Medisch

Diabetes
Beschrijving en oorzaken van Diabetes
Diabetes is een stofwisselingsstoornis, waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed verhoogd is. Het lichaam is niet meer in staat
om zelfstandig de suikers (ofwel glucose) uit de voeding te verwerken. Diabetes is een chronische ziekte, dat betekent dat het
niet meer overgaat.
De bloedglucosespiegel mag niet te hoog of te laag zijn. Heel veel dingen hebben invloed op dat gehalte: eten, drinken, sport,
stress of een griepje. Het is dus erg gemakkelijk om uit evenwicht te raken en hoger of lager te komen zitten.
Hyper:
Als er teveel glucose in het bloed zit, dan is er sprake van een hyper.
Hypo:
Er is sprake van een hypo als het bloedglucosegehalte te laag is. Dit is gevaarlijk. Als er geen actie volgt kan de leerling in coma
raken.
De behandeling is gericht op het zo normaal mogelijk laten functioneren van het lichaam, met behulp van medicijnen.
Algemene kenmerken van Diabetes
Diabetes type 1 (15 %)
Normaal gesproken wordt insuline aangemaakt door groepjes cellen in de alvleesklier. Bij type 1 Diabetes zijn deze cellen vernietigd door het eigen afweersysteem. De alvleesklier maak dus geen insuline meer aan. Omdat insuline nodig is om glucose uit
het bloed naar de lichaamscellen te brengen, moet men met deze vorm van Diabetes iedere dag insuline ingespoten worden.
Type 1 Diabetes ontstaan in korte tijd (binnen een paar weken) en meestal bij mensen onder de dertig jaar. Symptomen:
•

veel dorst en veel plassen (ook ’s nachts)

•

afvallen zonder dat daar een reden voor is

•

zich ziek en beroerd voelen

•

constant hongergevoel

•

wazig zien

Diabetes type 2: (85 %)
Bij type 2 maakt het lichaam meestal nog wel insuline aan, maar niet genoeg. Voor dit type diabetes kan een erfelijke aanleg
bestaan. Type 2 Diabetes wordt meestal behandeld met medicijnen, voedings- en bewegingsadviezen. Symptomen:
•

vaak dorst en veel plassen/ droge mond

•

grote vermoeidheid

•

oogklachten

•

slecht genezende wondjes

•

kortademigheid of pijn in de benen bij het lopen

•

vaak terugkerende infecties

Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met Diabetes
•

steeds bloedglucose meten (vingerprik) ‘Meten is weten!’

•

insuline toedienen indien nodig

•

De dagelijkse medicatie is een continue belasting voor het kind en zijn omgeving. Het behandelprotocol is ingrijpend (tabletten-spuiten-pomp-dieet).

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
•

verzuim

•

frustratie door het gebrek aan controle om een normaal leven te leiden

•

spijbelen en angst voor pesten

•

sociale isolatie

•

faalangst, zowel m.b.t. schoolprestaties als in relatie met leeftijdsgenoten

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op
uw locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs
kunt bieden.

Epilepsie
Beschrijving en oorzaken van epilepsie
Epilepsie is een aandoening waarbij regelmatig aanvallen optreden als gevolg van veranderingen in de elektrische activiteit in de
hersenen. In het brein communiceren hersencellen met elkaar door elektrische signalen af te geven. Bij een epileptische aanval
worden sommige hersencellen overactief en gaan in het wilde weg elektrische impulsen afgeven. De verschijnselen van een epileptische aanval en de mogelijkheden tot herstel daarvan, hangen samen met de ernst en de plaats van de kortsluiting in de hersenen. Iemand kan vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken, even afwezig zijn of buiten bewustzijn raken.
Ongeveer 1 op de 150 leerlingen heeft epilepsie.
Algemene kenmerken
Er bestaan drie verschillende soorten epileptische aanvallen:
•

Bij partiële aanvallen is een beperkt deel van de hersenen betrokken. Het bewustzijn is (gedeeltelijk) verstoord en varieert van
een leerling die kan vertellen dat hij een aanval heeft, tot voor zich uit staren en kauwende of wrijvende bewegingen maken.

•

Bij gegeneraliseerde aanvallen vindt de aanval door het gehele brein plaats. Het bewustzijn is verstoord en er kunnen veelvuldige, korte absences optreden van enkele seconden tot een halve minuut. Hierdoor kan de leerling kort geen informatie
opnemen en dat werkt zeer belemmerend voor het volgen van lessen.

•

Bij tonisch-clonische aanvallen raakt de leerling plotseling buiten bewustzijn, wordt stijf (tonisch) en gaat schokken (clonisch).
Soms kort en frequent, of zelden en langdurig. Het bewustzijnsverlies is aanzienlijk, wat angst kan opleveren bij de leerling.

Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met epilepsie
Motorische ontwikkeling:
•

Door verminderde reactiviteit kan het gevaar opleveren om te gymmen of fietsen. Toezicht is van belang.

•

Door absences zien we onregelmatigheid in het handschrift

•

De leerling kan sterk vermoeid zijn als gevolg van een aanval.

Leerontwikkeling:
•

Problemen met de aandacht

•

Plotselinge stagnatie van het leerproces

•

Traagheid in denken en reageren

•

Lijkt informatie niet op te nemen

•

Presteren beneden verwachtingen

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
•

De leerling kan rusteloos en ongeduldig zijn, soms agressief

•

Angst voor aanvallen speelt een rol

•

Stil en teruggetrokken gedrag, weinig vrienden

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op
uw locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs
kunt bieden.

Niet aangeboren hersenletsel
Beschrijving en oorzaken NAH
Onder N.A.H. wordt verstaan: ‘Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn’.
Een traumatisch hersenletsel wordt veroorzaakt door een ‘externe’ gebeurtenis. Bijvoorbeeld een harde klap tegen de schedel, een ongeval of mishandeling.
Een niet-traumatisch hersenletsel wordt veroorzaakt door processen die zich in het lichaam afspelen. Bijvoorbeeld een herseninfarct, bloeding, meningitis, encefalitis of een tumor. Als gevolg van (niet-) traumatisch hersenletsel kunnen er complicaties ontstaan die het hersenletsel negatief kunnen beïnvloeden of kunnen vergroten: epilepsie, waterhoofd (hydrocepalus), zuurstofgebrek
Algemene kenmerken van NAH
N.A.H. kan leiden tot stoornissen in allerlei aspecten van het functioneren van een kind. De ernst en de aard van de stoornissen wordt mede bepaald door de lokalisatie en de omvang van de beschadigingen in de hersenen. Er kunnen dus op één
of meerdere gebieden van het functioneren in mindere of meerdere mate problemen ontstaan en ervaren worden. Met andere woorden: een kind kan sommige taken nog op een hoog niveau uitvoeren, terwijl het andere taken zelfs helemaal niet
meer of minder goed kan uitvoeren. Ook kan het zijn dat het algehele niveau van het kind lager is dan voor het verworven
hersenletsel. De ontstane stoornissen zijn niet altijd aan de buitenkant van het kind te zien. De omgeving kan denken dat
het kind helemaal in orde is, terwijl er door het hersenletsel allerlei interne processen verstoord zijn en er dus wel degelijk
problemen zijn. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het tempo van informatieverwerking, met het
geheugen of met de aandacht en concentratie en belemmeren de uitvoer van taken in het alledaagse leven.
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met NAH
Motorische ontwikkeling:
•

Door de beschadiging heeft het kind mogelijk een terugval in de ontwikkeling en moet het vaardigheden opnieuw aanleren. Hiervoor is revalidatie inzetbaar.

•

Vaak is er een asymmetrie: de ene hersenhelft (en dus ook lichaamshelft) is erger aangedaan dan de andere. Of 1
lichaamshelft is aangedaan en de andere niet.

•

Handsamenwerkingsproblemen zoals knippen, plakken, kleuren, manipuleren en monteren

•

Het aanleren van motorische vaardigheden in de gymzaal kan moeizamer verlopen vanwege onder andere beperkt inzicht, angst.

•

Er kan sprake zijn van veranderde spierspanning waardoor zitten op
standaardmeubilair niet mogelijk is.

Zelfredzaamheid:
•

Verminderde zelfredzaamheid bij omkleden, toiletbezoek, veters strikken, eten en het leren hanteren en organiseren van tas
en materialen KAN aan de orde zijn.

Leerontwikkeling:
De samenwerking van hersenfuncties onderling kan verstoord zijn.
•

planning, overzicht en inzichtproblemen

•

rekenproblematiek

•

moeilijker nieuwe dingen aanleren en de aandacht vasthouden

•

snelle overprikkeling

•

tempo problemen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
•

De leerling is vaak niet zichtbaar anders dan anderen en kan zelf niet aangeven waar hij/zij problemen heeft omdat het
inzicht hierin vaak beperkt is. Vooral de sociaal emotionele problematiek kan maken dat een kind geïsoleerd raakt en
onbegrip ervaart.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op
uw locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs
kunt bieden.

Jeugdreuma
Beschrijving en oorzaken Jeugdreuma
Jeugdreuma is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen. Er zijn drie hoofdvormen: oligo-articulaire
jeugdreuma (1 gewricht is aangedaan), poly-articulaire jeugdreuma (meer gewrichten zijn aangedaan) en systemische
jeugdreuma. Een andere naam voor jeugdreuma is Juveniele Idiopathische Artritis, afgekort JIA.
Algemene kenmerken van Jeugdreuma
•

Een ontstoken gewricht is warm en gezwollen. Het gewricht kan stijf worden.

•

Om pijn te voorkomen, zullen heel jonge kinderen vaak teruggaan naar een eerdere fase in hun ontwikkeling. Ze gaan
bijvoorbeeld weer kruipen in plaats van lopen.

•

Als er lange tijd veel ontstoken gewrichten zijn, kan er een groeiachterstand ontstaan. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld corticosteroïden, versterken dit effect.

•

In een actieve periode van de ziekte kan het kind last hebben van koorts en vermoeidheid. Vooral kinderen met systemische jeugdreuma kunnen hier last van hebben.

•

Bij sommige vormen van jeugdreuma kan het kind oogontsteking krijgen.

•

Kinderen met jeugdreuma kunnen last krijgen van botontkalking (osteoporose). Dit kan door de reuma zelf komen,
maar ook door de medicijnen. De botten worden brozer en kunnen daardoor sneller breken.

•

Een kind met reuma kan door pijn, stijfheid, medicatie en ontstekingen/koorts extra vermoeid zijn.

Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met Jeugdreuma:
Motorische ontwikkeling:
•

Door de aandoening kunnen boven beschreven verschijnselen zich voordoen. Vooral de aspecten pijn en gebruik van
prednison kunnen een achterstand in de motorische ontwikkeling met zich
meebrengen doordat het kind zich minder beweegt en minder kan
meedoen met leeftijdsgenoten.

•

Gymnastiek zal vaak moeten worden aangepast qua activiteiten
en belasting. Kinderen met reuma mogen vaak geen grote belasting op hun gewrichten zoals bij diepspringen, lang hardlopen, hangen aan de armen.

•

De hoeveelheid beperkingen hangt af van de activiteit van het
beeld. Er zijn vaak periodes waarin het kind geen klachten heeft
en vrijwel “normaal” kan meedoen.

•

Langdurig zitten op standaard schoolmeubilair kan een probleem zijn
voor het kind door de vermoeidheid en de pijn.

Risicofactoren:
•

Overbelasting en botbreuken

Zelfredzaamheid:
•

Verminderde zelfredzaamheid bij omkleden, toiletbezoek, veters strikken, eten en het hanteren van tas en
materialen. Is het beeld actief dan kan het kind soms
zelfs geen pen/potlood hanteren.

Leerontwikkeling:
•

Er zijn geen aanwijzingen dat een kind met reuma zich intellectueel anders ontwikkelt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
•

De leerling is vaak vermoeid en kan door pijn niet overal aan meedoen. Voor andere kinderen is het vaak moeilijk te
begrijpen dat het kind de ene periode wel alles kan en de andere periode niet.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op
uw locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs
kunt bieden.

Kanker
Beschrijving en oorzaken van kanker
Kanker is een verzamelnaam van diverse kwaadaardige ziekten. Per dag vinden er miljoenen celdelingen plaats in ons
lichaam. Hier vinden regelmatig kleine foutjes in plaats. Als er meerdere fouten plaatsvinden die niet door het lichaam zelf
gerepareerd worden, dan kan de cel ongecontroleerd gaan delen. Hierdoor ontstaat een tumor of een gezwel. Er kunnen
uitzaaiingen ofwel metastasen ontstaan op andere plaatsen in het lichaam. De meeste soorten kanker zijn tumorvormend.
Sommige vormen zoals leukemie, vormen geen tumor maar verspreiden zich via het bloed. Niet alle tumoren of gezwellen
zijn kwaadaardig. Goedaardige tumoren zijn goed te behandelen door ze bijvoorbeeld chirurgisch te verwijderen.
Er zijn drie basisbehandelingen: Chirurgie, chemotherapie (medicatie) en radiotherapie (bestraling) die in combinatie met
elkaar kunnen worden ingezet. Het behandelproces kan maanden tot 2 jaar duren. Periodieke medische controle is noodzakelijk omdat de kans dat de ziekte terugkeert altijd mogelijk is. 1 op de 3003 kinderen onder de 18 krijgt te maken met
kanker
Algemene kenmerken
De meest voorkomende uitingsvormen van kanker zijn
•

Leukemie (kanker van bloedcellen)

•

Hersentumor

•

Lymfomen (lymfeklierkanker

•

Spiertumoren

•

Botkanker

•

Neuroblastoom

•

Nier tumoren

Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met kanker
Motorische ontwikkeling:
•

Er kunnen problemen ontstaan in de coördinatie en vertraging in de motorische ontwikkeling

Leerontwikkeling:
•

Door de behandeling of (onderhouds-)medicatie kan misselijkheid en vermoeidheid optreden, waardoor het tempo
waarop de leerstof wordt aangeboden moet worden aangepast.

•

Geheugen- en concentratieproblemen kunnen ontstaan ten gevolge van (blijvende) vermoeidheidsklachten.

•

Er kunnen leerproblemen ontstaan, met name ten gevolge van een hersentumor, maar ook door het missen van leerstof door afwezigheid.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
•

Een zieke leerling is veel afwezig en krijgt te maken met veel volwassenen aan het ziekbed. Echt contact met vrienden
en klasgenoten is belangrijk om zich kind te voelen en om de terugkeer naar school makkelijker te maken. Klassecontact en Digibeter kunnen ook digitale ondersteuning bieden.

•

Angst om dood te gaan of om nogmaals ziek te worden speelt een rol.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op
uw locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs
kunt bieden.

Achondroplasie (dwerggroei)
Beschrijving en oorzaken van achondroplasie
Achondroplasie is een groeistoornis waarbij de kraakbeenvorming in het proces van de lengtegroei van de botten gestoord
is. Er is meestal sprake (90%) van een spontane mutatie; in de overige gevallen speelt erfelijkheid een rol. Ouders waarvan
één van beiden achondroplast is, hebben 50 % kans op een kind met achondroplasie. Als beide ouders achondroplast
zijn, is de kans dat het kind niet levensvatbaar is 25 % en de kans dat het kind achondroplasie heeft 50 %.
De oorzaak van achondroplasie is een verandering in het gen met het eiwit dat verantwoordelijk is voor de deling van
kraakbeencellen. Het sein dat een kraakbeencel zich moet gaan delen komt niet juist aan. Als gevolg daarvan zullen de
botten niet voldoende groeien. Kinderen met achondroplasie hebben gewoonlijk een goede gezondheid en een normale
intelligentie.
Algemene kenmerken
• kleine lichaamsbouw: bovenarmen en bovenbenen vrij kort, normale romplengte.
• verandering aan hoofdvorm: schedel vrij groot en aangezicht klein.
• dikke billen en bovenbenen, doordat de spieren en pezen wel doorgroeien.
• vaak: bijkomende visus- en/of gehoorproblemen en afwijkingen in de wervelkolom.
• afwijkende bouw van handen en voeten; hand in V-stand, korte vingers.
• ingevallen neus.
• 15% van de kinderen met achondroplasie wordt geboren met een waterhoofd.
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met Achondroplasie:
De belemmeringen die mensen met achondroplasie ondervinden worden grotendeels bepaald door de omgeving en het
eigen vermogen om met deze aandoening om te gaan.
Motorische ontwikkeling:
• het kind is langzamer in het aanleren van vaardigheden, omdat het zwaartepunt van het lichaam ergens

		

anders ligt en de spierspanning minder is.
• kinderen vallen vaker. Door de andere bouw van de handen en de korte armen, kunnen zij zichzelf slecht 			
opvangen en opstaan.
• de benen zijn kort in verhouding tot het lichaam, waardoor langere afstanden lopen, fietsen e.d. een				
fysiek grote inspanning is.
• traplopen, opstapjes, stoepen, verhogingen zijn moeilijk. In een auto of bus stappen levert veelal 				
problemen op. bij de gymlessen geven klimmen, klauteren, duikelen, rennen, turnen, e.d. 					
problemen door de andere lichaamsverhoudingen.
• de fijne motoriek ondervindt soms problemen door de handstand en de korte vingers.
• werkstukken en gereedschappen zullen niet altijd hanteerbaar zijn.

Zelfredzaamheid:
• de toiletgang kan problemen opleveren, doordat de armen in verhouding tot de lichaamslengte kort zijn.
Leerontwikkeling:
• De cognitieve ontwikkeling is natuurlijk voor elk kind verschillend. Bij een kind met achondroplasie is de 			
intelligentie meestal normaal ontwikkeld.
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
• kans op overbelasting en frustraties is groot.
• zelfvertrouwen en zelfbeeld kunnen laag zijn.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op uw
locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs kunt
bieden.

Cystic Fibrosis
Beschrijving en oorzaken Cystic Fibrosis:
Cystic Fibrosis (CF) is een ernstige en ongeneeslijke aangeboren en tevens erfelijke aandoening. Als beide (gezonde) ouders
drager zijn van het gen dat CF veroorzaakt, kan een kind met CF geboren worden. Cystic Fibrosis wordt ook wel
taaislijmziekte genoemd. Slijm heeft een belangrijke functie. Het zorgt ervoor dat afvalstoffen worden afgevoerd. Zo
worden bijvoorbeeld stofdeeltjes en bacteriën die we inademen, via het slijm in de neus of in de longen naar buiten
afgevoerd. Maar ook in de alvleesklier is dit slijm noodzakelijk om de spijsverteringsenzymen vanuit de alvleesklier naar de
dunne darm te transporteren. Deze spijsverteringsenzymen zijn nodig om het voedsel te helpen verteren.
Algemene kenmerken van Cystic Fibrosis
Bij patiënten met CF is het slijm veel te dik en taai. Het slijm kan niet
goed worden afgevoerd en er ontstaan ‘opstoppingen’. In de longen
leidt dit tot langdurig hoesten en herhaalde infecties.
In de alvleesklier en de lever leidt dit tot littekenweefsel en daardoor
verstoring van de spijsvertering.
Verschijnselen:
• benauwdheid, hoesten en het opgeven van slijm
• koorts en luchtweginfecties
• vettige en stinkende ontlasting (steatorróe)
• buikpijn en verstopping
• zout smakend zweet
• weinig eetlust
• groeivertraging
• vermoeidheid
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met
Cystic Fibrosis:
Motorische ontwikkeling:
• Het kind zal zich in principe normaal ontwikkelen qua motorische vaardigheden.
• Er kan een ernstig en ook toenemend conditioneel probleem zijn.
Zelfredzaamheid:
• Jonge kinderen zullen geholpen moeten worden bij hun medicijngebruik en eventueel “sprayen” voor de longen.
• Het kind kan niet altijd overal aan meedoen in verband met de conditie.
Gymles:
Mogelijk kan het kind niet alles meedoen tijdens de gymles. Dit hangt af van:
• Stadium van de ziekte
• Benauwdheid op dat moment
• Conditie

Leerontwikkeling:
• Kan verstoord zijn indien er veel ziekteverzuim is. In principe is het IQ niet beïnvloed door de CF.
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
• De leerling kan door conditieproblemen –mogelijk- niet aan alle (fysieke) spelletjes deelnemen.
• De leerling heeft mogelijk een dieet waardoor het niet alles –of in beperkte mate- mag eten. Soms alleen na extra
medicijngebruik.
• De meeste kinderen zijn op de hoogte van hun beperkte levensverwachting.
Bovenstaande kan problemen geven in de aansluiting bij klasgenootjes.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op uw
locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs kunt
bieden.

Developmental Coordination Disorder
Beschrijvingen en oorzaken van DCD
Developmental Coordination Disorder is een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. De oorzaak
is niet bekend.
Uitgangspunt is dat de motorische problemen waar de leerling last van heeft niet kunnen worden verklaard vanuit een
neurologische beschadiging of vanuit de intelligentie (IQ > 70). Wanneer de kinderen met DCD volwassen worden, hebben
ze vaak oplossingen gevonden voor de dagelijkse problemen
en ondervinden ze hier minder hinder van.
Algemene kenmerken van DCD:
Achterstand in de fijne en grove motoriek, motorisch onhandig.
Lage of wisselende alertheid.
Problemen met sensorische integratie (niet altijd aanwezig).
Problemen met praxis, motorplanning (het plannen van je
motoriek) en plannen van de handelingen.
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling
met DCD:
Er kunnen problemen optreden op de volgende gebieden:

Motorische ontwikkeling
• Fijn motorische activiteiten, schrijven, hanteren van een
schaar, prikpen, plaksel, verven etc.
• Aanleren en inslijpen van nieuwe handelingen (automatiseren).
• Bewegingsonderwijs: ballen vangen, evenwichtssituaties, spelregels toepassen, motorisch plannen.
• Zithouding: onderuitgezakt, vaak gapen of wippen op de stoel, friemelen (alertheid).
• De leerling is onhandig; valt over zijn tas, laat spullen van tafel vallen, knoeit.
• Dagelijkse activiteiten kosten veel energie; overbelasting.
Leerontwikkeling/leervoorwaarden:
• De leerling overziet meervoudige opdrachten niet en kan er geen structuur in aanbrengen. Hij kan moeite hebben met
automatiseren en generaliseren, denk aan spelling, rekentafels, leren van woordjes in een vreemde taal, topografie.
• Problemen op het gebied van geheugen, redeneren, aandacht en concentratie.
• Plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten, weektaak, huiswerk.
• De leerling werkt slordig, inefficiënt en langzaam.
• Onvoldoende flexibiliteit om adequaat te reageren op snelle veranderingen van bijvoorbeeld
docenten en of roosters.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
• De leerling heeft vaak dezelfde manier van doen.
• Voegt niet snel naar de ideeën van anderen.
• Onzeker, faalervaringen, is de omgeving en de activiteiten niet meester.
Zelfredzaamheid
• Dagelijkse activiteiten, die motorische coördinatie vereisen, worden duidelijk slechter uitgevoerd dan men
(op grond van chronologische leeftijd en gemeten intelligentie) zou verwachten; veters strikken, tas inpakken, jas dicht
ritsen, eten, sluiten drinkbeker, knopen sluiten etc.
• Ruimtelijke oriëntatie; Vinden van het juiste lokaal.
• Oplossingen voor problemen vinden.

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op uw
locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs kunt
bieden.

Hartaandoeningen
Beschrijving en oorzaken hartaandoeningen
De meeste aandoeningen aan het hart van kinderen zijn aangeboren. De verschijnselen variëren van zeer ernstig tot
mild. Dit hangt af van de aandoening en de daarbij voorkomende complicaties. Sommige (lichte) hartafwijkingen kunnen
genezen naarmate het kind ouder wordt.
• Afwijkende vaataanleg (meestal ernstig)
• Openingen in het tussenschot in het hart (kan genezen)
• Hartklep-lekkage
• Onvolkomenheden in de aanleg van het hart
• Hartritmestoornissen
Algemene kenmerken van hartaandoeningen
Vrijwel alle hartaandoeningen gaan gepaard met leefregels voor het algemeen
dagelijks functioneren.
Verschijnselen:
• Vermoeidheid
• Blauwkleuring van de huid (het eerste de lippen en nagels)
• Vochtophoping waardoor benauwdheid of moeilijker kunnen bewegen.
• Veranderde of verminderde groei.
• Verminderde weerstand waardoor vaker infecties
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met een hartaandoening
Motorische ontwikkeling:
• Het kind zal zich mogelijk anders ontwikkelen qua motorische vaardigheden omdat het vermoeid is, verminderd
belastbaar en vaker ziek en/of afwezig.
• Er kan een ernstig en ook toenemend conditioneel probleem zijn.
Zelfredzaamheid:
• Jonge kinderen zullen geholpen moeten worden bij inname van hun medicijnen.
• Het kind kan niet altijd overal aan meedoen in verband met de conditie en belastbaarheid.
• Het kind moet mogelijk vaker rustmomenten nemen tijdens de dag of kan slechts delen van de dag naar school.
Leerontwikkeling:
• Kan verstoord zijn indien er veel ziekteverzuim is.
• Door operaties kan er een zuurstofgebrek zijn geweest in hersenen waardoor het kind moeilijker leert.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
• De leerling kan door conditieproblemen -mogelijk- niet aan alle (fysieke) spelletjes deelnemen.
• Er is vaak veelvuldig verzuim door ziekenhuisbezoek.
• Leefregels en vrijstellingen voor lessen cq opdrachten kunnen bij andere leerlingen -door gebrek aan kennis- onbegrip
geven. Een voorlichting/spreekbeurt in de klas kan helpen om begrip te creëren.
Bovenstaande kan problemen geven in de aansluiting bij klasgenootjes.
Door de enorme diversiteit in aandoeningen van het hart is hier moeilijk een algemeen inzicht in te geven. Individueel
advies op maat is hier zeker van belang!

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op uw
locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs kunt
bieden.

Spina Bifida
Beschrijving en oorzaken van Spina Bifida
Spina bifida is een aangeboren afwijking waarbij een of meer wervelbogen niet gesloten zijn en het ruggenmerg afwijkend
is aangelegd. De afwijking kan voorkomen op elke plaats in de wervelkolom, maar komt meestal voor in het onderste
deel. Het operatief sluiten van de rug is meestal de eerste operatie die de baby ondergaat; dit om complicaties zoals
hersenvliesontsteking te voorkomen. In 80% van de gevallen gaat Spina bifida gepaard met hydrocephalus. De oorzaak is
nog niet bekend: waarschijnlijk is er sprake van een samenspel van erfelijke en niet-erfelijke factoren die vroeg in de
zwangerschap de afwijking bepalen. Kinderen met Spina bifida en hydrocephalus hebben een vergrote kans op epilepsie.
Algemene kenmerken van Spina bifida
Het ruggenmerg is beschadigd op de plaats waar de afwijking in de rug zichtbaar is. Hierdoor zijn de zenuwbanen
onderbroken en gestoord zodat prikkels niet goed doorgegeven kunnen worden. Dit geldt zowel voor de motoriek
(verlammingverschijnselen, motorische stoornissen) als voor gevoelsstoornissen; bv. voelt geen pijn bij een wondje of
drukplek). Ook incontinentie voor urine en ontlasting komt bij vrijwel alle kinderen voor.
Bij mensen met een Spina bifida en hydrocephalus is het evenwicht tussen de aanmaak, transport en opname van dit
vocht in de hersenkamers verstoord zodat er een te grote hoeveelheid vocht in de hersenkamers blijft. De druk in de
hersenkamers wordt groter, waardoor de hersenen beschadigd kunnen worden. Dit noemen we ook wel waterhoofd. De
behandeling gebeurt door het plaatsen van een pompje ( drain) in de schedel.
Mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan een leerling met Spina Bifida
Motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid
• Beperkte loop-en sta-functies; gymmen met aangepaste, schoenen; aanpassingen voor rolstoelgebruikers, mogelijk 		
broze botten bij, rolstoelgebruikers; drukplekken; verstoord lichaamsbesef en visuele waarneming.
• verminderde ruimtelijke oriëntatie; verminderd spelinzicht; laag handelingstempo.
• Problemen in de visuele waarneming.
• traag handelingstempo.
• Verminderde ruimtelijke oriëntatie.
• Problemen met structuren van opdrachten.
• Schrijftempo laag; moeite met regelmatig handschrift.

Zelfredzaamheid:
• Problemen mobiliteit binnen klas en schoolgebouw.
• Zelfstandig materialen pakken.
• Problemen bij verzorging, aangepaste toiletruimte.
Sociaal- emotionele ontwikkeling:
• Impulsief gedrag; claimen van volwassenen.
• Verbaal sterk, taalbegrip minder; overschatting van mogelijkheden.
Leerontwikkeling:
• Taalontwikkeling: moeite met taalbegrip, begrijpend lezen.
• Rekenontwikkeling: automatiseren, tafels, topografie.
Leervoorwaarden:
• Concentratie
• Informatieverwerking m.n. bij verbale instructie
• Korte termijn geheugen
• Ruimtelijk inzicht: Visuele waarneming
• Generaliseren, toepassen van het geleerde: automatiseren
• Structureren van handelingen en taken

Via SWV de Eem kan De Kleine Prins een interactieve voorlichting bieden over dit onderwerp, voor uw team of netwerk op uw
locatie. Tijdens deze voorlichting reiken wij praktische oplossingen, tips en tools aan, zodat u nóg passender onderwijs kunt
bieden.

