloed is op het 
gevoel van anders zijn van de adolescent. Hoe groter de mate van handicapacceptatie, des te 
minder heeft de adolescent het gevoel anders te zijn. Ook zelfwaardering en het gevoel van 
een onrechtvaardige behandeling zijn van invloed op het gevoel van anders zijn. Hoe hoger de 
zelfwaardering van de adolescent, des te minder heeft hij/zij het gevoel anders te zijn. Hoe 
groter het gevoel van de adolescent is onrechtvaardig behandeld te worden, des te meer de 
adolescent ook het gevoel heeft anders te zijn. 

Uit de resultaten blijkt dat de adolescenten van groep 2 van handicapacceptatie (0 SD) 
zich minder anders voelen als de adolescenten van groep 1 van handicapacceptatie (- 1 SD). 
Adolescenten die de visuele beperking in mindere mate geaccepteerd hebben, hebben meer 
het gevoel anders te zijn als adolescenten die de visuele beperking beter geaccepteerd hebben.  
Verder blijkt dat adolescenten die regulier onderwijs volgen zich significant meer anders 
voelen als adolescenten op het speciaal onderwijs.  

Als laatste is er gekeken naar verschillen tussen de verschillende subgroepen. Hieruit 
komt naar voren dat er vooral verschillen te vinden zijn tussen de drie groepen van 
handicapacceptatie. Bij de drie groepen van handicapacceptatie blijkt dat groep 1 (- 1 SD) 
over het algemeen slechter scoren op identiteit, autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten 
zonder visuele beperking, gevoel van anders zijn en de zelfwaardering als de andere twee 
groepen. Uit analyses van de verschillen op alle variabelen bleek verder dat groep 2 over het 
algemeen het beste scoort en niet groep 3, die in het onderzoek van Kef (2005) het beste 
scoorde op handicapacceptatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de adolescenten die de 
visuele beperking minder goed geaccepteerd hebben het over het algemeen minder goed mee 
gaat en dat de adolescenten die heel positief zijn het minder goed doen als de adolescenten die 
gemiddeld scoren op handicapacceptatie.  

Verder blijkt nog dat er meer verschillen te vinden zijn tussen de groepen van aard als 
tussen de groepen van ernst. Bij beide groepen is een significant verschil terug te vinden voor 
afhankelijk: blinde adolescenten en adolescenten waarbij het gezichtsvermogen nog steeds 
achteruit gaat scoren significant hoger op afhankelijkheid. De aard van de visuele beperking 
lijkt dus van grotere invloed als de ernst van de visuele beperking. Bij de subgroep ernst is 
nog een significant verschil te vinden bij invloed van de visuele beperking op het zelfbeeld: 
bij ernstig slechtziende adolescenten is de invloed van de visuele beperking op het zelfbeeld 
significant groter als bij adolescenten die slechter of beter zien. Bij de subgroep aard zijn nog 
significante verschillen te vinden bij de mate van exploratie ten aanzien van school/werk en 
zelfwaardering. Adolescenten, waarbij het gezichtsvermogen nu nog steeds achteruit gaat, zijn 
meer bezig zijn met school/werk als adolescenten waarbij het gezichtsvermogen is 
toegenomen. Adolescenten, waarbij het gezichtsvermogen stabiel blijft, scoren significant 
hoger scoren op zelfwaardering als adolescenten waarbij het gezichtsvermogen in het 
verleden achteruit is gegaan. Een progressieve aard blijkt dus van invloed op het functioneren 
van de adolescent: de adolescenten met een progressieve aard zijn meer bezig met 
school/werk en dus waarschijnlijk met hun toekomstbeeld, blijken meer afhankelijk te zijn 
van anderen en hebben een lagere zelfwaardering. De mate van ernst van de visuele beperking 
heeft alleen invloed op de afhankelijkheid: hoe ernstiger de visuele beperking, des te meer 
zijn de adolescenten afhankelijk van anderen. 
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       Relatie met theorie en eerdere onderzoeksresultaten 

In hoofdstuk 2 zijn een theorieën, modellen en onderzoeken besproken. In deze 
paragraaf zal besproken worden hoe de resultaten van dit onderzoek hierbinnen passen. 

Uit de theorie blijkt dat de invloed van de sociale omgeving op het leven van een 
persoon vrij groot is. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de mens en zijn sociale 
omgeving. De manier waarop er door de omgeving aangekeken wordt tegen personen met een 
bepaalde beperking, bepaald hoe men in het dagelijkse leven met deze personen omgaat. In 
dit onderzoek is er op het gebied van de invloed van de sociale omgeving alleen gekeken naar 
de mate waarin de adolescenten het gevoel hebben onrechtvaardig behandeld te worden door 
anderen. Hieruit blijkt dat de adolescenten dit gevoel maar nauwelijks hebben. 20% van de 
adolescenten geeft aan te denken personen zonder visuele beperking zich negatief gedragen ten 
opzichte van personen met een visuele beperking. Dit verschilt echter niet tussen de 
verschillende subgroepen. 
 Daarnaast komt een andere invloed van de sociale omgeving naar voren in het figuur 
van Baker (1973) (zie paragraaf 2.3, blz. 13). Hierin wordt geschetst dat de houding en het 
gedrag van anderen van invloed is op het zelfbeeld van de persoon met de visuele beperking. 
Dit zou betekenen dat wanneer anderen zich negatiever gedragen ten opzichte van de persoon 
met de visuele beperking, deze een lagere zelfwaardering zou hebben. Uit de resultaten van dit 
onderzoek, door het gebruik van de variabelen onrechtvaardige behandeling en zelfwaardering, 
blijkt dit verband wel te bestaan, alleen is het geen significant verband (r = - 0.23, p = 0.11). 

Een andere invloed op de zelfwaardering wordt besproken in het onderzoek van Kef 
(1999). Hierin komt naar voren dat de mate waarin personen met een visuele beperking 
accepteren dat de visuele beperking hen misschien wel anders, maar niet minder maakt, van 
grote invloed is op het zelfbeeld dat ze hebben. Ook in het proces van aanpassing van Tuttle 
& Tuttle (2004) wordt ervan uitgegaan dat een goede verwerking van het trauma en acceptatie 
van het verlies, bijdraagt aan acceptatie van zichzelf en daardoor aan een hogere 
zelfwaardering. Ook in dit onderzoek laten de resultaten zien dat adolescenten die de visuele 
beperking in mindere mate geaccepteerd hebben lager scoren op zelfwaardering als 
adolescenten die de visuele beperking meer geaccepteerd hebben.  

Ook is in vele culturen een afhankelijke status een persoonlijke waardevermindering, 
wat van invloed is op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van die persoon. Afhankelijkheid zou 
dus een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de persoon met de 
visuele beperking (Tuttle & Tuttle, 2004). In dit onderzoek correleert afhankelijkheid ook 
negatief met zelfwaardering, alleen net niet significant (r = -.29, p = .06). Dit betekent dat hoe 
groter de afhankelijkheid is, des te lager de zelfwaardering. 

Vervolgens is er gekeken in hoeverre de verschillende theoretische modellen van 
aanpassing van toepassing zijn op adolescenten met een visuele beperking. Hiervoor 
ontbreken er echter factoren in dit onderzoek. Wat wel blijkt uit de resultaten van dit 
onderzoek is dat wanneer de visuele beperking minder goed geaccepteerd is, de adolescent 
ook minder goed blijkt te functioneren op meerdere gebieden. De mate van 
handicapacceptatie correleert significant met zelfwaardering (r = 0.47, p = 0.004), de mate 
van sociaal aanvaard voelen (r = 0.31, p = 0.05) en de mate van het gevoel van een 
onrechtvaardige behandeling (r = - 0.36, p = 0.02). Om dit beeld beter te schetsen, wordt er 
een voorbeeld gegeven aan de hand van één casus uit dit onderzoek. 

Er is één adolescent die zich het minst goed voelt met betrekking tot de visuele 
beperking. Deze adolescent zit in groep 1 van handicapacceptatie (- 1 SD). Wanneer de 
resultaten van deze adolescent op de andere variabelen bekeken worden, valt op dat deze 
adolescent tevens het minst goed scoort op de mate van vergelijking met leeftijdsgenoten 
zonder visuele beperking (bij 17% van de hoogst scorende adolescenten), het waarom bij deze 
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vergelijking (de hoogst scorende), het gevoel bij de vergelijking (bij 13% van de hoogst 
scorende adolescenten), de invloed van de afhankelijkheid (die niet zo hoog is) op het gevoel 
van autonomie (bij 10% van de hoogst scorende adolescenten), zelfwaardering (de laagst 
scorende), gevoel van een onrechtvaardige behandeling (bij 10% van de hoogst scorende 
adolescenten), mate van sociaal aanvaard voelen (bij 10% van de laagst scorende 
adolescenten), omgaan met falen (bij 7% van de hoogst scorende adolescenten), omgaan met 
reacties van anderen (bij 20% van de hoogst scorende adolescenten) en gevoel van anders zijn 
(bij 32% van de hoogst scorende adolescenten). Bekeken vanuit de fasen van het 
aanpassingsproces (Tuttle & Tuttle, 2004, paragraaf 2.6, blz. 19) lijkt deze adolescent in de 
fase van depressie te zitten. De fase van depressie wordt gekarakteriseerd door negativiteit en 
pessimisme, gericht op de negatieve consequenties van de beperking en niet in staat zijn de 
overgebleven mogelijkheden te zien. Hierdoor ontstaat ook een lagere zelfwaardering.  

Gelukkig lijkt het grootste gedeelte van de adolescenten in de fases van coping en 
mobilisatie en zelfacceptatie en zelfwaardering te zitten. Over het algemeen gaat het vrij goed 
met de adolescenten en hebben ze een redelijk goede zelfwaardering. Ze maken gebruik van 
de mogelijkheden die ze hebben ontdekt en de beperking geeft nog maar weinig problemen. 

Als laatste nog de theorie van Wright (1983: in Van Huijgevoort-Munten, 2005): 
volgens hem is teveel aandacht aan de visuele beperking net zo maladaptief als het afwijzen 
en ontkennen van de visuele beperking. In dit onderzoek komt naar voren dat een gemiddelde 
score op handicapacceptatie zorgt voor de beste resultaten. Zowel een mindere mate van 
acceptatie als een hoge score op handicapacceptatie geven minder goede resultaten op 
factoren als zelfwaardering, identiteit, autonomie, vergelijking met leeftijdsgenoten zonder 
visuele beperking en gevoel van anders zijn.  

 
 

       Kritische reflectie 
Er zijn meerdere sterke kanten van dit onderzoek aan te wijzen. Ten eerste is het een 

onderzoek, dat wat betreft het onderwerp en de doelgroep nog niet eerder uitgevoerd is. Dit 
maakt dat de resultaten nieuwe informatie zullen geven, maar ook dat bestaande resultaten 
bekrachtigd of ontkracht zullen worden.  

Ten tweede zijn er in het interview voldoende vragen gesteld over de verschillende 
onderwerpen om een beeld te krijgen hoe de adolescenten hierover denken en de mate waarin 
zij hiermee bezig zijn. Door het gebruik van open vragen kregen de adolescenten tevens 
voldoende ruimte om hun verhaal te vertellen. 
 Ook zijn er meerdere zwakke kanten van dit onderzoek aan te wijzen. Allereerst is dat 
de betrouwbaarheid van de stellingen van identiteit. De betrouwbaarheid is maar 0.47, wat 
maakt dat de betrouwbaarheid van de resultaten ook laag is. Maar omdat het om één van de 
kernvariabelen gaat, is er toch besloten de onderzoeksvraag te beantwoorden. Wel is het van 
belang dat er voorzichtigheid geboden wordt bij de resultaten die dat opgeleverd heeft.  

Ten tweede kan er in het interview door de adolescenten sociaal wenselijk geantwoord 
worden. Dit is niet te controleren door het enkel gebruik maken van een interview met de 
adolescenten zelf. Een interview met bijvoorbeeld ouders, vrienden of leerkrachten zou 
wenselijk kunnen zijn. 

Als laatste is er niet onderzocht wat de invloed van de adolescentieperiode is op de 
antwoorden die de adolescent geeft. Het gaat dan om de vragen: in hoeverre kunnen ze op  
deze leeftijd al gedetailleerd praten over het onderwerp en in hoeverre willen ze dat ook? Het 
is heel goed mogelijk dat adolescenten meer sociaal wenselijk antwoorden, vooral omdat ze in 
de adolescentieperiode worstelen met het verlangen geaccepteerd te worden door anderen. 
Daarnaast blijkt dat de adolescenten in dit onderzoek op sommige vragen niet echt uitgebreid 
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antwoord geven (enkel met bijvoorbeeld “goed”). Het gaat dan vooral om vragen die 
betrekking hebben op hoe de adolescenten zich voelen.  
 Daarnaast werd in paragraaf 5.2 al aangegeven dat wanneer er problemen in één 
gebied lijken te zijn, er ook veelal op andere vlakken problemen lijken te zijn. De vraag die 
hierbij opkomt is dan ook in hoeverre het dan primair de visuele beperking is waarmee de 
adolescent worstelt of dat het hele ontwikkelingsproces dat de adolescent doormaakt hierbij 
een rol speelt? Er blijven aan het eind van dit onderzoek dus nog enkele vragen over die op 
basis van de resultaten van dit onderzoek niet beantwoord kunnen worden. 
 
 
       Aanbevelingen 

Als laatste zullen er enkele aanbevelingen gedaan worden. In de hulpverlening aan  
kinderen en adolescenten met een visuele beperking is het belangrijk te letten op de mate 
waarin de visuele beperking geaccepteerd wordt. Uit het onderzoek blijkt het namelijk zo te 
zijn dat het met de adolescenten die gemiddeld scoren op handicapacceptatie het beste gaat en 
met de adolescenten die het laagst scoren op handicapacceptatie het minste gaat. Ook de 
groep adolescenten die heel hoog scoren op handicapacceptatie lijken minder goed te 
functioneren als de adolescenten die gemiddeld scoren. 
 Uit het onderzoek van Koorneef & Verweij (2006) is een instrument ontwikkeld voor 
het geven van aanwijzingen voor een problematisch verlopend of stagnerend proces van 
handicapverwerking. Door het verder gebruik maken van dit instrument kunnen de 
adolescenten waarbij de verwerking minder goed verlopen is, opgespoord worden en hierin 
extra begeleiding krijgen. 

Daarnaast zou er naast de aandacht voor de ernst van de visuele beperking ook 
aandacht moeten zijn voor de aard van de visuele beperking, omdat ook dit gevolgen lijkt te 
hebben voor het functioneren van de adolescenten. Adolescenten waarbij de aard van de 
visuele beperking progressief is, lijken minder goed en minder zelfstandig te functioneren als 
adolescenten waarbij de aard van de visuele beperking stabiel of verbeterd is. 
 In de theoretische achtergrond werden vier vormen van niet-acceptatie (Wright, 1983, 
in: Van Huijgevoort-Munten, 2005), namelijk: 
 Te grote benadrukking van de verloren waarden ten opzichte van de nog resterende 
waarden. 
 Te groot belang stellen in fysieke gezondheid waardoor de beperking een aantasting van 
persoonlijke waarde is. 
 Het uitstralen van negatieve gevoelens over beperking over een veel groter gebied dan 
waar de beperking direct van invloed is. 
 Het vasthouden aan een absoluut waardesysteem dat niet gerelateerd wordt aan de 
persoonlijke mogelijkheden. 
Deze waren enkel als signalen in de antwoorden van de respondenten van dit onderzoek terug 
te vinden. Er was dan ook niet direct naar gevraagd. Uit de signalen blijkt dat het vooral om 
vorm 1 en vorm 3 gaat en dat deze meer aanwezig zijn bij de adolescenten uit groep 1 van 
handicapacceptatie (- 1 SD) en het minst bij groep 2 van handicapacceptatie (0 SD). Toch is 
het zinvol om te onderzoeken of er kinderen en adolescenten zijn, waarbij sprake is van één of 
meerdere van deze vormen van niet-acceptatie. Deze kinderen en adolescenten zouden dan 
meer begeleiding moeten krijgen bij het verwerken en accepteren van de visuele beperking, 
zodat ze in de toekomst beter kunnen functioneren. 
 Als laatste komt uit dit onderzoek naar voren dat er informatie mist over zowel 
omgevingsinvloeden als copingsvaardigheden. Deze informatie kan bijdragen aan een beter 
begrijpen van het proces van aanpassing en ook meer informatie verschaffen over hoe de 
modellen werken bij adolescenten met een visuele beperking. Tevens kan het zinvol zijn 
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onderzoek te doen bij andere informanten als de adolescenten zelf om de gevolgen van sociale 
wenselijkheid tegen te gaan. Ook de invloed van de adolescentieperiode en het 
ontwikkelingsproces van die periode zouden verder onderzocht moeten worden om er achter 
te komen in hoeverre de visuele beperking voor problemen zorgt of dat er andere 
ontwikkelingen zijn die de problemen van de adolescenten veroorzaken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
 In de adolescentie krijgt de adolescent te maken met meerdere ontwikkelingstaken. Zo 
is het vormen van een eigen identiteit één van de belangrijkste ontwikkelingstaken. 
Adolescenten maken zich los van de ouders, waardoor ze zich minder afhankelijk van hen 
gaan voelen en meer autonomie zullen gaan ervaren. Vrienden en leeftijdsgenoten worden 
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belangrijker in het leven van de adolescent. Adolescenten worstelen met het verlangen 
geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten en willen er graag bij horen. Net als alle andere 
adolescenten willen blinde en slechtziende adolescenten ook niet het gevoel hebben anders te 
zijn. Ook zij willen graag meedoen in een groep. Hierdoor kan het voor hen lastig zijn om 
voor hun beperking uit te komen en/of om een bijzondere status aan te nemen. 
 In dit onderzoek is er gezocht naar een antwoord op de vraag: welke factoren spelen 
een rol bij het gevoel van anders zijn van adolescenten met een visuele beperking? Deze 
centrale onderzoeksvraag is onderverdeeld in meerdere subvragen. 
 Het onderzoek werd gedaan via een telefonisch interview bij 30 adolescenten met 
een visuele beperking. Het telefonische interview werd ondersteund door een 
computerprogramma. De adolescenten zijn ingedeeld in drie groepen, op basis van hun score 
op de variabele handicapacceptatie in het onderzoek van Kef (2005). Zij deed onderzoek naar 
de psychosociale ontwikkeling van adolescenten (N=154). Daarna rees de vraag naar wat de 
invloed is van de visuele beperking in de adolescentie. Daarom is dit project opgestart. De 
drie groepen bestonden elk uit 10 adolescenten met een goede spreiding op leeftijd, geslacht 
en het wel of geen gebruik maken van braille. Het telefonische interview bestond uit vijf 
onderdelen: achtergrondgegevens, vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking, 
afhankelijkheid en autonomie, invloed van de visuele beperking op de identiteit en het proces 
van handicapverwerking. Er waren zowel gesloten als open vragen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de visuele beperking een klein deel van 
de identiteit is, wat bij de persoon hoort en waar rekening mee gehouden moet worden. De 
adolescenten geven aan zich een beetje afhankelijk te voelen van anderen en dan met name bij 
vervoer en vooral van ouders en vrienden. Deze afhankelijkheid heeft nauwelijks invloed op 
het gevoel van autonomie. Blinde adolescenten blijken significant meer afhankelijk te zijn als 
slechtziende adolescenten. De adolescenten blijken zich maar weinig te vergelijken met 
leeftijdsgenoten zonder visuele beperking en dan ook nog maar nauwelijks op basis van de 
visuele beperking. Het grootste gedeelte van de adolescenten heeft een positief gevoel bij de 
vergelijking.  

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag naar de factoren die van invloed zijn 
op het gevoel van anders zijn, is er eerst gekeken in welke mate de adolescenten het gevoel 
hebben anders te zijn. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn. Uit de resultaten blijkt namelijk 
dat de meeste adolescenten niet vinden dat ze bij een aparte groep horen (73%), dat de meeste 
adolescenten vinden dat anderen hen als een ‘gewoon’ persoon moeten zien, zonder op hun 
visuele beperking te letten (93%) en dat de meeste adolescenten zich net zo voelen als alle 
anderen (77%). De volgende factoren zijn van invloed op het gevoel van anders zijn van de 
adolescenten: de mate van handicapacceptatie, zelfwaardering en het gevoel van een 
onrechtvaardige behandeling. Hoe groter de mate van handicapacceptatie en hoe hoger de 
zelfwaardering van de adolescent, des te minder heeft hij/zij het gevoel anders te zijn. Hoe 
groter het gevoel van de adolescent is onrechtvaardig behandeld te worden, des te meer de 
adolescent ook het gevoel heeft anders te zijn. 

Als laatste is er gekeken naar verschillen tussen de subgroepen. Hieruit komt naar 
voren dat er vooral verschillen te vinden zijn tussen de drie groepen van handicapacceptatie. 
Bij de drie groepen van handicapacceptatie blijkt dat groep 1 (- 1 SD) over het algemeen 
slechter scoren en dat groep 2 over het algemeen het beste scoort en niet groep 3, die in het 
onderzoek van Kef (2005) het hoogste scoorde op handicapacceptatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de adolescenten die de visuele beperking minder goed 
geaccepteerd hebben het over het algemeen minder goed mee gaat en dat de adolescenten die 
heel positief zijn het minder goed doen als de adolescenten die gemiddeld scoren op 
handicapacceptatie. Verder blijkt nog dat er meer verschillen te vinden zijn tussen de groepen 
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van aard als tussen de groepen van ernst. De aard van de visuele beperking lijkt dus van 
grotere invloed als de ernst van de visuele beperking.  
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Bijlage 1 

 
In de tabellen 15 t/m 23 staan de antwoordcategorieën op de open vragen die 

behandeld zijn in hoofdstuk 4 resultaten en het percentage adolescenten, dat daarbinnen valt. 
Er geldt dat er meerdere antwoordcategorieën tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. 
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Tabel 15: Op welke manier houd je zelf rekening met je visuele beperking? 
Antwoordcategorie % 
1. Er altijd rekening mee houden 10 
2. Bij fietsen: voorzichtig 10 
3. Eerst proberen, wat niet kan, ook niet doen/ vermijden  dit accepteren/weten 30 
4. Om hulp vragen 13 
5. Spullen op een bepaalde of vaste plek leggen  niet zoeken en er niet over vallen 7 
6. Aanpassing/hulpmiddel 33 
7. Inschatten, goed kijken en luisteren, serieus nemen en goed concentreren/ opletten 23 
8. Dichterbij zitten (bord/t.v.) of vergroten 10 
9. Er weinig rekening mee houden (niet nodig/ gaat vanzelf) 10 
10. Overige 20 
 
Tabel 16: Hoe ga je om met reacties van anderen op jouw visuele beperking? 
Antwoordcategorie Percentage 
Goed, normaal, weinig moeite mee, spontaan 70 
Uitleg geven, vragen beantwoorden 30 
Anderen weten niet beter 17 
Geeft negatief gevoel, waardoor er een negatieve reactie volgt 23 
Weinig (negatieve) reacties 30 
Overige 17 
 
Tabel 17: Hoe competent, zeker en succesvol voel je je bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten? 
Antwoordcategorie Percentage 
Gewoon doen, er niet bij nadenken 17 
Goed, competent, zeker, succesvol 90 
Normaal, net als iedereen 20 
Niet altijd even succesvol 7 
Overige 10 
 
Tabel 18: Hoe ga je om met de mogelijkheid dat iets niet lukt, of dat je je schaamt ten gevolge  
van de visuele beperking? 
Antwoordcategorie Percentage 
Geen moeite mee 53 
Doorzetten, hulp vragen, andere dingen gaan doen 33 
Vervelend, maar het is niet anders 43 
Er moeite mee hebben 27 
Overige 23 
 
 
 
 
 
 
Tabel 19: Hoe reageren anderen wanneer er iets niet lukt, wel goed gaat of je hulp nodig hebt? 
Antwoordcategorie Percentage 
Hulp aanbieden 90 
Positieve reacties (begrip tonen, accepteren, complimenteren) 60 
Negatief: Gericht op de visuele beperking 0 
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Normaal 30 
Overige 23 
 
Tabel 20: Hoe voel je je op dit moment met betrekking tot de visuele beperking? 
Antwoordcategorie Percentage 
Gewoon goed / normaal / geen problemen mee 73 
Geaccepteerd / het is gewoon zo, het hoort erbij / er rekening mee houden 17 
Hoe gaat het allemaal in de toekomst, zoals school/studie, werk, autorijden? 13 
Heel rot / pijnlijk, het moet maar / ermee geconfronteerd 13 
Overige 23 
 
Tabel 21: Hoe lang voel je je al zo? 
Antwoordcategorie Percentage 
Heel lang / nagenoeg altijd / vanaf jongs af aan 44 
Al jaren (6 t/m 10 jaar)  13 
Paar jaar (t/m 5 jaar) 20 
Paar weken / maanden 10 
Sinds een bepaalde gebeurtenis (naar andere school of klas) 13 
 
Tabel 22: Hoe voelde je je daarvoor? 
Antwoordcategorie Percentage 
Afwijkend, gevoel er niet bij te horen door beperking, niet geaccepteerd, niet 
goed/fijn, rot, veel moeite mee, zich afhankelijk voelen 

30 

Wisselend 6 
Normaal, goed, weinig problemen 17 
N.v.t. / weet niet 30 
Overige 17 
 
Tabel 23: Hoe dacht je er in het verleden over? 
Antwoordcategorie Percentage 
Weet niet/ n.v.t. 47 
Er helemaal niet over nadenken / er niet mee bezig zijn / niet echt besef van 17 
Goed, het is gewoon zo, niet zo druk over maken, weinig/geen problemen  20 
Wisselend 6 
Niet geaccepteerd/ rot / gepest / veel moeite mee / ervan balen 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2  
 

Overzicht interviewonderdelen: 
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 Achtergrondgegevens (11 items): 
- Visuele beperking (aard en ernst) 
- Wonen 
- Onderwijs 
 
 
 Vergelijking met leeftijdsgenoten zonder visuele beperking (6 items) 
 
 
 Afhankelijkheid/autonomie (14 items) 
 
 
 Identiteit en de invloed van de visuele beperking (50 items) 
- De mate van binding en exploratie ten aanzien van school of werk  
- Zelfwaardering  
- Invloed van de visuele beperking op de identiteit 
- Het gevoel van een onrechtvaardige behandeling 
 
 
 Proces van handicapverwerking (22 items) 
 
 


