Eindtoets bij Gezin en Verstandelijke handicap
Vraag 1
Geef aan welke beweringen waar zijn.
De ontdekking van een handicap kan positieve kanten hebben. Het ...
... geeft duidelijkheid
... geeft acceptatie
... doorbreekt de schuldspiraal
... geeft handelingsperspectief
... geeft controle op de situatie
... geeft antwoord op de schuldvraag

Vraag 2
Zet de rouwfasen in de juiste volgorde. Verbind door achtereenvolgens aan te klikken.
Ontkenning
Schok
Inspanning
Aanvaarding
Verwarring

Vraag 3
Vul in of het – volgens de ICIDH van de wereldgezondheidsorganisatie
een handicap gaat.

– om een stoornis, een beperking of

- Autisme
- Niet kunnen spreken
- Geen bioscoop kunnen bezoeken door een rolstoel

Vraag 4
Er zijn verschillende vormen van integratie.
Welk alternatief is juist?
a. Fysieke integratie is de gemakkelijkste vorm.
b. Sociale integratie is eenvoudig.
c. Functionele integratie is bijna onhaalbaar.

Vraag 5
Geef aan welke beweringen waar zijn.
a. De associatieve ervaringsfase is de 'laagste' ervaringsfase.
b. Diep verstandelijk gehandicapt is de zwaarste vorm van verstandelijke handicaps.
c. Zwakbegaafd is hetzelfde als verstandelijk beperkt.

Vraag 6
Geef aan welke beweringen waar zijn.
a. Ongeveer 40% van de mensen met een autistische stoornis heeft een verstandelijke handicap.
b. Autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
c. De oorzaken van autisme zijn inmiddels wel te achterhalen bij de verschillende kinderen die in het
autistische spectrum zitten.
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Vraag 7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
1. Een sociaal vangnet bestaat uit vrijwilligers
2. Een belangrijk principe voor support is dat iemand er helemaal klaar voor moet zijn.
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.

Vraag 8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
1.
2.

Allochtone ouders berusten meestal in hun lot.
Allochtone ouders willen concreet resultaat. Niet te veel gepraat.

a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.

Vraag 9
Is de volgende stelling waar of niet waar?
Wetenschappelijk ouderschap betekent dat ouders zich steeds meer verdiepen in opvoedingsvraagstukken.
a. Waar
b. Niet waar

Vraag 10
Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
De gevoelens van brusjes ten aanzien van hun gehandicapte broer of zus zijn vaak:
a. heftiger dan bij niet-gehandicapte broers of zussen
b. reëler dan bij niet-gehandicapte broers of zussen
c. ambivalent

Vraag 11
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De belangrijkste gebieden waar gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking op reageren zijn
onder andere:
1. Extra kosten die de zorg met zich meebrengt
2. Afname van vaardigheden bij de ouders
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.

Pagina 2 van 5

Vraag 12
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De doelstelling van gezinsondersteuning is:
1. Draaglast en draagkracht te vergroten
2. Gezinsfactoren te verminderen
3. Kindfactoren te vergroten
a. 1, 2 en 3 zijn juist.
b. 1, 2 en 3 zijn onjuist.
c. 1 en 2 zijn juist en 3 is onjuist.
d. 1 is juist en 2 en 3 zijn onjuist.
a. 1 is onjuist en 2 en 3 zijn juist.

Vraag 13
Vanuit het systeemdenken is kenmerkend voor een gezin de:
a. Zingeving
b. Opvoedingsstijl

Vraag 14
Meerzijdige partijdigheid houdt in dat je:
a. neutraal blijft
b. vóór de verschillende partijen kiest
c. partijdig bent en daar alle delen van het systeem probeert in mee te krijgen
kiezen.

Vraag 15
Welke stelling is juist?
a. De geïdentificeerde patiënt is bijna altijd een brusje.
b. Differentiatie van onszelf houdt in door voor onszelf te kiezen ook voor de ander te

Vraag 16
Welke stelling is onjuist?
Door de komst van een gehandicapt kind in een gezin:
1. wordt de draagkracht van een gezin versterkt
2. kan een gezin vaak hechter worden
Stelling 1
Stelling 2

Vraag 17
Is de volgende stelling waar of niet waar?
Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen brusje en gehandicapt kind des te groter de kans dat de aanpassing
goed verloopt voor het brusje.
a. Waar
b. Niet waar

Vraag 18
Is de volgende stelling waar of niet waar?
Een uit huis geplaatst kind heeft meestal een speciale band met de broers en zusjes uit het pleeggezin. Dit
in tegenstelling tot de eigen brusjes.
a. Waar
b. Niet waar
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Vraag 19
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Opvoedingstips voor opvoeders van brusjes zijn:
1. Doe zo veel mogelijk samen, zodat het gezin hechter wordt.
2. Geef geen ruimte voor negatieve gevoelens. Anders verhinder je dat er hoop voor de toekomst is.
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.

Vraag 20
Door gezinsondersteuning en gerichte vaardigheidstraining wordt uithuisplaatsing van kinderen met een
verstandelijke beperking voorkomen bij ongeveer:
a. 40%
b. 50%
c. 60%

Vraag 21, slotvraag
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De grondhouding van de hulpverlener is zodanig dat:
1. de deskundigheid van de ouders erkend wordt
2. er sprake is van een wederkerige relatie tussen ouders en hulpverleners
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.
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Antwoorden Eindtoets
1. De ontdekking van een handicap kan positieve kanten hebben. Het geeft duidelijkheid, het
doorbreekt de schuldspiraal, het geeft handelingsperspectief en het geeft controle op de situatie.
2. Inspanning – Verwarring – Schok – Aanvaarding – Ontkenning
3. Autisme = stoornis, niet kunnen spreken = beperking, geen bioscoop kunnen bezoeken door een
rolstoel = handicap
4. a. Fysieke integratie is de gemakkelijkste vorm.
5. b. Diep verstandelijk gehandicapt is de zwaarste vorm van verstandelijke handicaps.
6. b. Autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
7. d. 1 en 2 zijn beide onjuist.
8. b. 1 is onjuist en 2 is juist.
9. a. waar
10. a. heftiger dan bij niet-gehandicapte broers of zussen enc. ambivalent
11. a. 1 is juist en 2 is onjuist.
12. b. 1, 2 en 3 zijn onjuist.
13. a. waar
14. b. vóór de verschillende partijen kiest
15. a. waar
16. a. waar
17. b. niet waar
18. b. niet waar
19. d. 1 en 2 zijn beide onjuist.
20. b. 50%
21. a. 1 is juist en 2 is onjuist.
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