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Voorwoord

Voor u ligt de samenvatting van het verkennend psychofysiologisch on-
derzoek naar het effect van Holistic Pulsing bij vier individuen met een 
zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit onderzoek is een vervolg op 

het onderzoek van Buis, Embregts en Geurds (2011), waaruit aanwijzingen naar 
voren kwamen die wezen op een spanningsreducerend effect van Holistic Pulsing. 
De huidige studie is in de periode maart - juni 2011 uitgevoerd door zes bachelor-
studenten Ortho-pedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in het kader 
van het schrijven van hun bachelorthese.

Hierbij willen wij graag alle cliënten, groepsleiding, gedragskundigen, het 
management van Dichterbij en uiteraard Ella Buis als Holistic Pulser bedanken 
voor hun bijdrage aan dit onderzoek. We hopen van harte dat de resultaten tot in-
zicht mogen leiden.

Nijmegen, januari 2012,

R.J. Radstaak, MSc
Prof. Dr. A.M.T. Bosman
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Ondanks enkele tegenstrijdigheden lijkt de wetenschappelijke consensus te zijn 
dat individuen met een verstandelijke beperking meer kans hebben op psycho-
pathologie dan mensen zonder een verstandelijke beperking (Kerker, Owens, 

Zigler, & Horwitz, 2004). Wanneer specifiek gekeken wordt naar gedragsproblemen (bijv. 
stereotypie, automutilisme), dan wordt zelfs gesteld dat de prevalentie hiervan drie tot vijf 
keer zo hoog is als in de populatie zonder verstandelijke beperking (Došen, 1990). Na een 
uitgebreid literatuur review opperden Janssen, Schuengel en Stolk (2002) dat dit probleem-
gedrag van mensen met een verstandelijke beperking wellicht begrepen kan worden als een 
“maladaptieve respons op waargenomen stress” (p. 447). Deze stelling wordt onderbouwd 
door medicijnonderzoek, waaruit bleek dat na toediening van het stress-verlagende middel 
Buspirone, mensen met een ernstig verstandelijke beperking minder probleemgedrag lieten 
zien (Verhoeven & Tuinier, 1996).

Wanneer we probleemgedrag inderdaad zien als een maladaptieve stressres-
pons, dan geeft dit twee aanknopingspunten voor een interventie gericht op gedrags-
problematiek. Ten eerste zouden preventieve maatregelen genomen kunnen worden 
om blootstelling aan stressoren te voorkómen en ten tweede zou een interventie zich 
kunnen richten op het bieden van hulp aan mensen met een verstandelijke beperking 
om hen zo bij te staan in het reguleren van stress. In dit onderzoek zijn de effecten 
onderzocht van een interventie behorende bij de laatstgenoemde categorie, te weten: 
holistic pulsing (HP).

Holistic Pulsing

HP (Browning, 1990) is een lichaamsgerichte behandeling waarbij een therapeut 
door middel van passieve beweging probeert ontspanning bij een cliënt teweeg te brengen. 
Passieve beweging wil in dit geval zeggen dat de cliënt die gepulst wordt (de pulsee) in 
beweging gebracht wordt door de therapeut die pulst (de pulser). Het in beweging brengen 
van de pulsee gebeurt middels wiegende en strekkende bewegingen op een ritme van onge-
veer 120 tot 160 keer per minuut. Hierbij ligt de cliënt gekleed op een (massage-)tafel en de 
holistic pulser schudt gedurende 20 tot 25 minuten afwisselend zachtjes aan de ledematen, 
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heupen, schouders en het hoofd van de cliënt. Browning (2009), de bedenker van HP, stelt 
dat de behandeling energieblokkades in het lichaam opheft. Zo kan ontspanning ontstaan 
en wordt het zelfhelende vermogen van lichaam en geest geactiveerd (Kleinsmann, 2011). 

Binnen de gedragswetenschappelijke literatuur zijn er, voor zover wij weten, geen 
artikelen of onderzoeken die het bestaan van dergelijke blokkades aantonen. Er is echter 
wel een andere verklaring die aan zou kunnen geven waarom HP mogelijk effectief is.

Herstel verstoorde homeostase

Het woord homeostase is een samenvoeging van het Griekse woord hómoios, wat 
gelijk betekent en stásis, wat de Griekse vertaling van stilstaan is. Homeostase is de term 
voor het vermogen van systemen om hun interne milieu constant te houden. Een voorbeeld 
hiervan is de lichaamstemperatuur van mensen die altijd zo rond de 37 °C schommelt. 
Het lichaam heeft het vermogen om via allerhande fysiologische processen (bijvoorbeeld 
transpireren en kippenvel), de temperatuur in het lichaam op ongeveer dezelfde hoogte 
te houden, zelfs als de temperatuur buiten het lichaam veel hoger of juist veel lager is. 
Dit idee is ook toe te passen op stressregulatie: wanneer de lichamelijke balans verstoord 
wordt (door een stressor), dan zal ons lichaam door middel van homeostatische processen 
de balans trachten te herstellen (Chrousos & Gold, 1992; Verhoeven & Tuinier, 1996). 
Aangezien gesteld wordt dat mensen met een verstandelijke beperking tekortschieten in 
adaptieve stressregulerende vaardigheden (Janssen, 2007), is de hypothese dat de homeo-
statische processen na confrontatie met een stressor zich bij deze populatie kunnen uiten 
in maladaptieve gedragingen als stereotypie, agressie, zelfverwondend gedrag en dwang-
gedragingen (Nijhof, Joha, & Pekelharing, 1998; Verhoeven & Tuinier, 1996). 

Diverse empirische gegevens ondersteunen deze hypothese (zie Cohen, Yoo, Good-
win & Moskowitz, 2011 voor een recent literatuuroverzicht). Zo is uit een experimenteel 
onderzoek van Soussignan en Koch (1985) onder schoolgaande kinderen gebleken dat rit-
mische, stereotypische bewegingen (heen en weer zwaaien van het been) inderdaad samen-
gingen met een verlaging van de stressrespons (in dit geval hartslag). Onderzoek onder de 
atypische populatie heeft bovendien laten zien dat individuen met diverse ontwikkelings-
stoornissen maladaptieve gedragingen lieten zien vlak na een verhoogde fysiologische 
stressrespons (hartslag), waarna de stressrespons tijdens deze gedragingen weer afnam 
(Barrera, Violo, & Graver, 2007; Willemsen-Swinkels, Buitelaar, Dekker & Van Engeland, 
1998). Deze onderzoeksgegevens lijken hiermee te suggereren dat maladaptieve gedragin-
gen bij individuen met een verstandelijke beperking wellicht “ont-spannend” werken.

HP kan in dat licht mogelijk gezien worden als een stereotype gedraging (herhaalde-
lijk wiegen), waardoor de homeostase na confrontatie met een stressor hersteld kan wor-
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den. Het verschil is nu echter dat het stereotype gedrag niet wordt ingezet door de cliënt 
zelf, maar door een therapeut. Hierdoor is HP wellicht vergelijkbaar met het wiegen zoals 
men dat bij baby’s doet. Uit onderzoek blijkt dat het wiegen bij baby’s een kalmerend ef-
fect heeft bovenop enkel vasthouden (Byrne & Horowitz, 1981). Dit biedt empirische on-
dersteuning voor de stelling dat het wiegen tijdens een HP-behandeling ook ontspannend 
zou kunnen werken en vervolgens zou kunnen resulteren in een afname van maladaptieve 
stressreponsen van de cliënt.

Onderzoeksopzet

Doel van deze studie was te onderzoeken in hoeverre een HP behandeling samen 
ging met veranderingen in het stress-niveau van vier cliënten met een ernstige verstande-
lijke beperking. In navolging van Chaney (1996) is in dit onderzoek stress gemeten met 
behulp van een fysiologische maat (hartslag) en gedragsobservatie (de score op een signa-
leringsplan voor spanning). Bovendien is tevens de intensiteit van de motorische bewegin-
gen gemeten met behulp van een actimeter. Zo werden, naast de gedragsobservatie, tevens 
resultaten voor lichamelijke onrust verkregen die gebaseerd waren op een meer objectieve 
maat.
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Methode

Deelnemers

Aan dit onderzoek hebben vier cliënten met een ernstige verstandelijke beperking 
deelgenomen. Cliënten waren ten tijde van het onderzoek allen woonachtig binnen een 
instelling in het zuiden van het land, die hulp- en dienstverlening biedt aan mensen met 
een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Cliënten zijn geschikt bevonden 
voor deelname aan de hand van de in- en exclusiecriteria zoals vermeld in appendix A. 
Hieronder zijn (delen van) de profielschetsen weergegeven, welke zijn opgesteld door de 
gedragskundigen van de instelling waar de deelnemers woonachtig waren.

Deelnemer 1

Deelnemer 1 is een vrouw van 54 jaar oud die op een ernstig tot zeer ernstig verstan-
delijk en meervoudig beperkt niveau functioneert: tussen 6 en 18 maanden op het gebied 
van verbale communicatie, permanentie van objecten en omgang met het eigenlichaam; 
en tussen 0 en 6 maanden op alle overige gebieden. Deze vrouw ziet slecht door blind-
heid van het linkeroog, maar lijkt geen problemen te hebben met haar gehoor. De cliënt 
vertoont wisselende stemmingen en is gediagnosticeerd met unstable mood disorder. Haar 
stemming lijkt niet alleen beïnvloed te worden door haar eigen gemoedstoestand maar ook 
door invloeden van buitenaf. Ook heeft ze moeite met het reguleren van haar alertheid. 
Daarnaast kan ze automutilatie vertonen. Daarbij bijt ze op haar eigen hand of slaat met 
haar vuist in het eigen gezicht of op haar oor. Deelnemer 1 behoeft op alle gebieden van 
haar leven ondersteuning. 

De cliënt is al eerder behandeld met HP. Naar aanleiding hiervan werd geconclu-
deerd dat het pulsen positief werd beleefd. Op basis van deze ervaring en het regelmatig 
verhoogde spanningsniveau van deze cliënt kon een indicatie voor HP worden afgegeven.

Deelnemer 2

Deelnemer 2 is een man van 51 jaar oud met een ernstige tot zeer ernstige verstan-
delijke beperking en een stoornis in het autisme spectrum. De dagelijkse en praktische 
vaardigheden van deze deelnemer zijn beter ontwikkeld dan zijn sociaal-emotionele en 
communicatieve vaardigheden. De cliënt lijkt een te hoge alertheid te hebben waardoor 
hij overgevoelig is voor zintuigprikkels. Dit uit zich in onrust, veel lopen, het uiten van 
klanken, de omgeving controleren en spullen op hun plaats zetten. Deze deelnemer is zo 
gevoelig voor de omgeving, dat de omgeving van invloed is op zijn mate van gespannen-
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heid. Het gedrag van medecliënten, de wisseling van personeel, overgangssituaties in de 
woongroep en onverwachte situaties zijn factoren van invloed op het spanningsniveau. 
Deze cliënt is dan niet of slechts beperkt in staat om zichzelf te reguleren maar heeft de 
begeleider hierbij nodig.

Deelnemer 2 is al lang bekend met gedragsproblemen. In het verleden zijn vooral 
de volgende problemen beschreven: scheuren, zich uitkleden, agressief gedrag (zichzelf 
of anderen slaan/schoppen), bonken met zijn hoofd, dwangmatig en formalistisch gedrag 
(vooral: dingen op hun plaats zetten). Daarnaast wordt (soms) gesproken van angst, wis-
selende stemmingen en een geringe frustratietolerantie. Uit de CEP (consensusprotocol 
ernstig probleemgedrag) blijkt een dagelijkse aanwezige lichamelijk onrust, sterk zelfsti-
mulerend gedrag, stereotiepe en dwangmatig gedrag en gespannenheid. Daarnaast weke-
lijks (een dreiging tot) slaan, schoppen, angstig en paniek.

Uit senso-motorisch integratie (SMI)-onderzoek (2005) bleek dat tactiel-propriocep-
tieve prikkels deze deelnemer reguleren in zijn alertheid en leiden tot belevingsaspecten. In 
2005 werd derhalve HP ingezet bij deze cliënt. In 2005 – 2006 werd deze cliënt dagelijks 
gepulst. Vanaf medio 2006 werd de frequentie van pulsen minder totdat de behandeling 
werd beëindigd. De ervaring met HP was dat de cliënt tijdens en na de sessies leek te ont-
spannen. Op basis van het spanningsniveau, de uitkomsten van het SMI-onderzoek en de 
eerdere ervaringen met HP kon HP geïndiceerd worden als mogelijk spanningsverlagende 
interventie.

Deelnemer 3

Deelnemer 3 is een vrouwelijke cliënte van 64 jaar oud met een ernstige tot zeer 
ernstige verstandelijke beperking en autistiforme kenmerken. De cliënte functioneert naar 
schatting op een ontwikkelingsleeftijd van rond de twee jaar. Hierbij zijn haar praktische 
en motorische vaardigheden verder ontwikkeld dan haar communicatieve en sociale vaar-
digheden (schatting op het niveau van rond de 1 jaar). De deelnemer vertoont probleem-
gedrag welke bestaat uit zelfverwondend gedrag, kleding scheuren, beddengoed/matras 
scheuren, vernielen van voorwerpen, schreeuwen, stereotype gedragingen en dwangmatig 
gedrag. In de beleving van de medewerkers lijkt deelnemer 3 soms een angstige indruk te 
maken. Hierbij komt met name de sterke gerichtheid/dwang naar voren in samenhang met 
toenemende onrust (uit zich in schreeuwen, op en neer lopen e.d). Uit de voorgeschiedenis 
blijkt deelnemer 3 niet gevoelig voor correctie van haar gedrag. Een verbale correctie leidt 
tot een kort moment van afleiding maar laat de gerichtheid niet afnemen. Een afleiding in 
activiteit, aanbieden van een andere prikkel kan daarin meer invloed hebben al blijft de 



 

Schudden en Wiegen

7

onderliggende onrust bestaan. Indien de prikkel letterlijk weggenomen wordt neemt voor 
een langere periode de rust toe. Deelnemer 3 kan daarna haar rust meer zelf zoeken door 
op haar stoel te gaan zitten. Zij oogt dan ook meer ontspannen. 

De cliënte is geselecteerd voor HP op basis van een hoge mate van motorische en 
fysiologische onrust. Daarnaast bleek uit sensomotorische integratie (SMI) onderzoek in 
2005 dat ze een hoge alertheid heeft, en niet in staat is om haar alertheid te reguleren. Door 
de hoge alertheid komen veel zintuiglijke prikkels te sterk bij de cliënte binnen. Door 
directe aanwezigheid en het bieden van rustig afgestemde tastprikkels, is invloed op de 
alertheid mogelijk vanuit de omgeving. Hierdoor is een indicatie voor HP afgegeven. 

Deelnemer 4

Deelnemer 4 is een 57-jarige man met een ernstige verstandelijke beperking, een 
stoornis binnen het autisme spectrum en stemmingsproblematiek. De verstandelijke beper-
king van deze cliënt, in combinatie met zijn stoornis binnen het autistisch spectrum maken 
dat het voor deze deelnemer moeilijk is om prikkels en/of situaties te er- en te herkennen. 
Er lijkt bij deze cliënt sprake te zijn van een hoge alertheid, wat betekent dat hij zich 
snel onveilig voelt en reageert met angst en gespannen gedragingen zoals spugen, op en 
neer lopen, stereotiepe gedragingen, lichamelijke onrust, knijpen, bijten, bonken en gillen. 
Wanneer deze cliënt nerveus, gespannen gedrag laat zien en dit onderbroken wordt door 
begeleiding, leidt dit meestal tot fixatie op zijn bed, vanwege zelfverwondend gedrag. Hij 
is op deze momenten niet in staat om zichzelf te reguleren en tot rust komen. Om tot rust te 
komen heeft hij begeleiders nodig. Omgevingsfactoren zoals, wisselingen van begeleiders, 
verschillen in begeleidingsstijl en verandering van dagprogramma, kunnen bij deelnemer 4 
zorgen voor een toename in alertheid en meer gespannen gedragingen.

Deze cliënt heeft in 2008 deelgenomen aan een eerder onderzoek naar de effecten 
van HP vanwege de hoge mate van motorische en fysiologische onrust. Na dit onderzoek is 
hij in 2009 en 2010 geregeld gepulst om zijn onrust te verminderen. De laatste pulssessies 
voorafgaand aan dit onderzoek hebben plaatsgevonden in december 2010. Deze sessies 
leken een positief effect te hebben op de mate waarin de cliënt ontspannen kon zijn. Uit 
SMI-onderzoek (2010) bleek tevens dat het aanbieden van tast en bewegen, in combinatie 
met propriocepsis een mogelijke regulerende werking heeft op de hoge alertheid van deze 
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cliënt. Op basis van het hoge spanningsniveau van deze cliënt, in combinatie met eerdere 
ervaringen en de uitkomsten van het SMI-onderzoek kon HP worden geïndiceerd als een 
mogelijk werkzame interventie.

Materiaal

Hartslagmeter

Het aantal hartslagen per minuut van de cliënten werd 
gedurende de meetmomenten geregistreerd met een frequen-
tie van 1 Hz door gebruik van een Polar® RS 400 Running 
Computer (hartslagmeter) in combinatie met een Polar Wear-
Link 31 (borstband) draadloze zender. Bij deelnemer 3 bleek 
het niet mogelijk om de meetapparatuur te gebruiken. Dit le-
verde teveel stress op, bovendien werd geen goede hartslag-
meting verkregen. 

      Actiwatch

De bewegingsintensiteit van de cliënten werd gemeten 
door middel van een uni-axiale accelerometer, de Actiwatch® 
AW4 (Cambridge Neurotechnology Ltd, Cambridge, UK). 
Deze actiwatch is een lichtgewicht (16 gram) bewegingsme-
ter met afmeting en van 37x29x10 die bevestigd werd aan de 
pols van de cliënt. Bij deelnemer 1 werd de actimeter aan de 
linkerpols bevestigd, bij deelnemer 2 en 4 aan de rechterpols 
en bij deelnemer 3 zat de actimeter in de broekzak, aangezien 
zij het niet verdroeg wanneer de actimeter aan haar lichaam 
bevestigd was. Alle bewegingen van boven de 0,05g werden 
elke 2 seconde geregistreerd in zogenaamde counts: hoe hoger het aantal counts, hoe in-
tenser de beweging was. 

Design

Het onderzoek naar HP was een exploratieve, meervoudige case-studie. Het design 
is weergegeven in figuur 1. De studie bestond grofweg uit drie delen (in de figuur te zien 
als paars, oranje en grijs). Ten eerste werden er metingen gedaan rondom een controle-
activiteit: een 1-op-1-activiteit die de groepsleiders normaliter wel eens samen met de 



Fig. 1. Design van de studie
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cliënt uitvoeren. Deze metingen hadden tot doel het mogelijke effect van HP te kunnen cor-
rigeren voor 1-op-1- aandacht. De controle-activiteiten verschilden per cliënt, deze staan 
weergegeven in figuur 1. Ten tweede werden metingen gedaan rondom een HP-sessie en 
ten derde werden er metingen gedaan drie weken na afloop van de laatste HP-sessie: de 
follow-up (FU) meting. Tijdens deze follow-up meting werd géén activiteit – HO of an-
derszins – met de cliënt ondernomen. 

De metingen werden verricht in de periode van maart-mei 2011 en waren verdeeld 
over negen meetdagen, namelijk: twee keer een meetdag waarop een controle-activiteit 
werd uitgevoerd, zes meetdagen waarop een HP-behandeling werd uitgevoerd en één 
meetdag waarop een follow-up meting (zonder activiteit) werd uitgevoerd. Iedere meetdag 
bestond uit verschillende meetmomenten: een voormeting van 15 minuten (groen), een 
meting tijdens de activiteit van 20-25 minuten (geel) en een nameting van 15 minuten 
(blauw). De meetdagen 1 tot en met 8 vonden plaats verdeeld over vier weken: altijd op 
maandag en donderdag van 15:30 uur tot 20:00 uur, waarbij een meting in totaal een uur 
per deelnemer in beslag nam. De meetmomenten zijn wat betreft tijd per deelnemer con-
stant gehouden over de weken heen. Tussen de laatste HP-sessie en de follow-up meting 
werden de cliënten niet meer gepulst. 

Procedure 

Aangezien de cliënten wettelijk gezien wilsonbekwaam waren, werden de wettelijke 
vertegenwoordigers van de cliënten om schriftelijke toestemming gevraagd voor het on-
derzoek (zie appendix B en C). Ook de groepsleiding werd schriftelijk geïnformeerd over 
het onderzoek (appendix D) en er werd tevens een informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor zowel de wettelijk vertegenwoordigers als voor groepsleiding.

De controle-activiteit en de HP-behandeling werden uitgevoerd door een ervaren, 
gediplomeerde Holistic Pulser die ten tijde van het onderzoek tevens werkzaam was als or-
tho-pedagoog en GZ-psycholoog bij de zorginstelling waar de cliënten woonachtig waren. 

Alle benodigde data werd door zes studenten van de afdeling Orthopedagogiek Le-
ren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit (RU) verzameld, al waren per meetmo-
ment steeds slechts twee van de zes studenten aanwezig. De camera werd tijdens de meet-
momenten bediend door één van de twee studenten en diende tevens als ijkmiddel om de 
overige instrumenten op af te stemmen. De hartslagmeter, borstband en actiwatch werden 
door de groepsbegeleider bij de cliënt omgedaan, om stress zoveel mogelijk te voorkomen.

Nadat alle apparatuur bevestigd en werkend was werd begonnen met een voorme-
ting, waarbij de cliënt in de dagelijkse setting gefilmd werd. Na 15 minuten ging de pulser 
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met de cliënt naar een aparte ruimte om daar de controle-activiteit of HP-sessie uit te voe-
ren. Naar deze aparte kamer ging telkens één student mee om filmopnames te maken. Na 
afloop van de activiteit is de cliënt wederom 15 minuten op de groep gefilmd: de nameting. 

Observationele scores 

De videobeelden van de voor- en nametingen en van de pulssessies of controle acti-
viteit werden met behulp van het computerprogramma Observer 9.0 (Noldus) gecodeerd. 
Voor het coderen van het spanningsniveau van de cliënt werd gebruik gemaakt van inter-
valsampling: de videobeelden werden automatisch na een bepaald aantal secondes stilgezet 
waarna de onderzoeker door middel van een code moest aangeven op welk spanningsni-
veau de cliënt zich op dat moment bevond. Daarna liep het videobeeld weer verder tot het 
volgende scoringsmoment. Er werd gebruik gemaakt van twee intervallen: voor deelnemer 
1, 2, en 4 werd een interval van 10 seconden gehanteerd. Voor deelnemer 3 werd het inter-
val ingesteld op 5 seconden, aangezien zij snelle wisselingen van spanning liet zien. 

Het spanningsniveau waarop de cliënt gecodeerd werd, kon bepaald worden aan de 
hand van het signaleringsplan voor spanning. Dit signaleringsplan werd speciaal voor deze 
cliënt ontwikkeld door gedragswetenschappers van de instelling waar de cliënten woon-
den. Op deze signaleringsplannen stonden concrete gedragingen van de cliënt die volgens 
de gedragswetenschappers passen bij een bepaald spanningsniveau van de cliënt. Het span-
ningsniveau werd gemeten op een vijfpuntsschaal en kon variëren van 1 (ontspannen) tot 
en met 5 (gespannen). Zie voor de signaleringsplannen appendix E. 

Een derde van alle beelden werd dubbel gecodeerd, teneinde zo de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid te kunnen berekenen. In de onderstaande tabel staan deze betrouwbaarhe-
den, bepaald als Cohen’s gewogen Kappa met kwadratische gewichten. Voor kwadratische 
gewichten werd gekozen omdat de relatief kleine afstanden tussen twee beoordelingen op 
deze manier opgevat werden als een behoorlijke mate van overeenstemming, en de grotere 
afstanden nauwelijks mee tellen in de betrouwbaarheid.
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Aantal observaties 
waarover de be-
trouwbaarheid is 
berekend.

Cohen’s gewogen 
kappa (k) met kwa-
dratische gewichten

Beoordeling van de 
betrouwbaarheid

Deelnemer 1 984 .83 bijna perfect

Deelnemer 2 870 .78 voldoende tot goed

Deelnemer 3 1568 .74 voldoende tot goed

Deelnemer 4 862 .40 matig

Noot ‘slecht’ (k < 0); ‘gering’ (0-0,20); ‘matig’ (0,21-0,40); ‘redelijk’ (0,41-0,60); ‘voldoende 
tot goed’(0,61-0,80) en ‘bijna perfect’(0,81-1,00).
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Resultaten

Bij het doen van uitspraken over het mogelijke effect van HP, hebben wij ons gecon-
centreerd op drie variabelen: hartslag, beweging en de scores op het signaleringsplan voor 
spanning. Hierbij stelden we drie vragen: 

1. is er over de meetdagen heen sprake van een eenduidige verandering in een van 
de variabelen?

2. is er per meetdag sprake van een verschil tussen de voor- en de nameting?
3. is er binnen de sessie – controle of HP – sprake van een eenduidige verandering 

in een van de variabelen?

Is er over de meetdagen heen sprake van een eenduidige verandering in een van de 
variabelen?

In figuur 2 zijn de gemiddelde hartslagen per minuut weergegeven van deelnemer 1, 
2, en 4 tijdens de voor- en de nameting. Registratie van hartslag bij deelnemer 3 bleek niet 
mogelijk, daarom is deze grafiek leeg gelaten.

Hartslag (figuur 2)

De data van deelnemer 1 laten grofweg een dalparabool zien: tot en met meetdag 7 
daalt de gemiddelde hartslag, waarna deze op meetdag 8 (HP) en 9 (FU) weer toeneemt. Er 
vallen een aantal zaken op:

• de gemiddelde hartslag tijdens de nametingen (rode lijn) op dagen dat er gepulst 
werd is lager dan op dagen dat er niet gepulst werd. Dit is echter ook het geval 
voor de gemiddelde hartslag tijdens de voormetingen.

• de gemiddelde hartslag tijdens de voormeting op meetdag 1 (controle) was be-
hoorlijk hoger dan de gemiddelde hartslag tijdens de voormeting op meetdag 
2 (controle). Wellicht speelt hierbij de “nieuwe” situatie (de aanwezigheid van 
twee studenten en een videocamera, het aanbrengen van een hartslagmeter en 
een actimeter) hierbij een verklarende rol.

• op meetdag 2 (controle) was de hartslag tijdens de nameting hoger dan tijdens 
de voormeting. Dit duidt op een verhoogde fysiologische reactie na afloop van 
de activiteit.

• de hartslag van zowel voor- als nameting was tijdens de follow-up tevens hoger 
dan op alle andere dagen, met uitzondering van meetdag 1 (controle). Hierbij 
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Fig. 2. Gem. hartslag per minuut: VOOR- en NAmeting
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moet echter worden aangemerkt dat deelnemer 1 op deze dag ’s ochtends naar 
een arts was geweest in verband met een blaasontsteking. Dit kan gefunctioneerd 
hebben als een potentiële stressfactor.

Wat betreft de data van deelnemer 2 en 4 is waar te nemen dat deze een wat grillig patroon 
laten zien: over de meetdagen heen er is geen duidelijke toe- of afnemende trend van de 
gemiddelde hartslag te ontdekken en dit geldt zowel voor de voormetingen als voor de 
nametingen. Op basis van dit patroon lijkt HP wat betreft gemiddelde hartslag niet gepaard 
te gaan met een patroon over de meetdagen heen.

Bewegingsintensiteit (figuur 3)

Wanneer gekeken wordt naar de voormetingen (blauwe lijnen) dan lijken er geen 
duidelijke af- of toenemende trends zichtbaar. Bij deelnemer 2 is vanaf meetdag 4 (HP) 
echter wel een licht stijgende lijn te ontdekken in de gemiddelde bewegingsintensiteit 
tijdens de nametingen (rode lijn). Hetzelfde geldt voor deelnemer 4, ook hier stijgt de lijn 
licht vanaf meetdag 4 (HP) tot en met meetdag 7 (HP), waarna de gemiddelde bewegings-
intensiteit weer afneemt.

Opvallend is de piek op meetdag 7 (HP) in de grafiek van deelnemer 1, deze is te 
verklaren doordat de actiwatch op die dag aan de rechterarm was bevestigd in plaats van 
aan de linker arm. De rechterarm van deze cliënt beweegt over het algemeen meer dan de 
linker, wat de piek in de bewegingsintensiteit zou kunnen verklaren. 

Score op het signaleringsplan voor spanning (figuur 4)

De scores op het signaleringsplan tijdens de voormetingen laten in het geval van 
deelnemer 1 en deelnemer 4 over het algemeen weinig verandering zien, op een paar pie-
ken na. De voormetingsdata van deelnemer 2 suggereren een dalende trend (meer ontspan-
nen gedrag) over tijd. De scores van deelnemer 3 laten een grillig verloop zien, waaruit 
geen eenduidige trend af te leiden is. Met betrekking tot de scores van deelnemer 4 moet 
opgemerkt worden dat deze slechts matig betrouwbaar waren!

Conclusie

De patronen van de gemiddelde hartslag, bewegingsintensiteit en score op het signa-
leringsplan voor spanning kunnen over het algemeen gekenmerkt worden als grillig ener-
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Fig. 3. Gem. intensiteit van bewegingen per 2 sec: VOOR- en NAmeting
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zijds en stabiel, gelijkblijvend anderzijds. Er zijn weinig trends te ontdekken in de data. Bij 
de trends die wel te ontwaren zijn, is het niet evident dat deze samenhangen met de HP-
sessies, aangezien deze trends niet 1-op-1 aan de HP sessies verbonden kunnen worden.

Is er per meetdag sprake van een verschil tussen de voor- en de nameting?

Hartslag (figuur 2)

Over de meetdagen heen laat de data van deze deelnemers ongeveer hetzelfde pa-
troon zien: op dagen dat de cliënten gepulst zijn, is de gemiddelde hartslag tijdens de na-
meting over het algemeen lager dan tijdens de voormeting, variërend tussen de 0.71 % en 
89.71 % lager. Op basis van enkel deze observatie zou men kunnen stellen dat HP wellicht 
een hartslagverlagend effect heeft gehad. Echter, hier zijn een aantal kanttekeningen bij te 
plaatsen.

Ten eerste, het hierboven geschetste patroon geldt voor zowel deelnemer 2 als deel-
nemer 4 óók voor de follow-up meting. Dat wil zeggen, ook toen er tussen voor- en name-
ting géén activiteit - HP of anderszins - had plaatsgevonden was de gemiddelde hartslag 
van deelnemer 2 en 4 tijdens de nameting lager dan tijdens de voormeting. 

Een tweede kanttekening die geplaatst kan worden is dat dat deelnemers 1 (op meet-
dag 1 (controle)) en deelnemer 4 (op meetdag 2 (controle)) tijdens de meting na een con-
troleactiviteit ook een lagere gemiddelde hartslag hadden dan tijdens de meting voor deze 
controleactiviteit. Dit geeft aan dat een verlaging van de gemiddelde hartslag ook samen 
kan hangen met het doen van een andere activiteit dan het pulsen. 

Ten derde zijn er uitzonderingen waar te nemen tijdens de HP-sessies, waarop de 
gemiddelde hartslag tijdens de nameting hoger was dan tijdens de voormeting, te weten: 
meetdag 8 (HP) voor deelnemer 2 en meetdag 7 (HP) voor deelnemer 4. Daarnaast is het 
opvallend dat de verschillen tussen voor- en nameting bij deelnemer 2 over tijd steeds 
kleiner lijken te worden, totdat dit verschil op meetdag 8 (HP) zelfs omslaat in een hogere 
voormeting dan nameting.

Op basis van bovenstaande is het niet aannemelijk dat de HP-sessies (of de controle-
activiteit) een oorzakelijke factor zijn voor een verlaging van de fysiologische stressres-
pons. In dat geval had de follow-up meting immers geen verlaging in de hartslag hebben 
moeten laten zien, zoals wel het geval was. Daarnaast zijn er meetmomenten aan te wijzen 
waarop de nameting na HP zelfs hoger uitviel dan voor HP. Deze observaties maken het 
aannemelijk dat er mogelijk een andere (onbekende) variabele aanwezig is die met deze 
patronen samengaat. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de dagindeling die op 
de groep gehanteerd werd. Op de groep van deelnemer 4 werd bijvoorbeeld na de sessie 
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Fig. 4. Gem. score op signaleringsplan: VOOR- en NAmeting
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koffie gedronken (niet altijd op exact dezelfde tijd). Op die momenten ging deelnemer 4 op 
de bank zitten om koffie te drinken. Vóór de sessie was deelnemer 4 vaak aan het lopen. 
Een dergelijke dagindeling kan wellicht beter verklaren waarom de voormeting van de 
nameting verschilt dan een effect van het soort activiteit dat nu is onderzocht.

Bewegingsintensiteit (figuur 3)

De bewegingsintensiteit van deelnemer 1 tijdens voor- en nameting laat weinig ver-
schillen zien. Met uitzondering van de metingen op meetdag 2 (controle), waarbij de deel-
nemer ná de sessie intensere bewegingen vertoonde en de metingen op meetdag 7 (HP) 
waar de nameting lager uitviel dan de voormeting. De bewegingsintensiteit van deelnemer 
2 bleef tijdens voor- en nameting ook grotendeels hetzelfde. Hier geldt hetzelfde als bij 
deelnemer 1, op meetdagen met een controleactiviteit is er een relatief hogere bewegings-
intensiteit tijdens de nameting, terwijl tijdens een HP-sessie (op meetdag 4) er een lagere 
bewegingsintensiteit is tijdens de nameting. Als bij deze deelnemers enkel en alleen deze 
twee meetdagen met elkaar vergeleken zouden worden dan zou gesteld kunnen worden dat 
HP wellicht tot gevolg heeft dat er minder intense bewegingen gemaakt worden. Echter, 
dit patroon is niet te ontdekken bij de vijf andere HP-sessies, wat deze conclusie onaan-
nemelijk maakt. 

De data van deelnemer 3 laat zowel relatief meer als minder intense bewegingen 
zien tijdens de nameting in vergelijking tot de voormeting. Zowel op de meetdagen 1 en 2 
(controle) als op de meetdagen 4 en 8 (HP), was er sprake van een lagere bewegingsinten-
siteit tijdens de nameting, in een zelfde orde van grootte. Dit patroon duidt er op dat ook 
een controleactiviteit samen kan gaan met een verlaging van de bewegingsintensiteit. De 
verhoogde nameting op meetdag 6 (HP), geeft bovendien aan dat HP wellicht ook geas-
socieerd kan worden met een verhoogde bewegingsintensiteit.

De bewegingsintensiteit van deelnemer 4 is over het algemeen tijdens de nameting 
lager dan tijdens de voormeting. Dit geldt echter niet alleen voor de dagen waarop is ge-
pulst (meetdag 3 tot en met 5 en 8), maar ook voor de dagen waarop er een controleactivi-
teit (meetdag 1 en 2) of geen activiteit (meetdag 9) plaatsvond.

Score op het signaleringsplan voor spanning (figuur 4)

De data van de nametingen van zowel deelnemer 1 als van deelnemer 4 laten weinig 
verandering zien in vergelijking tot de voormetingen. De grootste (positieve) verandering 
bij beide deelnemers is te zien op dagen dat er niet gepulst werd: meetdag 2 (controle) 
voor deelnemer 1 en meetdag 9 (FU) voor deelnemer 4 . Op deze dagen werd het gedrag 
van deze deelnemers als meer ontspannen gescoord dan tijdens de voormeting. De enige 
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Fig. 5. Hartslag controle- en HP-sessies, DEELNEMER 1
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Fig. 6. Hartslag controle- en HP-sessies, DEELNEMER 2
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Fig. 7. Hartslag controle- en HP-sessies, DEELNEMER 4
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negatieve veranderingen in spanning van voor- naar nameting werd bij beide deelnemers 
waargenomen op dagen dat er wél werd gepulst: bij deelnemer 1 op meetdag 8 en bij deel-
nemer 4 op meetdagen 3 en 8.

Ook de data van deelnemer 3 laten weinig verschil zien tussen voor- en nameting. De 
grootste verschillen zijn te bespeuren op zowel een dag met een controleactiviteit (meetdag 
2) als op een dag met een HP-sessie (meetdag 7), op beide dagen werd het gedrag van deze 
deelnemer als gemiddeld minder gespannen gecodeerd. Opmerkelijk is bovendien dat het 
gedrag tijdens de nameting van meetdag 9 (FU) als iets meer gespannen gecodeerd werd 
dan tijdens de voormeting van die dag. Echter, hetzelfde patroon, in ongeveer dezelfde 
orde van grootte is ook te zien op een dag dat er werd gepulst (meetdag 6).

De data van deelnemer 2 weerspiegelt relatief meer verandering van voormeting 
naar nameting, zowel op meetdag 2 (controle) als op meetdagen 3, 4, 6 en 7 (HP) werd het 
gedrag van deze deelnemer als meer ontspannen gecodeerd. Tijdens meetdag 1 (controle), 
meetdag 8 (HP) en meetdag 9 (FU), is het gedrag gemiddeld als meer gespannen geco-
deerd.

Conclusie

Hoewel het doen van een activiteit regelmatig samen is gegaan met een verlaagde 
spanning, is het omgekeerde ook waar te nemen. Bovendien is er geen eenduidige samen-
hang waar te nemen tussen de meetdagen waarop gepulst is enerzijds en een positieve 
verandering in gecodeerde spanning anderzijds. Derhalve kan niet gezegd worden dat het 
waarschijnlijk is dat HP meer bijdraagt aan meer ontspannen gedrag dan de controleactivi-
teit of überhaupt geen activiteit.

Is er binnen de sessie – controle of HP – sprake van een eenduidige verandering in 
een van de variabelen?

Voor de beantwoording van deze deelvraag is per HP-sessie gekeken naar patronen 
in de data. Het feit dat een HP-sessie tussen 20 en 25 minuten duurde geeft aan dat er (im-
pliciet) vanuit gegaan werd dat er enige tijd nodig is voor het bereiken van een gewenst 
effect. Zou het effect van HP direct zijn, dan zou immers een veel kortere behandeltijd 
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Fig. 8. Bewegingsintensiteit controle- en HP-sessies, DEELNEMER 1

Noot. Een grote hoeveelheid groene strepen geeft aan dat de bewegingsintensiteit (het aantal counts per 2 sec.) hoog is.
NB de verticale assen verschillen per grafiek!
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Fig. 9. Bewegingsintensiteit controle- en HP-sessies, DEELNEMER 2

Noot. Een grote hoeveelheid groene strepen geeft aan dat de bewegingsintensiteit (het aantal counts per 2 sec.) hoog is.
NB de verticale assen verschillen per grafiek!
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Fig. 10. Bewegingsintensiteit controle- en HP-sessies, DEELNEMER 3

Noot. Een grote hoeveelheid groene strepen geeft aan dat de bewegingsintensiteit (het aantal counts per 2 sec.) hoog is.
NB de verticale assen verschillen per grafiek!
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Fig. 11. Bewegingsintensiteit controle- en HP-sessies, DEELNEMER 4

Noot. Een grote hoeveelheid groene strepen geeft aan dat de bewegingsintensiteit (het aantal counts per 2 sec.) hoog is.
NB de verticale assen verschillen per grafiek!
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voldoende zijn. Een graduele (of plotselinge) verlaging van hartslag, bewegingsintensiteit 
of gecodeerde spanning zou er derhalve op kunnen duiden dat HP tijdens de sessie een 
toenemend stressverlagend effect heeft.

Hartslag (figuur 5 tot en met 7)

In figuur 5 zijn per sessie (controle en HP) de hartslagdata voor deelnemer 1 weer-
gegeven. Te zien is dat de data voor sessie 5, 7 en (in mindere mate) sessie 6 (allemaal HP) 
weergeven dat op het einde van de sessie de hartslag onder het sessiegemiddelde daalt. 
Tijdens sessie 4 en 8 (HP) lijkt de hartslag over de sessie heen echter boven het sessiege-
middelde uit te stijgen.

Deelnemer 2 (figuur 6) had tijdens de HP-sessies een lagere hartslag dan tijdens de 
controlesessies. Daarnaast valt op dat de hartslagdata er tijdens deze sessies minder “gril-
lig” uitzien. Dit lijkt logisch, aangezien deze cliënt tijdens de HP-sessies op een bed lag 
en tijdens de controlesessies rechtop zat terwijl hij zong en koffie dronk. Een vergelijking 
in absolute termen tussen de controlesessies en HP-sessies lijkt dan ook niet zoveel zin te 
hebben. Echter, er kan wel gekeken worden naar de structuur van beide soorten sessies. 
Dan is te zien dat in het verloop van alle sessies, de hartslag rond het sessiegemiddelde 
blijft schommelen. Er is geen duidelijke verlaging van de hartslag zichtbaar over de tijd die 
de sessie duurde en dit geldt voor alle sessies, hetzij HP, hetzij controle.

De grafieken van deelnemer 4 in figuur 7 tonen dat tijdens de controlesessies er 
geen sprake lijkt te zijn van een dalende trend in de hartslag over het verloop van de ses-
sie. Dit is in tegenstelling tot sessie 5, 8 en (in mindere mate) sessie 7 (alle HP). Tijdens 
deze sessies lijkt de hartslag op het einde van de sessie onder het gemiddelde te dalen. Dit 
contrastreert met sessie 3 (HP), waarin de hartslag op het einde van de sessie boven het 
sessiegemiddelde leek uit te stijgen.

Bewegingsintensiteit (figuur 8 tot en met 11)

Voordat de data van de bewegingsintensiteit tijdens de HP-sessies bekeken wordt, 
dient er eerst een kanttekening geplaatst te worden. Aangezien het pulsen grotendeels be-
staat uit het in beweging brengen van de cliënt, zal de bewegingsmeter ook de bewegingen 
registreren die door de therapeut worden ingezet registreren. Hoewel de actimeter aan de 
pols van de cliënt bevestigd was de pulser zich slechts een gedeelte van de tijd op de armen 
richtte, kan dit de resultaten enigszins vertekenen. 

De grafieken voor de bewegingsintensiteit per deelnemer staan in figuur 8 tot en met 
11, waarbij geldt: hoe hoger de lijnen, hoe intenser de bewegingen. Voor deelnemers 1, 2 
en 3 (figuur 8 tot en met 10) lijkt er - met betrekking tot het verloop van een enkele sessie 
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Fig. 12. Score op signaleringsplan controle- en HP-sessies, DEELNEMER 1

Noot. Spanning werd iedere 10 sec. geobserveerd. Ieder stipje in de grafiek staat voor één observatie van de spanning. 
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Fig. 13. Score op signaleringsplan controle- en HP-sessies, DEELNEMER 2

Noot. Spanning werd iedere 10 sec. geobserveerd. Ieder stipje in de grafiek staat voor één observatie van de spanning.
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Fig. 14. Score op signaleringsplan controle- en HP-sessies, DEELNEMER 3

Noot. Spanning werd iedere 5 sec. geobserveerd. Ieder stipje in de grafiek staat voor één observatie van de spanning.
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Fig. 15. Score op signaleringsplan controle- en HP-sessies, DEELNEMER 4

Noot. Spanning werd iedere 10 sec. geobserveerd. Ieder stipje in de grafiek staat voor één observatie van de spanning. 
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- geen patroon te ontdekken. Met andere woorden, het lijkt niet veel uit te maken of men 
naar het begin, midden of eind van een grafiek kijkt, dit geeft telkens (ongeveer) hetzelfde 
beeld. Wel is opmerkelijk dat deelnemer 1 tijdens sessie 4 tot en met 6 en sessie 8 (alle HP) 
veel minder intense bewegingen vertoonde dan tijdens de overige sessies (zowel controle 
als HP). Aangezien tijdens sessie 7 (HP) de actiwatch aan een andere arm zat, is te verkla-
ren, waarom tijdens deze sessie intensere bewegingen voorkwamen. Dit verklaart echter 
nog niet waarom ook tijdens sessie 3 (HP) de bewegingen intenser waren. Dat tijdens de 
controleactiviteiten (meetdag 1 en 2) intensere bewegingen voorkwamen is wellicht te 
verklaren door de aard van de controle-activiteit, het zou kunnen dat het voorlezen en kof-
fiedrinken deze patiënt meer prikkelde dan het pulsen.

In figuur 11 staan de grafieken voor deelnemer 4. Wat betreft de gemiddelden valt 
op dat deze deelnemer tijdens de controle-activiteiten een lagere bewegingsintensiteit ver-
toonde dan tijdens de HP-sessies. Er zijn echter ook bij deze deelnemer geen eenduidige 
patronen over het verloop van de sessies heen te ontdekken.

Score op signaleringsplan voor spanning (figuur 12 tot en met 15)

In figuur 12 tot en met 15 staat de gecodeerde spanning per cliënt per sessie weerge-
geven. Spanning werd iedere 10 seconden (deelnemer 1, 2 en 4) of 5 seconden (deelnemer 
3) gecodeerd en ieder stipje in de grafiek geeft één codering weer. Voor alle deelnemers 
geldt dat de gemiddelde gescoorde spanning tijdens HP-sessies zowel hoger als lager is 
dan tijdens sessies waarin een controle activiteit werd gedaan. Op basis daarvan zijn er 
derhalve geen zinvolle conclusies te trekken op basis van de gemiddelde scores op het 
signaleringsplan voor spanning over het verloop van een sessie. Wanneer naar het patroon 
van de gecodeerde spanning over het verloop van de sessie gekeken wordt, dan is te zien 
dat bij deelnemer 1 (figuur 12) er sprake lijkt te zijn van een patroon tijdens sessie 7 en 8 
(HP), hetzij zeer zwak. Namelijk, aan het eind van zowel sessie 7 als sessie 8 (HP) werd 
het gedrag wat vaker als meer ontspannen gecodeerd. Voor deelnemer 2 (figuur 13) geldt 
ditzelfde patroon voor sessies 3 en 6 (HP). Voor deelnemer 3 (figuur 14) is dit patroon ook 
te zien in sessie 5 en 6 (HP), terwijl voor deelnemer 4 (figuur 15) deze patronen (en ook de 
omgekeerde) niet te ontdekken zijn. Als kanttekening bij bovengenoemde patronen moet 
opgemerkt worden dat deze niet sterk in de data naar voren komen.

Conclusie

Op basis van bovenstaande trends in de data valt te concluderen dat HP in sommige 
gevallen de hartslag gedurende sessie lijkt te verlagen. Het is echter onduidelijk waarom 
dit alleen tijdens sommige sessies gebeurt en tijdens andere sessies niet. Daarnaast komt 
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ook het tegenovergestelde voor: een relatieve verhoging van de hartslag tijdens een HP-
sessie. Wat betreft fysieke onrust lijken er tijdens de HP-sessies in sommige gevallen be-
wegingen van lagere intensiteit voor te komen, al komen die ook voor tijdens sessies met 
een controle-activiteit. Bovendien, de lagere bewegingsintensiteit tijdens HP wordt niet 
waargenomen bij alle deelnemers en ook niet bij alle sessies. Hetzelfde geldt voor de ge-
codeerde spanning.

Algemene conclusie

In dit onderzoek is met behulp van drie variabelen, te weten: hartslag, bewegingsin-
tensiteit en een score op een signaleringsplan voor spanning, gekeken naar de effecten van 
HP op de spanning van vier cliënten met een ernstig verstandelijke beperking. Ten eerste 
is te concluderen dat HP niet stelselmatig samen lijkt te gaan met een hogere gemiddelde 
hartslag, meer bewegingsintensiteit of een hogere gecodeerde spanning. Hieruit zou men af 
kunnen leiden dat HP géén structureel negatieve ervaring voor de cliënten was. Echter, het 
omgekeerde is ook niet evident. Hoewel er meetmomenten zijn waarop de gebruikte varia-
belen evidentie geven voor een spanningsverlagend effect van HP, zijn er tevens meetmo-
menten waarop een HP sessie samen gaat met een nul-effect, of zelfs een negatief effect. 
Bovendien zijn spanningsverlagende effecten ook waar te nemen tijdens meetmomenten 
waarop er géén activiteit, of een controleactiviteit werd ondernomen.

Op basis van deze resultaten van de in dit onderzoek bekeken variabelen is te con-
cluderen dat HP naar alle waarschijnlijkheid geen structureel positieve bijdrage levert aan 
spanningsverlaging bij cliënten met een verstandelijke beperking, in vergelijking tot het 
uitvoeren van een controle-activiteit of geen activiteit.
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Inclusiecriteria onderzoek Holistic Pulsing Dichterbij,  m.b.t. 
ondergaan van pulssessies en/of vanuit onderzoeksoogpunt. 
 
Periode van onderzoek: maart - juni 2011 
 
1) Cliënt heeft een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. 
2) Cliënt ontvangt 24 uurs zorg van Dichterbij. 
3) Cliënt woont in Regio Gennep, binnen volwassenzorg. 
4) Cliënt vertoont gedragsproblemen en / of psychiatrische problemen, 
waardoor 
    hij/zij onder zorgzwaartepakket (ZZP) 6 of 7 valt. 
5) Cliënt vertoont zichtbare gespannenheid, zich uitend in: 

a) Verandering in contactname (zich terugtrekken, verminderde 
benaderbaarheid en/of claimen, vastklampen). 
b) Verandering in verbaliteit c.q. klankgebruik (volume, intensiteit, 
intonatie, toenemende of afnemende frequentie). 
c) Verandering in motoriek (beweeglijkheid, lichamelijke 
onrust/motorische agitatie, lichaamshouding, motorische 
stereotypieën). 
d) Verandering in fysiologie c.q. somatische aspecten (hartslag, 
zweten, trillen, lichaamsgeur, hyperventileren). 
e) Verandering in mimiek. 
f) Verandering in activiteit (initiatief en uitvoering van zelfzorg, taken, 
bezigheden). 

6) Cliënt staat open voor aanraking. 
7) Cliënt kan 10 tot 30 minuten blijven liggen op de behandeltafel.  
8) Cliënt verdraagt de onderzoeksapparatuur. 
 
 
Exclusiecriteria 
 
Somatische contra-indicaties t.a.v. gepulst worden (bv. ziekte, bot breuk), 
vast te stellen door AVG. 
Stress a.g.v. activiteiten, video-opnamen, hartslagmeter e.d. 
 
Ella Buis 
16-02-2011   
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INFORMATIEBRIEF 
 
Onderzoek naar behandeling met Holistic Pulsing 
               
Informatie voor verwanten / wettelijk vertegenwoordigers     
 
Binnenkort gaat binnen Dichterbij een nieuw onderzoek van start naar de effecten van 
Holistic Pulsing, een nieuwe lichaamsgerichte behandelvorm. Dit onderzoek zal 
plaatshebben bij 4 cliënten van Dicherbij die wonen in de Regio Gennep. Deelname van 
uw zoon / dochter / broer / zus …….hieraan wordt beoogd. Met deze brief wil ik u 
informeren over dit onderzoek en over deze behandelvorm en vragen om uw 
toestemming daarvoor. 
 
 
Wat is holistic pulsing? 
 
Holistic Pulsing is het ritmisch wiegen, schudden en soms ook stretchen van het lichaam. 
Degene die gewiegd wordt ligt hierbij gekleed op een (massage)tafel of bed, op rug, buik 
of zij. 
Het hele lichaam wordt ritmisch in beweging gebracht, tussen de handen van de pulser 
vanuit verschillende lichaamsdelen.  
Dit heeft een diep ontspannende werking, die vergelijkbaar is met die van andere 
lichaamsgerichte benaderingen (zoals massage). 
Pulsen is een zeer zachte en vriendelijke methode / techniek. 
 
 
Doel van het onderzoek 
 
De bedoeling van het onderzoek is om het effect te meten van deze behandeling. Dit 
gebeurt in het kader van het uiteindelijke doel om deze behandeling officieel erkend te 
krijgen binnen onze sector. 
Met name willen we bezien of het spanningsniveau, zich uitend in lichamelijke onrust, 
vermindert door deze behandeling. 
 
 
Uitvoering van het onderzoek 
 
Uw zoon / dochter / broer / zus …… zal gedurende een periode van 3 weken 6 keer 
gepulst worden (2 keer per week). De tijdsduur per keer bedraagt 15 tot 25 minuten. 
Het pulsen geschiedt door een gediplomeerd Holistic Pulser. Het pulsen zal plaatsvinden 
in een kamer op de woongroep. 
 
Voorafgaand aan deze periode zal de pulser in plaats van een pulssessie twee keer een 
neutrale activiteit doen samen met uw ……... Dit om een betere vergelijking te kunnen 
maken tussen wel en niet pulsen. 
 
Zowel deze neutrale activiteit als de pulssessies worden opgenomen op video door één 
van zes studenten van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ook voor en na de sessies 
worden video-opnames gemaakt van ongeveer een kwartier. Bovendien zal drie weken 
na de laatste pulssessie nog een opname worden gemaakt van een kwartier, om te 
onderzoeken of het eventuele effect van de pulssessies langdurig genoemd kan worden. 
Deze opnames worden later geanalyseerd door 2 studenten, waarbij duidelijk kan worden 
of er verschillen kunnen worden geconstateerd in het spanningsniveau van uw ……. vóór, 
tijdens en na de behandeling met Holistic Pulsing. 
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Naast video-opnames zullen tijdens alle meetmomenten metingen verricht worden bij uw 
……….door middel van een hartslagmeter en een actimeter, welke aan het begin van het 
meetmoment aan (de kleren van) de cliënt bevestigd zullen worden.  
 
Hartslagmeting 
 
De hartslagmeter (Polar RS400) bestaat uit een ontvanger en een borstband met een 
zender (afbeelding 1). Deze borstband wordt net onder de borst omgedaan, onder de 
kleding van de cliënt (afbeelding 2). De zender zendt vervolgens een signaal naar een 
ontvanger die zich in de buurt van de cliënt bevindt  
 
 

Afbeelding 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2 
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Actimeter 
 
De actimeter van het merk Actiwatch (afbeelding 3) is een apparaatje van 3,7 bij 2,9 bij 
1 centimeter(lxbxh), het weegt 16 gram en wordt aan de arm, kleding of riem van de 
cliënt bevestigd worden (afbeelding 4). Dit apparaatje meet de hoeveelheid en intensiteit 
van de beweging van de cliënt. 
 
 
 
  Afbeelding 3      Afbeelding 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige metingen 
 
Ten slotte zullen begeleiders dagelijks een vast lijstje invullen met vragen ten aanzien  
van het spanningsniveau van uw verwant. 
 
 
Tijdsplan 
 
De behandelingen vinden plaats in de periode maart - mei 2011. 
De resultaten worden geanalyseerd in diezelfde maanden, met uitloop tot juni 2011.  
 



                           

 4

Begeleiding van het onderzoek 
 
Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Anna Bosman in samenwerking met R.J. 
Radstaak, BSc vanuit de Radboud Universiteit van Nijmegen (afdeling orthopedagogiek), 
door drs. Marly Jacobs, gedragsdeskundige van Dichterbij en door ondergetekende.  
 
 
Toestemmingsverklaring  
 
Via bijgaand toestemmingsformulier kunt u aangeven of u ermee akkoord gaat dat uw 
zoon / dochter / broer/ zus ………………deelneemt aan deze behandeling en dit onderzoek. 
Betrokken cliëntbegeleiders, gedragsdeskundigen en artsen hebben inmiddels mondeling 
hun instemming verklaard met deze behandeling. Zij zullen dit ook nog schriftelijk doen 
na uw toestemming. 
 
 
Meer informatie 
 
In bijgaand artikel kunt u meer lezen over Holistic Pulsing. 
Daarnaast zal er een informatieve bijeenkomst plaatsvinden op donderdag 17-03-2011 
om 15 uur in het hoofdgebouw te Ottersum (kamer 201) voor belangstellenden. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt een videoband getoond, wordt het onderzoek uitgebreider 
toegelicht en zullen vragen worden beantwoord. Ook na afloop van het onderzoek zal er 
een informatieve bijeenkomst plaatsvinden over het verloop en de resultaten van het 
onderzoek. 
Indien u vragen wilt stellen over Holistic Pulsing aan een onafhankelijke deskundige op 
dit gebied, kunt u zich wenden tot Godfried Kleinsmann, oprichter van de School voor 
Holistic Pulsing te Utrecht / Almere (telefoonnummer op te vragen bij ondergetekende). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ella Buis, gezondheidszorgpsycholoog binnen Dichterbij en Holistic pulser. 
23-02-2011 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------afknippen 
 
Antwoordformulier informatieve bijeenkomst  
 
 
Naam: 
Ik kom naar de bijeenkomst              ja /   nee 
 
Aantal personen: 
 
 
Sturen naar: 
 
Ella Buis 
Siebengewaldseweg 15 
6595 NX Ottersum 



 

Appendix C - Toestemmingsformulier Wettelijk Vertegenwoordigers



 
TOESTEMMINGSFORMULIER 
 
 
 
Betreft : Onderzoek Holistic Pulsing. 
 
Periode van onderzoek: maart t/m mei 2011. 
 
 
 
Naam cliënt  : 
 
Geboortedatum : 
 
Woonplaats  : 
 
Ik, ondergetekende, ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de 
schriftelijke informatie goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onder-
zoek te stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over deelname aan 
het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te 
trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te geven 

 
 

- Ik stem toe met deelname van bovenvermelde persoon aan het onderzoek. 
 

 
 
Naam: 
 
Relatie tot de deelnemer:  
 
Handtekening:         Datum: 
 
 
 
In te vullen door de onderzoeker: 
 
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde personen zowel schriftelijk als mondeling 
over het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd zijn. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige 
beëindiging van de deelname door bovengenoemde persoon, voor haar/hem, verder geen 
gevolgen heeft. 
 
Naam     : 
 
Functie     : 
 
Handtekening    :      Datum:  
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Beste groepsleiders, 

 

Aanstaande maandag 21 maart zullen de metingen beginnen van het onderzoek naar Holistic Pulsing. 

Voor dit onderzoek zijn vier cliënten geselecteerd van vier verschillende woonvoorzieningen. Een van 

de cliënten woont op de woonvoorziening waar jij werkt. 

 

Het gaat om de volgende cliënten: 

 #naam deelnemer 1# 

 #naam deelnemer 2# 

 #naam deelnemer 3# 

 #naam deelnemer 4# 

 

Planning  

De komende 4 weken zullen Ella Buis en twee studenten twee keer in de week (op maandag en 

donderdag) naar de woonvoorziening komen om metingen te doen tijdens het pulsen of een basislijn 

activiteit (zie hieronder). 

 

De tijden voor de meetmomenten zijn als volgt: 

 #naam deelnemer 1#:  15.30 ‐ 16.30 uur 

 #naam deelnemer 2#:   16.45 ‐ 17.45 uur   

 #naam deelnemer 3#:   18.00 ‐ 19.00 uur 

 #naam deelnemer 4#:   19.00 ‐ 20.00 uur  

 

Een meetmoment ziet er als volgt uit: we starten op de hierboven aangegeven tijd met een 

kwartiertje observatie (client is gewoon op de groep), daarna zal Ella (maximaal) een half uur een 

activiteit ondernemen met de cliënt. De eerste twee keer zal dit een zogenaamde basislijn activiteit 

zijn. De keren daarop zal Ella de cliënten pulsen. De basislijn activiteit voor elke cliënt is als volgt: 

 

 #naam deelnemer 1#:   fruit + koffie (decafeïne!!) + verhaal 

 #naam deelnemer 2#:   koffie (decafeïne!!) + zingen 

 #naam deelnemer 3#:  handmassage, voetmassage, insmeren met crème 

 #naam deelnemer 4#:   masseren 

 

Metingen 

Tijdens elk meetmoment worden een aantal dingen geregistreerd: 

1) De cliënt zal worden gefilmd tijdens het gehele meetmoment 

2) Aan jullie zal gevraagd worden om voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 

(basislijn/pulsen) de stemmingslijst voor de cliënt in te vullen. De studenten nemen deze 

mee.  

3) De cliënt krijgt een actiwatch om de pols (#naam deelnemer 3#: in haar broekzak) om de 

bewegingen te meten. 

4) De cliënt krijgt een hartslagband om (#naam deelnemer 3#: een hartslagshirt). Hierbij willen 

we graag om jullie hulp vragen. We hebben voor ieder van de cliënten een eigen 

hartslagband. Zouden jullie deze om willen doen voorafgaand aan het meetmoment, zodat 
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we op bovenstaande tijden ook echt kunnen starten? Hieronder vinden jullie een 

gebruiksaanwijzing: 

Gebruiksaanwijzing hartslagBAND 

 

1) Maak de elektroden van de borstband vochtig met water. Dit zijn de grijze rechthoekige 

gedeelten aan de binnen kant van de hartslagband. Zorg dat deze goed vochtig zijn. Je mag 

zie hiervoor even onder de kraan houden, of je vingers nat maken en dan met je vingers over 

de elektroden wrijven. 

 

2) Maak vervolgens het elastische bandje vast rond de borst, net onder de borstspieren. Er 

zitten twee aansluitpuntjes op de buitenkant van de borstband (lijkt op drukknoopjes), deze 

moeten aan de voorkant, in het midden van de borst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing hartslagSHIRT 

 

1) Maak de elektroden van de het shirt vochtig met water. Deze elektroden bevinden zich aan 

de binnenkant van de band onderaan het BH‐gedeelte. Ze zien eruit als grijs‐bruinige 

rechthoekige gedeelten. Zorg dat deze goed vochtig zijn. Je kunt dit doen door je vingers nat 

maken en dan met je vingers over de elektroden wrijven. 

 

2) Doe vervolgens het shirt bij de cliënt aan. 

 

 



 

Appendix E - Signaleringsplannen voor spanning



Signaleringsplan deelnemer 1 
 
Code op signaleringsplan Omschrijving Codering in onderzoek 
-2 Heel gespannen 5 
-1 Licht gespannen 4 
0 Neutraal 3 
1 Licht ontspannen 2 
2 Heel ontspannen 1 
overig Niet te coderen 99 
 

Stemmingslijst  
 
Naam:  
Datum: 
 
*omcirkelen wat van toepassing is 
 
Gezichtsuitdrukking / mimiek 
 
- 2  Fronsen van wenkbrauwen, trekken met mond / onderkaak  

 Rood gezicht 
 Overmatig transpireren, heeft een glans op het gezicht 
 Een lach op haar gezicht waarbij je veel tandvlees ziet  
 Huilende ogen; haar ogen zijn groot, wat roder en waterig 

      Over alertheid. Alles in de gaten houden 
                         
- 1 Af en toe trekken met mond / onderkaak  
  0 Hoofd ligt stil  
+1 Lach op gezicht, rondkijken, volgen met de ogen  
+2 Lachen met geluid  

Gelukzalig glimlachen 
Twinkeling in de ogen 

                                                                                         
 
Lichaamshouding / gebruik van lichaam / beweeglijkheid 
 
- 2 Met vuist tegen oor slaan, onafgebroken slaan met lint of sleutels, tegen bed of rolstoel  
     slaan,voorwerpen (die binnen bereik zijn) meteen weggooien, blad van rolstoel omhoog 
     trekken  

Haar linkerarm zit strak tegen het lichaam 
Haar linkerhand is open en overstrekt 
Haar rechterhand kan open zijn en ze kijkt ernaar 
Stijfheid in de heupen, overstrekken 
Veel bewegen van het hoofd van links naar rechts 
Apatische houding (je komt niet binnen bij haar) 
Verlies van vaardigheden 

        
- 1 Met vinger in oog duwen, zich omhoog drukken in stoel, voorwerpen weggooien na verloop 
     van tijd 



     Hoge spierspanning in armen en benen (beweging mogelijk mits tijd /moeite wordt  
     genomen) 
  0 Lichaam ligt / zit stil (beweegt niet).  
     Licht verhoogde spierspanning (beweging / verzorging mogelijk) 
+1 Voorwerpen funktioneel hanteren. Fladderen met lint van polsbandjes of sleutels 
     Haar linkerarm kan goed bewogen worden 
     Haar heupen buigen en ze kan “zitten” 
+2 Zelf eten en drinken 
 
 
Verbale uitingen (waaronder spreekwijze, hoeveelheid spraak, geluiden maken, gillen) 
 
- 2 Onafgebroken huilen/jammeren/schreeuwen, onafgebroken praten (echolaleren) met harde  
     stem/in snel tempo/op onvriendelijke toon (staccato??). Niet te beïnvloeden. Kan dagdeel  
     duren.  

Overdreven hard zingen, ze vervormd de melodie van het liedje 
Overdreven hard lachen 
Gaat schreeuwen of gillen als je op de slaapkamer komt 
Probeert zich af te sluiten voor andere geluiden, door in zichzelf te keren 

 
- 1 Af en toe roepen of gillen. 
   0 Stil. 
 +1 Af en toe praten, betrekking hebbend op de situatie (associatief).  

 Dingen vragen. 
+2  Met geluid lachen, liedjes zingen, gesprekken herhalen in rustig tempo. 
 
 
Kontaktname 
 
- 2 Niet kunnen verdragen van aanraking (vooral bovenlichaam) en geluid (waaronder praten). 
     Wijst oogcontact af/kijkt van je weg 

Afhoudend, zoekt minder contact 
Vindt het minder prettig om aan te raken 
Gebruikt lichaam niet in contact 
Moet aangespoord worden om dingen te doen 

 
- 1 Geen harde geluiden verdragen (waaronder muziek).  
  0  Neutrale reactie op aanraking en geluid. 
+1  Reageert op praten en verbale instructies met praten en doen (uitvoering van instructie). 

 Oogcontact maken, bepaald zelf wanneer die stopt 
+2  Neemt initiatief tot contact, door je hand te pakken 
 



 

 

Signaleringsplan deelnemer 2 

 

Code op signaleringsplan Omschrijving Codering in onderzoek 

Fase 4 Escalatie 5 

Fase 3 Boosheid, verbaal fysiek 

gespannen 

4 

Fase 2 Licht gespannen 3 

Fase 1 Ontspannen 2 

Overig Niet te coderen 99 

 

Fase 1 ontspannen 
Lichaamshouding 
Ontspannen houding 
 
Lichaamsgebruik 
Loopt lachend rond 
Zit stilletjes met opgetrokken knieën op de 
bank 
Helpt met huishoudelijke taakjes (bedden 
opmaken, tafel opruimen, tafel dekken, was 
klaar leggen). 
Loopt met begeleiding mee, maar kan ook 
rustig op de bank blijven zitten. 
Kijkt naar beelden op tv. 
 
Mimiek 
Vriendelijk gezicht, “pretogen” 
 
Communicatie 
Praat woordjes 
Zegt af en toe licht ah ah geluiden, maar kan 
ook stil zijn of ‘kk’’kk’geluiden maken 
 
Contact 
Oogcontact 
Houdt niet van lichaamscontact 

 
- ‘Gezellig kletsen’ tegen K (relevante 

onderwerpen, lief benaderen, koetjes en 
kalfjespraat) 

- Kietelen 
- Kinderliedjes met hem zingen 
- Bovenstaande met mate (kan er ook 

ineens genoeg van hebben) 
- Zijn dagprogramma duidelijk en 

gestructureerd houden 

 
Fase 2 (licht gespannen)  
Lichaamshouding 
Zit op puntje van de bank, klaar om op te 
springen 
Kan reageren op het gapen van anderen, of 
wanneer er iets op de grond valt. (Kan 
vertraagd gebeuren, 5 min na het gebeurde) 
 
Lichaamsgebruik 
Zit veel aan zijn kleding 

 
- K zijn taken afkaderen 
- Verwijzen naar zijn zitplaats 
- Aanbieden om op zijn kamer lepeltjes te 

tellen 
- Rust creëren door zelf ook even rustig 

te gaan zitten 
- Neutraal benaderen 
- Zijn dagprogramma duidelijk en 

gestructureerd houden 



 

 

Loopt regelmatig naar het toilet 
Loopt veel heen en weer door de groep 
Wil alles recht leggen, opruimen, regelen. 
 
Mimiek 
Neutraal 
 
Communicatie 
Zegt regelmatig ah ah 
op een dwingende toon woorden herhalen 
(koffie, koffie) 
 
Contact 
Veel nabijheid, oogcontact  
 
Fase 3 (Boosheid, verbaal/fysiek 
gespannen) 
 Lichaamshouding 
grote ogen 
kan erg transpireren 
gespannen houding 
 
Lichaamsgebruik 
Zit veel aan zijn kleding 
Loopt regelmatig naar het toilet 
Loopt veel heen en weer door de groep 
Wil alles recht leggen, opruimen, regelen. 
Gaat met een dreigende houding en opgeheven 
hand tegenover medeclient/begeleider staan 
Na correctie meer op en neer lopen 
 
Mimiek 
Trekt lip omhoog 
 
Communicatie 
Harde ah ah geluiden (worden naarmate de 
spanning hoger wordt steeds harder en sneller 
uitgesproken). 
Gillen 
 
Contact 
Duurt even voordat de correctie binnenkomt 
Kans dat hij bij correctie nog bozer word 
Geen oogcontact 
Geen lichaamscontact 

 
- Alles wat je bij fase 2 doet 
- Verbaal corrigeren 
- Bij een dreigende houding verbaal 

corrigeren door hem of op zijn plaats te 
laten zitten of naar zijn kamer te sturen 

Fase 4 (escalatie) 
Lichaamshouding 
Erg gespannen houding 
Hevig transpireren (angstzweet) 
 
Lichaamsgebruik  

- Schoppen 
- Slaan 
- Gooien met voorwerpen 
- Scheuren van kleding 

 
 

- Lichamelijk fixeren op zijn bed totdat hij 
rustig word 

- Als je denkt dat hij rustig is, even met 
hem op bed gaan zitten. Hij geeft dan 
door middel van een hand geven aan 
dat hij weer rustig is. Vraagt daarbij; K 
lief? 

- Naar zijn kamer brengen en de deur op 
slot doen 



 

 

- Kopstoot geven 
- Zichzelf slaan met platte hand tegen 

zijn wang 
 
Mimiek 
Angstige blik in de ogen 
 
Communicatie 
Gillen (hoge tonen) 
Begint duidelijker te praten (spreekt wat hem 
bezig houdt duidelijker uit) 
 
Contact 

- Niet te corrigeren m.a.w. geen contact 
mogelijk 

- Geen oog- / fysiek contact 
 

 

 

 



Signaleringsplan Deelnemer 3 
 
 
Code op stemmingslijst Omschrijving Codering 
-2 Onrustig /gefrustreerd 5 
-1 Gespannen 4 
0 Neutraal 3 
+1 Ontspannen 2 
overig Niet te coderen 99 
 

 
 Stemming: Ontspannen Actie begeleider 
+1 lichaamshouding 

 Rustige indruk. 
 Geduldig.  
 Maakt tevreden indruk. 
 Ademhaling is rustig, niet hoorbaar.  
 Schouders zijn laag/niet opgetrokken. 
 Ze heeft een voor N typerende rode blos op de 

wangen.  
Lichaamsgebruik 

 Wiebelt met haar lichaam op en neer. 
 Kan rustig op stoel blijven zitten/liggen, kijkt wat 

rond of naar buiten, valt soms in slaap of doet 
alleen even de ogen dicht. 

 Niet gefixeerd op koffie/water. 
mimiek 

 Toont emotie, (glim)lacht. 
communicatie 

 Niet verbaal, is stil of maakt zacht, tevreden 
geluiden.  

contact 

 Als je bij haar komt zitten, contact maakt, kijkt N 
je aan en glimlacht. 

 Ze kan zich wat naar je toe buigen, wangen of de 
hoofden die elkaar even raken of maakt een 
vluchtige ‘kus’beweging. 

 Is nieuwsgierig / kijkt naar wat je haar aanbiedt, 
reageert over het algemeen positief en 
glimlachend. 

 

 Werken volgens taakanalyses. 
 Houden aan dagprogramma. 
 Houdt contactlijntje met N. Dit doe je 

door minstens 1 keer in de 30 
minuten even kort oogcontact te 
maken en stevig over haar bovenarm 
te wrijven en door geluiden van N te 
imiteren en/of te zingen, haar aan te 
kijken. Zodat N weet dat je haar 
gezien hebt. 

 

 
 Stemming: Neutraal Actie begeleider 
0 Lichaamshouding 

 Rustige indruk.  
 Ademhaling is hoorbaar. 
 Rustig heen en weer wiegen. 
 N heeft een rode blos op haar wangen.  
 Ademt rustig en zucht eventueel even bij het 

opstaan. 
Lichaamsgebruik 

 Loopt op een rustige manier rond en bekijkt alles. 
 Ruimt af en toe wat pluisjes op. 
Mimiek 

 Je houden aan taakanalyses en 
dagprogramma. 

 Op fixatie reageer je als volgt: zeg 1 
keer duidelijk “nee N” en zorg dat je 
oogcontact maakt wanneer je dit zegt. 
Leidt haar vervolgens af door haar 
mee te laten helpen met een klusje. 
Bijv. haar mee laten helpen met was 
vouwen/wegbrengen, iets op tafel te 
laten zetten. Daarbij is het belangrijk 
dat je nabij kunt zijn.  



 Vlakke emotie. 
Communicatie 

 Maakt rustige en herhalende geluiden, zoals ‘ja ja 
ja’ en ‘bom bom’…  

Contact 

 Is alert op wat er om haar heen gebeurt, volgt 
die/datgene vanuit een ontspannen liggende 
houding en vind het wel prima, kijkt toe. 

 Wanneer je contact zoekt, gaat ze ervoor zitten, 
kijkt wat je haar aanreikt, doet wat er van haar 
gevraagd wordt event. en gaat weer liggen/zitten. 

 

 Houdt contactlijntje met N. Je hoeft 
niet voortdurend nabij te zijn, maar ze 
moet je wel kunnen zien en maakt 
regelmatig kort even contact met haar 
(zie beschrijving +1) 

 
 Stemming: Gespannen Actie begeleider 
-1 Lichaamshouding 

 Kreunende of zuchtende geluiden maken bij 
inspanning. 

 Ademhaling is versneld en hoorbaar. Bij 
inspanning klinkt N ‘buiten adem’. 

 N’s blos op haar wangen verspreid zich over haar 
hele gezicht, ze heeft een rood hoofd en voelt 
warm aan. 

Lichaamsgebruik 

 Plukken aan vingers en teennagels.  
 Pakt hand en dwingt om mee te gaan of probeert 

je sleutels te pakken. 
 Dwangmatig gefixeerd op koffie/water. 
 Gespannen rond lopen en opruimen. Op zoek 

naar… 
 Maakt schokkende bewegingen met armen en lijf, 

duwt spullen, deuren of mensen van zich weg 
(tikt hen aan/weg). 

 Kan aan stoelen trekken. 
 Houdt alles in de gaten, maakt roepende geluiden 

als haar iets niet zint. Of springt op uit de stoel en 
stapt erop af.  

 Kan proberen weg te lopen. 
Mimiek 

 Fronsen met voorhoofd. 
 Gespannenheid in gezicht. 
Communicatie 

 Verbaal aanwezig (roepen, schreeuwen) 
 Maakt hoge, snelle en harde geluiden met een 

boze ondertoon. 
Contact 

 Contact is functioneel, N pakt aan en doet wat 
haar gevraagd wordt maar is gehaast en 
ongeduldig. 

 
 

 Werken volgens taakanalyses. 
 Werken volgens dagprogramma. 
 Zo snel mogelijk een 

contactmoment aanbieden.  
Dit doe je als volgt;  

1. Begeleidt N naar de stoel, maakt 
oogcontact, gaat bij haar zitten en laat 
haar boekje scheuren, biedt het 
klittebandbord aan of masseert haar 
handen als N dat toelaat. Je wrijft stevig 
over haar bovenarm en fluistert zachtjes in 
haar oor en/of zingt  een liedje. Daarbij 
kijk je haar regelmatig aan.  
2. Door te gaan wandelen met N. Zie 
taakanalyse. Belangrijk hierbij is ook weer 
dat je tijdens het wandelen fysiek contact 
maakt door haar stevig aan te raken aan 
arm, te fluisteren in haar oor en/of te 
zingen, en regelmatig aan te kijken.  

 Op fixatie reageer je als volgt: 
zeg 1 keer duidelijk nee N. Leidt 
haar af door bijv. mee te laten 
helpen met een klusje.  

 Rem N wat af anders gaat N te 
snel; tempo aanpassen 

 Reageer rustig en neutraal op 
gedrag van N. 

 Als geluiden storend worden 
voor anderen, naar N toe gaan 
om je vinger op haar mond te 
leggen zodat ze begrijpt dat ze 
rustig moet zijn. 

 Voorkom ook extra 
achtergrondgeluiden als tv, radio. 

 Spreek zachtjes en biedt meer 
nabijheid. 

 Ondersteun N zonodig ( fysiek) 
bij activiteiten. 

 Het contactlijntje dient kort te 
zijn. Je blijft aanwezig in 
dezelfde ruimte als N. 

 



 Stemming: Onrustig/gefrustreerd Actie begeleider 
-2 Lichaamshouding  

 Zware ademhaling.  
 N voelt warm, soms klam aan na inspanning. 
Lichaamsgebruik 

 Plukken aan vingers en tenen tot bloedens toe. 
 Pakt je hand en dwingt om mee te gaan, is niet te 

remmen, beinvloeden of op andere gedachten te 
brengen. 

 Grijpt naar je sleutels. 
 Loopt naar de deur en rammelt aan de klink, slaat 

met deuren. 
 Druk, fladderen met de handen, roepen. 
 Zeer gespannen en dwangmatig opruimen, 

weggooien (nog een duw na geven).  
 Kapotmaken van spullen of peuteren aan eigen 

kleding (labels eruit / scheuren). 
 Begeleiding hardhandig aantikken, wegduwen of 

slaan. 
Mimiek 

 Gespannen gezichtsuitdrukking. 
Communicatie 

 Continu geluiden maken, hard en veel roepen en 
schreeuwen. 

 Op elk geluid reageren, ‘over’schreeuwen.  
Contact 

 Dat wat je haar aanreikt, afraffelen en terug in je 
handen duwen, zetje nageven;  zo van ‘schiet 
op’. Erg ongeduldig, gehaast, gefrustreerde 
indruk.  

 

 Haal N uit de situatie en ga 
wandelen met N. Tenzij ze erg 
gefixeerd is op takjes e.a. 

 Biedt nabijheid door in het zitje 
erbij te gaan zitten. 

 Biedt duidelijke kaders aan. Laat 
N niet verzanden in dwangmatig 
gedrag, maar neem de regie over 
(pak haar letterlijk vast bij de arm 
en neem haar mee) en biedt haar 
een activiteit aan die je samen 
met haar kunt doen. Bijv. 
meehelpen met klusjes.  

 Zorg dat je nabij bent. Het 
contactlijntje moet kort zijn en 
tijdelijk 1 op 1.  

 Als je haar aanspreekt op haar 
gedrag doe je dat door 1 duidelijk 
‘nee, N’. Voor afleiding middels 
klusjes is het nu te laat, je blijft 
bij N zitten in het zitje zodat zij 
dat ook doet en zichzelf niet blijft 
overvragen. 

 Jouw fysieke aanwezigheid op 
een afstand van een aantal meter, 
voorkomt dat N uiting blijft 
geven aan haar frustratie. 

 Maak af en toe een kort moment 
contact door tegen haar te praten, 
zachtjes te zingen, over haar rug 
te wrijven (diepe druk wel) om te 
laten merken dat je haar ziet, dat 
je er bent. 

 Voorkom achtergrondgeluiden als 
tv etc. 

 
 
  

 
 



Signaleringsplan Deelnemer 4 
 
Code op stemmingslijst Omschrijving Codering 
-2 Heel gespannen 5 
-1 Licht gespannen 4 
0 Neutraal 3 
1 Licht ontspannen 2 
2 Heel ontspannen 1 
overig Niet te coderen 99 

 
+2 
Lichaamshouding; 
Ontspannen 
Lichaamsgebruik; 
Zuchten 
Achterwege blijven van spugen, handenwrijven voor ogen 
Kan rustig blijven liggen zonder rechtop te gaan zitten en/of hoofd op te tillen 
Mimiek; 
Half gesloten ogen 
Glimlachen 
Rustig gelaat 
Geluiden; 
Weinig geluiden maken 
neuriën 
Communicatie; 
Achterwege blijven van “dalijk”zeggen 
Contact; 
Begeleider rustig aankijken 
 
+1  ( Deze stemming kan omslaan in -2) 
lichaamshouding; 
Client Losjes lopend, dan weer springend.  
Is druk en opgewonden. 
Lichaamsgebruik; 
Stampvoet ritmisch tijdens het rondjes lopen over de groep. 
Springt en wappert hierbij met zijn handen. 
Slaat op een uitdagende, speelse manier tegen de ramen. 
Rustige ademhaling 
Maakt rustige bewegingen. 
Mimiek; 
Kijkt open en vrolijk. 
Geluiden; 
Lacht luid. 
Schreeuwt soms op een vrolijke manier. 
Neuriet liedjes. + 2?? 
Communicatie; 



Vraagt veel en kan goed met de antwoorden omgaan. 
Contact; 
Maakt veel contact. 
Raakt je aan en duwt je soms lachend weg (spel). 
Wil dan veel tikkertje spelen (daagt je hierbij uit). 
Geniet van stoeien. 
Wil bij je op schoot zitten. 
Eet, maar niet graag. Is echter nog te beïnvloeden met een grapje. 

 

0  
Lichaamshouding; 
Loopt veel in gedachten over de groep 
Loopt dan recht kijkt zo nu en dan naar de grond. 
Houd zijn hoofd af en toe tegen zn schouder aan . 
Kan rustig in de bank voor de t.v. zitten. 
Kan rustig in de stoel zitten. 
Ligt soms op bed. 
Lichaamsgebruik; 
Loopt rustig. 
Wrijft langzaam met zijn handen over elkaar. Wiegt soms al neuriënd van het enen been op het andere.zijn 
ademhaling is rustig.Hij maakt rustige bewegingenLegt  z’n hoofd op z’n schouder en maakt z’n ogen dicht. 
Wrijft over z’n boven benen. 

Activiteiten; 

Wil met boekje bladeren. 

Neuriet liedjes na.Ligt soms op bed, slaapt soms. 

Mimiek; 

Vraagt op een rustige manier om iets: pakt zachtjes je schouder vast of gaat voor je staan .  Heeft een neutrale 
uitstraling: heeft geen donkere kringen onder de ogen . open blik en kijkt om zich heen   

Heeft een ontspannen mimiek. Heeft een open blik en lacht soms. 
 
 Geluiden; 
Neuriet veel. 
Vraagt regelmatig om… 
En maakt hoge enthousiaste geluiden . 
Communicatie; 
Is tevreden met de antwoorden. 
Contact; 
Zoekt regelmatig contact met begeleiding. 
Is goed te beïnvloeden. 
Werkt mee. 
Geniet van sociale contacten. 



Eet, maar niet graag. Is echter nog te beïnvloeden met een grapje. 

-1   
Lichaamshouding. 
Wrijft (of klemt zijn vingers in elkaar) dwangmatig en druk met zij handen over elkaar. 
Steekt hierbij soms schuin de tong uit en bijt er dan op. 
Heeft een gespannen houding. Heeft een verkrampte houding .schouders gaan omhoog en begint harder te 
lopen met grotere passen 
Lichaamsgebruik; 
Loopt veel en druk/gespannen over de groep. 
Slaat op een dwingende manier tegen het raam en kijkt je hierbij indringend aan. 
Is onrustig in zijn handelen: Afwisselend van slaan en handen wrijven .Tikt een paar x op de tafel met zn 
vingers en loopt dan met de benen wijd te wiegen. 
Spuugt veel en richting begeleiding. 
Komt met zijn gezicht dicht bij jou gezicht en wendt zich vervolgens weer snel weg. 
Activiteiten; 
Loopt veel rondjes. 
Loopt ook regelmatig naar zijn kamer en gooit de deur dan hard achter zich dicht. 
Mimiek; 
Felle oogopslag. 
Gespannen gelaat: kijkt je met grote ogen aan .Knijpt met zn ogen  
Maakt veel bewegingen met zijn tong binnenin zijn mond. 
Geluiden; 
Kan weinig harde geluiden verdragen. Als er harde geluiden te horen zijn, krimpt Client soms letterlijk ineen 
en loopt weg van de geluiden of wordt juist nog meer gespannen. Soms slaat hij door naar -2. 
Maakt meer bromgeluiden. 
Communicatie; 
Kan niet tegen gemopper. Vraagt veel op een dwingende manier. 
Roept vaak “coco, coco” en kijkt je dan indringend aan en slaat hierbij op de ramen. 
Verbale structurering komt nauwelijks binnen. 
Contact; 
Houdt je continu in de gaten. En pakt soms je kin vast terwijl hij iets vraagt. 
Gaat nog wel mee naar zijn kamer 
Eet erg slecht en kokhalst en spuugt. 
Maakt dwangmatig eetbewegingen, maar komt niet tot eten. 

 
 
-2  
 Lichaamshouding. 
Houdt zijn handen vast en heeft deze voor zijn gezicht. 
Is gespannen en stijf. 
Kijkt je indringend aan. 
 
Lichaamsgebruik; 
Gaat voor begeleiding staan, stampvoet hierbij. 
Houdt zijn handen vast en heeft deze voor zijn gezicht. 
Als hij op zijn kamer opgesloten zit schopt hij tegen de deur. 
Spuugt gericht naar begeleiding. 



Activiteiten; 
Geen activiteit meer, alleen  
onrust. Wrijft in zn handen wandelt met grote passen rond ,knippert met de ogen .en is niet meer 
aanspreekbaar om iets te ondernemen. 
Mimiek; 
Gespannen grimas, heeft speeksel rond zijn mond en bijt op zijn tong. 
Geluiden; 
Schreeuwt alleen nog en roept hard. 
Communicatie; 
Geen communicatie meer mogelijk. 
Roept “coco” en “werke”. 
En maakt een gggrrrr  geluid. 
Contact; 
Gaat voor begeleiding staan en stribbelt tegen wanneer je hem naar zijn kamer wilt brengen door tegen je aan 
te duwen. Komt niet tot eten. 

 
 


