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HANDICAP & ONTWIKKELING. Zorg voor kinderen met beperkingen in Ecuador. 

SAMENVATTING 

 

 

De meeste onderzoeken over hoe families omgaan met een kind met een mogelijke beperking geven 

ruwweg hetzelfde beeld. Als ouders vermoeden dat er iets niet in orde is met hun baby dan willen 

zij een duidelijke diagnose. Zij hopen en verwachten dat die diagnose gevolgd gaat worden door een  

adequate medische behandeling en ondersteuning. Het zou hen ook moeten helpen hun toekomst- 

verwachtingen te bepalen :  hen in staat te stellen “ de controle over het leven te herwinnen”. De 

geboorte van een kind met een beperking vergt  van een gezin materiële , psychologische en sociale 

aanpassingen. Ondanks economische groei in de afgelopen jaren, is Ecuador veel armer dan West- 

Europa. Er is een aanzienlijke ongelijkheid. Aangenomen wordt dat ongeveer 25% van de bevolking 

in armoede leeft. Voor veel mensen ontbreekt de toegang tot de officiële gezondheidszorg, 

waardoor beperkingen dikwijls erg laat worden gediagnosticeerd, ondanks het feit dat veel nieuwe 

voorzie- ningen werden geïmplementeerd. Bovendien is het niet altijd aannemelijk dat een kind met 

een be- 

perking of een ontwikkelingsachterstand  opgroeit in een stabiele “twee  ouders huishouding” en 

een zorgzame liefdevolle omgeving. Ondanks het feit dat Ecuador het  “biopsychosociaal” model 

met betrekking tot mensen met een beperking in wetten en programma’s promoot, is er toch geen 

continuerend  en consistent georganiseerd systeem van zorg  voor kinderen en adolescenten met 

beperkingen en hun families , dat hen een goede kwaliteit van leven biedt. De actuele praktijk van 

gehandicaptenzorg is gebaseerd op een  medische benadering van de handicaps , die gericht is op 

de organische oorzaken ( zoals ondervoeding, ziektes, fysieke trauma’s en andere oorzaken) en die 

de psychologische context buiten beschouwing laat. Met deze medische uitgangspunten proberen 

we het beschadigde lichaam te herstellen of te genezen , zodat we dus geen aandacht schenken aan 

pre-ventie  en sociale determinanten. Er zijn geen overheidsprogramma’s die kinderen met 

ontwikke-lingsproblemen opsporen en hen naar gespecialiseerde centra verwijzen. De enkele 

herstelprogram-ma’s  die er bestaan voor functionele tekortkomingen, zijn overbelast als gevolg van 

de massale vraag. Dit heeft tot gevolg dat veel kinderen geen professionele hulp krijgen. Mogelijk 

zijn zij veroordeeld tot thuisblijven en uitgesloten van deelname in de maatschappij. Ook zijn er 

geen programma’s die de gezinnen van kinderen met een beperking ondersteunen. 

 

Centraal in dit proefschrift is de hypothese dat zowel het geboorterisico van een kind met een 

beperking en gezinservaringen hoe hiermee om te gaan afhangen van de beschikbare diensten en 

de (ver)houdingen en sociaal-economische structuren in de gemeenschap waarin zij leven.  

Het proefschrift focust op de onderscheidende sociaal-culturele context van de Ecuadoriaanse  

Provincie Azuay, waarin de stad Cuenca is gelegen. Het is een multiculturele streek waarin het 

(nood)lot in het leven van veel mensen een belangrijke rol speelt en een gebied dat wordt 

gekenmerkt door een zeer grote sociaal-economische ongelijkheid. Hoe ervaren de families de 

geboorte van een kind met een beperking ? Wanneer en hoe worden zij geïnformeerd over de 

diagnose? Hoe gaan zij er vervolgens mee om en welke ondersteuning ontvangen zij van sociale 

diensten en sociale netwerken? Hoe worden deze ervaringen beïnvloed door de sociaal-
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economische status, door de cultuur en door het (nood)lot? Hoe worden de risico’s van handicaps 

en/of  achterblijvende ontwikkelingen in het algemeen, beïnvloed door de kwaliteit van de voeding 

in een huishouding? Dit zijn vragen die hier ter sprake komen.  

 

De onderzoeken waarop dit proefschrift is gebaseerd maken gebruik van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve benaderingen, met de nadruk op de kwalitatieve onderzoeken. Kwalitatieve 

interviews met ouders en voogden van dove en gehoorbeperkte  kinderen en van ouders met 

kinderen met het Down Syndroom, vormen de meest gebruikte methodes. Het kwantitatieve 

onderzoek , een “cross-sectional” onderzoek  gebaseerd op klinische observaties en meetgegevens, 

focust zich op ontwikkeling , voedingsgegevens en aanvullende gegevens van 214 kinderen in de 

leeftijd van 12 tot 23 maanden in Cuenca. De uitkomsten werden vergeleken met die van Latijns 

Amerika en het Caribisch gebied (LAC) en van laag tot middel en hogere inkomens landen in een 

breder gebied. 

 

De kwalitatieve hoofdstukken van dit proefschrift hebben betrekking op de gezinservaringen  van 

het omgaan met een kind met een beperking , in het specifieke gebied van de provincie Azuay. Zij 

onder-zoeken hun ervaringen met  de beschikbare diensten die voor hen beschikbaar zijn; de 

effecten op het gezinsleven; hun ervaringen met stigmatisering  en hun hoop en angsten voor de 

toekomst. Voor veel Ecuadoriaanse families is hun religie een vitale bron van ondersteuning in het 

omgaan met de aanwezigheid van een kind met een beperking. Vanuit hun geloof in God  putten zij 

kracht, troost, berusting en een spiritueel thuis. Zij kunnen accepteren dat zij zijn uitverkoren  om 

een speciale gift te ontvangen: een engel uit de hemel. 

 

In overeenstemming met het sociale model  van gehandicapten, begint hoofdstuk 2 met de 

aanname dat de ervaringen van ouders  van een kind met een  gehoorbeperking hun weerslag heeft 

op de omstandigheden in hun leven  nog meer dan de aangeboren beperking zelf. Het onderzoek 

toont aan hoe ongelijkheid – en vooral de ervaring van armoede -  de gezinservaringen tot het 

verkrijgen van de diagnose en tot de speciale benodigdheden vormt.  

 

Hoofdstuk 3 gebruikt  dezelfde interview data om een behoorlijk aantal vragen op te werpen. 

Ondanks vooruitgang in het signaleren van de behoeften van mensen met een beperking (PWDS) in 

Ecuador , blijken veel verzorgenden kritisch over de manier waarop nieuwe maatregelen werden 

geïmplementeerd en mogelijk vooral over de beschikbare scholing  voor hun kind. Zij zijn ook 

bezorgd over de kwetsbaarheid van hun kind, de waarschijnlijkheid van discriminatie en mogelijk 

misbruik. 

 

Hoofdstuk 4 presenteert de ervaringen van ouders van kinderen met het syndroom van Down. Dit 

onderzoek analyseerde de invloed van diverse kenmerken van de Ecuadoriaanse gemeenschap op 

de communicatie over de diagnose van het syndroom van Down en op de aanpassing van de 

gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Het onderzoek laat zien dat ,  door 

verschillende zienswijzen en gebrek aan adequate training, professionals zelden een syndroom van 

Down diagnose op een juiste manier communiceren.  Voorts laat het onderzoek zien dat een gebrek 



6 

 

aan sociale ondersteuning en de wijdverbreide stigmatisering waarmee kinderen en ouders worden 

geconfron-teerd,  de positieve ontwikkeling  en de stimulerende aanpassingen verhinderen, die 

zowel kinderen als ouders het beste zouden dienen. 

 

Hoofdstuk 5 behandelt hoe een gebrekkige registratie kinderen met ontwikkelingsproblemen 

onzichtbaar maakt in de overheidsorganen bij de planning van de prioriteiten en verdeling van de 

beschikbare bronnen. Daarom wordt in het kwantitatieve  “cross-sectional” onderzoek onder  

kinderen van 12 tot 23 maanden de invloed van “mogelijke ontwikkelingsachterstanden” behandeld 

in relatie tot biologische ( voeding, overgewicht , aanvullende voeding ) en sociaal-culturele factoren 

( type gezin, stedelijke of landelijke woonomgeving , migratie ) en de kenmerken van de verzorger  

( type verzorger, opleidingsniveau van de  moeder ). De onderzoeksresultaten indiceren 

verspreiding van ontwikkelingsachterstanden en ondervoeding. Zij laten ons zien  dat Ecuador  veel 

doelstellingen kent en nog veel doelen heeft  te bereiken in relatie tot kinderontwikkeling en in 

relatie tot preventie van beperkingen. 

 

Tenslotte , in hoofdstuk 6 , worden de belangrijkste resultaten samengevat , enkele recente 

beleidsontwikkelingen en praktijkontwikkelingen  worden gepresenteerd  en de  implicaties van het 

huidige onderzoek voor de beleidsontwikkeling en voor de praktijk worden besproken. De 

conclusies schetsen een route om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking in Cuenca-

Ecuador te verbeteren, gebaseerd op de wetten die hen beschermen en met betrokkenheid van de 

organisaties van mensen met een beperking en hun families. 

 


