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Productie en lay-out: 

De Bunschoter 

De foto’s op de voorzijde betreffen willekeurige beelden van kinderen spelend op een schoolplein en hebben 

geen verband met de doelgroep van dit draaiboek



 
 

 

Inleiding 

Kinderen met de ziekte van Hirschsprung kan men onderverdelen in twee groepen: 

1. Kinderen met alleen de ziekte van Hirschsprung. 

 

2. Kinderen met de ziekte van Hirschsprung als onderdeel van meer complexe aandoeningen, 
zoals bv kinderen met Hirschsprung én het syndroom van Down; zogenaamde co -
morbiditeit. 

   

Zeker voor de eerste groep, maar ook voor een groot deel van de tweede groep van kinderen met 
Hirschspung, zijn er geen objectieve redenen waarom de start op de basisschool niet even 
spannend én leuk kan zijn als voor kinderen zonder deze aandoening. 

Voor ouders maar zeker ook voor de beoogde school is het echter wel even “schakelen” in het 
begin van het traject. Het kind heeft immers wel een gebruiksaanwijzing, en eentje die die niet 

altijd even goed direct te bevatten is. Deze gids is dan ook bedoeld om zowel ouders als de 
toekomstige school en haar onderwijskrachten te helpen in het traject voorafgaand én tijdens de 

schoolperiode. Het verdient aanbeveling de communicatie tussen school en ouders, al te starten 
op het moment dat het kind de 3-jarige leeftijd bereikt. 

Naast een beschrijving van de aandoening, de psychosociale gevolgen en een globaal 
stappenplan, bevat dit draaiboek een aantal bijlagen (integraal stappenplan, 
schoolinformatieblad, begeleidingsplan en een compact herinneringsblad) die met name 

geschikt zijn om als basis te gebruiken.  

Vooral het maken van algehele duidelijke afspraken tussen school en ouders, zeke r voor de 
eerste schooljaren, zijn van groot belang.  

Het bestuur van de Vereniging Ziekte van Hirschsprung hoopt vooral ouders én 
onderwijsinstellingen met deze gids, praktische handvatten te bieden waarmee de start en het 
verloop van de (basis-)schoolperiode zo goed mogelijk ondersteund worden.   

Tegen de onderwijsinstellingen zouden wij willen zeggen dat, gezien de zeldzaamheid van de 

aandoening, een schrikreactie bij aanmelding van de toekomstige leerling zeer begrijpelijk is. Met 
enige verdieping in de beperkingen en mogelijkheden, en vooral met goede, frequente en open 
communicatie tussen school en ouders, zijn er nauwelijks redenen om aan te nemen dat een kind 
met de Ziekte van Hirschsprung niet alle uitdagende intellectuele en emotionele ontwikkeling en 
kan doormaken die zo positief gewenst zijn in de groei van kleuter tot brugklasser.  Het is ook 
zeker niet zo dat een kind met de Ziekte van Hirschsprung per definitie meer belastend is voor de 

school. 

Wij houden ons aanbevolen voor verbeterpunten in deze gids; te mailen naar: 
onderwijs@hirschsprung.nl  



 
 

 

Algemeen 

Korte omschrijving Ziekte van Hirschsprung voor de school 

De Ziekte van Hirschsprung is een aangeboren darmaandoening. Er ontbreken bij het kind  
zenuwen in de wand van de darmen. Voordat de kinderen naar school komen is de ziekte van 
Hirschsprung doorgaans onderkend en is het deel van de darm, dat niet in staat is de peristaltische 
beweging te maken, verwijderd. 

Daarmee is het probleem helaas (nog) niet altijd volledig opgelost. Meestal is de toiletgang erg 
negatief beladen geworden. Kinderen hebben vaak een hekel om naar de toilet te gaan. Ze voelen 

vaak de aandrang niet en het poepen kan pijn doen.  
Ten tweede heeft alles rondom toiletgang in onze maatschappij een mate van taboe. We schamen 
ons wanneer er een veeg  (“remspoor”) in de onderbroek zit. En het is ook niet prettig om in 

gezelschap een wind te laten.  
Juist bij de kinderen met de Ziekte van Hirschsprung komen die twee voorvallen regelma tig voor.  
Tot slot kan het zijn dat door de moeizame toiletgang in de darmen de ontlasting zich gaat 
ophopen. Hierdoor ontstaat er een bolle buik en heeft het kind last van buikpijn.  

Voorkomen (frequentie) 

In Nederland komt de ziekte van Hirschsprung bij 1 op de 5000 pasgeborenen voor.        Er worden 
jaarlijks ongeveer 40 kinderen met deze aandoening in ons land geboren.      Dat betekent dat de 

Ziekte van Hirschsprung erg onbekend is.   

Diagnose 
In de vroege kinderperiode worden de verschijnselen van de Ziekte van Hirschsprung meestal 

vastgesteld en is de correctieve operatie al uitgevoerd. Toch moet men alert blijven dat het kind 
problemen kan krijgen met het lozen en ophouden van de ontlasting. 

Co-morbiditeit: 

Co-morbiditeit betekent dat er naast de aandoening nog andere aandoeningen voorkomen. Hier 
kan ook soms bij de Ziekte van Hirschsprung sprake van zijn. Voor scholen is het belangrijk te 

weten of de Ziekte van Hirschsprung op zichzelf staat of dat er complicerende omstandigheden 
zijn. De vraag van de school is dan hoe de prioriteitstelling ligt (zie ook de eerdere 

onderverdeling in de inleiding). 

Behandeling 

De aangedane delen van de darm zijn operatief verwijderd. In aanvulling is er de mogelijkheid tot 
medicamenteuze behandeling. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de darm dagelijks 
gespoeld wordt (door middel van een klysma of lauw water). Incidenteel wordt er een stoma 

geplaatst. Sommige kinderen maken gebruik van een multidisciplinaire behandeling; de zgn. 
poeppoli. Onder deskundige begeleiding van een gedragswetenschapper en fysiotherapeut wordt 
het kind geleerd met zijn ziekte om te gaan. 
  

Meer informatie www.hirschsprung.nl  



 
 

 

NAAR SCHOOL 

Inleiding 

In het kader van Passend Onderwijs (2012) is Nederland verdeeld in een aantal 
samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband is meestal een samenwerking tussen 
meerdere schoolbesturen.  
 
Ieder afzonderlijk schoolbestuur heeft zorgplicht.  
Dat betekent dat het schoolbestuur waartoe de school naar keuze behoort, verplicht is om een 
optimale leeromgeving voor de leerlingen te creëren. Het creëren van de optimale leeromgeving 
kan breed gezien worden.  

Het schoolbestuur kan uitgaan van het normalisatieprincipe. Dat betekent dat ieder kind in zijn 
naaste omgeving onderwijs dient te kunnen volgen. Indien het schoolbestuur dit principe 

aanhangt, zal het proberen om op de school van uw keuze te onderzoeken of de nodige 
randvoorwaarden aanwezig zijn. Indien die niet aanwezig zijn, kan het schoolbestuur een beroe p 
doen op het zorgbudget dat door het samenwerkingsverband beheerd wordt. Ieder 

samenwerkingverband heeft de vrijheid om naar eigen inzicht het zorgbudget in te zetten.  
 
Tevens is het mogelijk een PGB aan te vragen voor extra zorggelden en hulp in de klas.  Aangezien 
ieder samenwerkingsverband dat op een andere manier met andere criteria geregeld heeft, is het 
raadzaam om de aanvraag in overleg met de zorgcoördinator van de school te d oen.   
Een tweede mogelijkheid is dat er binnen het samenwerkingsverband gespecialiseerde scholen 
zijn. Het schoolbestuur kan u dan verwijzen naar een bepaalde school binnen de regio van het 
samenwerkingsverband. Ouders zijn niet verplicht om gebruik te maken van dit aanbod; kijk 

vooral naar de eventuele meerwaarde voor uw kind binnen zo’n school, vooral op het gebied van 
zorg. 

Het stappenplan  

Het stappenplan geeft stap voor stap aan welke stappen u als ouder kunt ondernemen.  

De schoolkeuze basisschool 
Voor alle ouders is het spannend hun kind voor het eerst bij een basisschoo l aan te melden. 
Wanneer kinderen voor het eerst naar de basisschool gaat, begint het institutioneel leren.  
Ouders met kinderen met speciale behoeften worden dan voor het eerst geconfronteerd met de 
soms moeizame flexibiliteit van het instituut onderwijs.  
Met de invoering van de Lumpsum (2006) zijn scholen en besturen in het primair onderwijs de 

baas over hun eigen geld. Dat betekent dat scholen naar eigen inzicht en behoefte de middelen 
kunnen inzetten. Echter het betekent ook dat scholen een risicoinschatting met betrekking tot 

zorg-leerlingen maken. Een risico-inschatting betekent dat de scholen zicht proberen te krijgen op 
de hulpvraag van de aan hen toevertrouwde leerlingen.  

En dat scholen pogen om de hulpvraag van deze kinderen  te vertalen in onderwijskundige 
handelingen. De wet Passend Onderwijs (2012) verplicht het schoolbestuur om voor passende 
leeromstandigheden te zorgen. Dit is de zogenaamde zorgplicht.  

De ziekte van Hirschsprung is niet zo’n bekende ziekte. Eén op de 5000 kinderen heeft deze ziekte. 

Dat betekent dat scholen vaak geen ervaring hebben met  deze kinderen.   Bij het aanmelden van 



 
 

 

een kind, met de ziekte van Hirschsprung, is het daarom ook verstandig de school tijdig op de 
hoogte te stellen en goed te informeren.  

Het stelt de school (het schoolbestuur) in staat om over uw vraag ter optimalisering van de 
leeromgeving na te denken.  

In dit kader heeft de vereniging een school-informatieblad Ziekte van Hirschsprung ontwikkeld.  
Door het school-informatieblad in te vullen, geeft u de school de nodige informatie en wordt het 
intakegesprek geopend (zie bijlage: school-informatieblad) 
Door middel van het school-informatieblad wordt aan de school de informatie verstrekt waarop de 
school in staat dient te zijn zich een beeld te vormen van de inrichting van de schoolomgeving in 

relatie met de Ziekte van Hirschsprung. 

Mijn kind heeft de ziekte van Hirschsprung. 

Indien er bijkomende aandoeningen zijn, die dan vermelden: 

Door deze informatie wordt de school duidelijk gemaakt dat het alleen om de Ziekte van 
Hirschsprung gaat of dat er aanvullende aandoeningen zijn. In de meeste gevallen is de Ziekte 
van Hirschsprung voor een school eenvoudig om mee om te gaan. Echter de bijkomende 
problemen kunnen voor een school het eigenlijke hoofdprobleem  zijn. Indien er andere (grotere) 
problemen zijn, zoals bijv. hartafwijkingen, dan zal de school overgaan tot het opstellen van een 

medisch protocol.  

Mate van zindelijkheid 

Deze vraag is voor een school zeer belangrijk. De school dient namelijk een inschatting te maken 
van het zorgaanbod richting uw kind. We onderscheiden de volgende categorieën:  

- kinderen die controle hebben over de ontlasting door gebruik van orale laxeermiddelen, zetpillen 
of klysmata, dan wel dagelijks spoelen; 

- kinderen die permanent een luier dragen (omdat ze geen controle hebben over de ontlasting); 
- kinderen die normaal gekleed gaan (waarmee we bedoelen dat zij geen beschermende 

voorzieningen dragen). 

Handreikingen voor de leerkracht m.b.t. de mate van zindelijkheid 
Ook deze vraag is belangrijk voor de school. We proberen aan de school handreikingen te geven om 

aan de zorgvraag van het kind te kunnen voldoen. Omdat de Ziekte van Hirschsprung zo weinig 
voorkomt en toch een mate van taboe kent, is het belangrijk om de school goed te informeren.  Als 
ouder bent u de (ervarings)deskundige. 

 

Kinderen die controle hebben over de ontlasting Dagelijkse gang 
van zaken in de klas: 

Dat betekent dat mijn kind d.m.v. hulpmiddelen dagelijks ontlasting heeft. Wanneer mijn kind dan 
naar school gaat, is het schoon. Dat betekent dat het geen (of zeer weinig) ontlasting in zijn 
darmen aanwezig is.  
De kans op het laten van onverwachte winden bestaat echter wel. 

Uitjes, schoolreisjes en schoolkamp: 

Wanneer kinderen gespoeld worden is dat m.b.t. uitjes en schoolreisjes geen probleem. Echter 
wanneer het kind op kamp gaat, dienen de ouders en de school in overleg te treden m.b.t. het 
spoelrooster.  



 
 

 

Kinderen die permanent een luier dragen (deze situatie is niet wenselijk, maar kan 
uiteindelijk het “best behaalde” resultaat zijn)  

Dagelijkse gang van zaken in de klas: 
Natuurlijk proberen we als ouders ons kind ontlastingvrij (dus met lege darmen) naar school te 
sturen. Dat is niet altijd het geval. Er bestaat de kans dat er ontlasting in de luier komt. Natuurlijk 
vangt een luier die ontlasting op. Afhankelijk van de omvang van de ontlasting dient de school te 

handelen. Met het ouder worden van het kind, vergroot de zelfstandigheid. Hierdoor nemen de 
directe activiteiten van de school af. Het kind kan namelijk zelf de luier verwisselen.  

Daarnaast bestaat het gevaar dan dat het kind naar ontlasting ruikt.  

• Waneer uw kind in de onderbouw zit, is het belangrijk om aan te geven of het al in staat is om 

de luier zelf te verschonen.  
• Wanneer uw kind in de midden- of bovenbouw zit, is het belangrijk om aan te geven welke 

hulpmiddelen uw kind bij de toiletgang nodig heeft. 
• Tevens is het belangrijk aan te geven de frequentie van “ongelukjes”. Hoe vaak komen de 

ongelukjes voor. 
• Het naar ontlasting ruiken is vaak een gevolg van ontlasting in de luier. Indien de leerkracht dit 

waarneemt is een simpele instructie mogelijk zodat het kind zijn luier verwisselt.  

Uitjes, schoolreisjes en schoolkamp:Doordat er steeds het ‘gevaar’ van ongelukjes dreigt, is het 
wenselijk om vooraf in kaart te krijgen waar verschoningspunten (toiletten) aanwezig zijn. Ook is 
het wenselijk dat men daarmee rekening houdt. Als het kind op school om het uur even naar het 
toilet gaat om zich te controleren of te verschonen, dan is het wenselijk om dat ritme tijdens uitjes, 
schoolreisjes en schoolkamp zoveel mogelijk aan te houden.  

 
 

 
 

 
 

 

Kinderen die normaal gekleed gaan. 

Dagelijkse gang van zaken in de klas: 

Voor een school is deze groep kinderen het moeilijkst. De consequentie van het normaal gekleed 
naar school gaan, is dat bij ongelukjes direct ook kleding verwisseld moet worden. Dit kan naast 
ondergoed ook bovengoed zijn.  

Natuurlijk is het verstandig om het kind regelmatig (bijv. ieder uur) naar het toilet te laten gaan om 
zichzelf te controleren of te verschonen. Dat is natuurlijk geen garantie dat hiermee het probleem 
opgelost is. “Ongelukjes’ kunnen ieder moment van de dag zich voordoen. Voor dat soort situaties 
dienen op school voldoende verschoningsmiddelen (schone kleren) etc aanwezig te zijn. Ook hier 
geldt dat de mate van zelfstandigheid toeneemt bij het ouder worden van het kind.  

Uitjes, schoolreisjes en schoolkamp: 

Doordat er steeds het ‘gevaar’ van ongelukjes dreigt, is het wenselijk om vooraf in kaart te krijgen 

waar verschoningspunten (toiletten) aanwezig zijn. Ook is het wenselijk dat men rekening 
daarmee houdt. Als het kind op school om het uur even naar de toilet gaat om zich te controleren of 
te verschonen, dan is het wenselijk om dat ritme tijdens uitjes, schoolreisjes en schoolkamp zoveel 

mogelijk aan te houden.  



 
 

 

 
Toiletbezoek van mijn kind 

Voor de leerkracht is het prettig om een gedetailleerd beeld te hebben van het toiletbezoek van het 
kind: 
• hoe vaak gaat het kind per dag naar het toilet 
• zit daar een bepaalde frequentie in: bijv ieder uur 

• welke vorm van assistentie heeft het kind nodig. Hoe zelfstandig is het kind. 

Toiletinrichting voor mijn kind 
Voor een goed verloop van de toiletgang is de toiletinrichting belangrijk. De ideale situatie is dat 

het kind een eigen (privé) toilet heeft  of gebruik kan maken van bestaande voorzieningen met 
ruimte voor (zacht) toiletpapier, luiers, schone kleren maar ook waar de gebruikte luiers en vuil 
wasgoed neergelegd kan worden. Ook wenselijk is een fonteintje waardoor het kind zichzelf kan 
wassen, indien dat noodzakelijk is. Het is kortweg wenselijk dat het kind een ruimte heeft waar 
het  ongestoord zijn handelingen kan doen. Vaak is de toiletgang al negatief emotioneel beladen.  
Zo’n ideale situatie is niet altijd mogelijk. Op dergelijke momenten is het fijn dat de leerkracht weet 
welke zaken het kind perse nodig heeft, bijv.: 
• schoon onder- en bovengoed  

• extra luiers 

• eigen toiletpapier wat prettig voor het kind is 

• vochtig toilet papier omdat er geen fonteintje in het toilet is. 
• waar liggen de schone spullen 

• waar kunnen de gebruikte / het vuile wasgoed gelegd worden. 

De mate van acceptatie van de ziekte door mijn kind: 

De hulpvraag van het kind met de Ziekte van Hirschsprung verandert tijdens de 

basisschoolperiode. 
Onderbouw: 

In de onderbouw ligt de nadruk op het toiletgedrag en het verschonen bij het luierdragende kind en 
het kind dat normale kleding draagt. De school heeft dan behoefte aan praktische tips m.b.t. het 
verschonen van het kind. 
• Verschonen door een onderwijsassistente; 

• Verschonen door bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige (maak specifieke afspraken indien  het 
kind een stoma heeft); 

• Verschonen door de eigen leerkracht; de roosters dienen dan zo op elkaar afgestemd te zijn, dat 
het verschonen mogelijk is. Het afstemmen van de roosters kan mogelijk zijn o mdat het 
verschonen op vaste tijdstippen plaats kan vinden. Hierbij kan men denken aan gezamenlijke  
activiteiten, zoals bijv. het buitenspelen / schooltelevisie kijken, waardoor de leerkracht in staat 
is om even te helpen bij het verschonen.Het kind op regelmatige momenten naar het toilet 
sturen;  

• Het kind begeleiden naar meer zelfstandigheid. Het kind heeft bijvoorbeeld een horloge dat op 
regelmatige momenten een piepje afgeeft zodat het kind er aan herinnerd wordt om naar het 

toilet te gaan. De leerkracht heeft dan een monitorende taakstelling.  
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Naar mate het kind ouder wordt kan het steeds meer handelingen zelf uitvoeren en zal de 
hulpvraag afnemen. Vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt zal steeds meer de acceptatie van 

de ziekte centraal komen te staan. 

Middenbouw en bovenbouw: 

Bij de meeste kinderen met de ziekte van Hirschsprung mag men aannemen dat zij in de 
middenbouw in staat zijn zichzelf regelmatig te controleren en te verschonen. De zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid zijn op zo’n niveau dat het zichzelf controleren en verschonen mogelijk is. In 

deze periode worden kinderen zich steeds meer bewust van zichzelf en hun positie in de groep. 
Aangezien er een aantal taboes binnen onze maatschappij is, dat direct van toepassing is op de 

Ziekte van Hirschsprung zal de acceptatie van de ziekte centraler gaan staan.  

Zelfacceptatie: 

In eerste instantie dient het kind zelf zijn ziekte te accepteren. Daar ligt een taakstelling voor de 
ouders, maar ook voor de school. Doordat het kind daarover met de leerkr acht spreekt, ontstaat 
wederzijds inzicht en begrip. De vraag van de leerkracht: “Wat heb je van me nodig om deze ziekte 
in de klas dragelijker voor je te maken?” is dan snel gesteld. Ook kan het kind met de Ziekte van 
Hirschsprung dan ook gemakkelijker aangeven hoe groepsgenoten en kinderen uit andere groepen 
op hem reageren. Een werkstuk laten maken over de ziekte kan het kind inzicht geven over zijn 

ziekte.  

Indien het acceptatieproces moeizaam verloopt, bijv. bij sterke gevoelens van schaamte, kunnen de  
ouders in overleg met de behandelend specialist sneller psychische hulp inschakelen. De 
mogelijkheden van een reguliere basisschool zijn hierin beperkt.  

Acceptatie door de groep: 
Ook de groep dient te leren omgaan met de bijzonderheden van de Ziekte van Hirschsprung. Het 

kan lijken dat een kind met de ziekte privileges heeft. Het mag op ieder gewenst moment de klas 
uitgaan om naar het toilet te gaan. Of het dient regelmatig (bijv. ieder uur) uit de klas naar het 
toilet te gaan. Natuurlijk zien de kinderen alleen maar de voordelen en weten zij niet wat er zich 
achter de toiletdeur afspeelt. Deze ogenschijnlijke privileges kunnen snel een uitzonderingspositie 
bevestigen. Daarnaast kunnen bepaalde gedragingen (bijv. het winden laten) natuurlijk ook anders 

benaderd worden dan bij het kind zonder deze ziekte. Ook dit stelt het kind met de Ziekte van 
Hirschsprung in een uitzonderingspositie.  
De leerkracht kan dit proces door middel van een sociogram monitoren. Een sociogram geeft 

namelijk de sociale positie van de kinderen binnen de groep weer. Daarnaast is het mogelijk dat 
het kind een spreekbeurt over de Ziekte van Hirschsprung houdt.  

Traktaties / drinken Traktaties:  

De kans op obstipatie is bij kinderen met de ziekte van Hirschsprung groter dan bij het gemid delde 
kind. (Teveel) snoepen kan dit bevorderen. 

Tevens kunnen bepaalde voedingswaren door de bacteriën in de darmen omgezet worden in 
boterzuur en gassen. Een toename van de gasvorming heeft effect op het opzetten van de buik en 

winderigheid. Het boterzuur is ook van invloed op de darmflora. Het positieve effect is dat 
boterzuur en gassen een prikkeling aan de darmwand geeft, dat de darm aanzet tot ontlasting. De 
ouders dienen de leerkracht hierin te adviseren  

Drinken: 
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Het is algemeen bekend dat een volwassene gemiddeld twee liter vocht per dag moet drinken. 
Bij kinderen is de hoeveelheid vocht afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht en 

omgevingsfactoren zoals omgevingstemperatuur, maar ook de inspanningen, die het kind 
levert (sport activiteiten). 

Kinderen met de Ziekte van Hirschsprung dienen (net als alle andere kinderen) voldoende te 
drinken.  

Regelmaat:  

Het regelmatig eten en drinken is voor de kinderen met Hirschsprung belangrijk. De leerkracht 
dient hierin inzicht te hebben zodat hij/zij dit proces op school in de gaten kan houden dan wel 

enigermate kan sturen.  

Mate van buikpijnklachten in relatie met schoolvakken 

Voor een school is het moeilijk in te schatten wat van een kind met de Ziekte van Hirschsprung bij 
buikpijnklachten wel en niet verwacht kan worden. En hoe een leerkracht hierop dient te reageren. 
Indien een kind buikpijnklachten heeft, is dat van invloed op zijn schools presteren. Ouders en 
school kunnen hierover in gesprek gaan met elkaar. De aandacht dient in zo’n situatie ver legd te 
worden op de buikpijn en minder op het leren. 

 

 

Mate van afwezigheid van school 
Aangezien het didactische proces een doorlopend proces is, zijn onderbrekingen negatief voor de 

schoolse ontwikkeling van het kind. De onderbrekingen hebben een negatie f effect op het 
zelfvertrouwen van het kind. Het kind wordt onzeker t.a.v. de leerstof omdat het denkt dat het 

essentiële informatie gemist heeft en dat het daardoor niet meer in staat is het lesprogramma te 
volgen.  
Voor de school is het belangrijk te weten hoeveel tijd het kind in verband met bezoek aan het 
medische circuit niet aanwezig is. 
Indien nodig  kan een inhaalprogramma geactiveerd worden.  

Het intakegesprek 
Doordat de ouders vooraf het schoolinformatieblad en evt. het boekje “De Ziekte van Hirsc hsprung” 
(de uitgave van de patiëntenvereniging ISBN: 90-70708-25-2) aan de school geven, wordt de 
school in de gelegenheid gesteld om gerichte vragen te stellen.  
Dit kunnen informerende vragen zijn, maar ook praktisch oplossingsgerichte vragen. Indien er  een 
intakegesprek plaats vindt, is het handig te vragen of het kind dat aangemeld wordt, mee kan 

komen. Op die manier stelt u de school in de gelegenheid om te ervaren welke hulpvragen een kind 
met de Ziekte van Hirschsprung heeft. 

De denkpauze 

Na het intakegesprek volgt de denkpauze. De school gaat met de informatie aan de slag.  

In het kader van Passend Onderwijs kunnen er twee trajecten ingeslagen worden: De school 

(het schoolbestuur) gaat onderzoeken wat zij nodig heeft. Ze kan daarbij een beroep op d e 
zorgmiddelen van het samenwerkingsverband doen. 
De school (het schoolbestuur) gaat binnen het samenwerkingsverband op zoek naar een school, die 
bekendheid met de Ziekte van Hirschsprung heeft. 



 
 

 

In beide trajecten komt de school (schoolbestuur) met een begeleidingsplan. In dat 
begeleidingsplan staat op welke wijze de school (het schoolbestuur) denkt om te gaan met 

kinderen met de Ziekte van Hirschsprung.  

In het begeleidingplan behoort aangegeven te zijn: 

• Iets over toiletfaciliteiten 

• Doelen 
• Werkwijzen 

• Tijdsplan 

• Wie er verantwoordelijk is 

• Evaluatiemomenten 

Het opstellen van het begeleidingsplan 

Het schoolsucces valt of staat met een goed onderbouwd begeleidingsplan. In dat plan dient 
verwoord te staan op welke wijze de school om wil gaan met het kind. Het is belangrijk dat ouders 
en school zich gezamenlijk in dit plan kunnen vinden. Dit plan stelt de school in staat om 
succeservaringen met het kind op te doen. En het stelt de school in staat om routines op te bouwen. 
Beiden zijn nodig om de schoolcarrière van het kind tot een succes te maken.  
Belangrijk is dat het plan met de school geëvalueerd wordt. Hiervoor is per schooljaar een cyclus 

van drie keer handig.  
Naast de materiele faciliteiten, hierbij kunt u denken aan inrichting toiletruimte, staan ook de 

immateriële deelgebieden genoemd. (zie bijlage Begeleidingsplan) 

Materiële voorzieningen: 
Inrichting van toilet: 

Afspraken m.b.t. toiletgang: 
• Praktische afspraken: 

• Welk toilet gebruikt het kind? 
• Wordt het toilet met andere kinderen gedeeld? 

• Wie zorgt voor welke spullen? (te denken valt aan speciaal toiletpapier, extra luiers, schone 
kleding etc.) 

• Op welke momenten mag het kind gebruik maken van het toilet? (onbeperkt of op vaste tijden?)  

Immateriële voorzieningen: 
Schools functioneren: 

De doelen bij toiletgang: 

Hier kan bijv. aangegeven worden op welke wijze de school streeft naar zelfregulatie van het kind  

De doelen bij schoolse vaardigheden: 

Dit gaat over het didactisch functioneren binnen de groep. Hierbij kan men denken aan doelen 
t.a.v. technisch/begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dit is niet perse noodzakelijk om in te 
vullen. Er is op zich geen relatie tussen de Ziekte van Hirschsprung en het functioneren met 

betrekking tot de schoolse vaardigheden. Het is wel in het begeleidingsplan opgenomen, zodat bij 
mogelijk schoolverzuim hiervan wel gebruik gemaakt kan worden 

De doelen bij (sociale) acceptatie: 

Hierbij gaat het om de doelen ten aanzien van het persoonlijke en sociale acceptatieproces. Ouders 
dienen zich wel bewust te zijn van de smalle mogelijkheden, die op een regulier basisschool 
bestaan.  



 
 

 

De werkwijze bij toiletgang: 
Op welke wijze de school van plan is om dit doel te realiseren 

De werkwijze bij schoolse vaardigheden:Hierbij kan men denken aan vormen van (remediale) 
ondersteuning zowel in de klas als buiten de klas. 

De werkwijze bij (sociale) acceptatie: 
Hierbij kan men denken aan vormen om de (sociale) acceptatie vorm te geven. Bijv. rollenspellen, 

gesprekken, kanjertraining, werkstukken en spreekbeurten etc.  

Het tijdplan bij de toiletgang: 

Op welke termijn denkt de school welke doelen te realiseren. 

Het tijdplan bij de schoolse vaardigheden: 

Op welke termijn denkt de school welke doelen te realiseren. 

Het tijdplan bij de (sociale) acceptatie: 

Op welke termijn denkt de school welke doelen te realiseren. 

Wie: 

Wie stuurt binnen de school welke element aan? 

Communicatie tussen leerkrachten 

Het is erg praktisch wanneer er in de klas voor bijvoorbeeld een invaller een “Herinneringsblad” 
(zie bijlage) is.  

Evaluatie:  
Een cyclus van drie bijeenkomsten, waarbij de zorgcoördinator, de ouders en de leerkracht 
aanwezig zijn is erg praktisch. Het kind met de Ziekte van Hirschsprung kan veranderingen 
doormaken, die met de ziekte te maken hebben bijv. medicatie in plaats van spoelen. Deze 
veranderingen zijn van invloed op de schoolsituatie en daarop dient  de onderwijsleersituatie 
mogelijk op afgestemd te worden.  

De zorgcoördinator bewaakt het proces op meerdere niveaus. Binnen de school bewaakt de 
zorgcoördinator de doorgaande ontwikkelingslijn. Aangezien de zorgcoördinator iets verder van 

het klassengebeuren staat, is de zorgcoördinator ook makkelijker in staat het proces van de 
(sociale) acceptatie te monitoren. Ten aanzien van het aanvragen van zorgmiddelen binnen het 
samenwerkingsverband is vaak de zorgcoördinator de spil in dit proces. 
De ouders informeren de school m.b.t. de ontwikkelingen thuis, maar ook ten aanzien van 
eventuele medische ontwikkeling. 
De leerkracht kan aangeven tegen welke praktische zaken hij/zij aanloopt. Doordat ouders en 
zorgcoördinator aanwezig zijn, kunnen er effectieve afspraken gemaakt worden.  

Het eerste overleg (begin van het schooljaar): 
Tijdens dit overleg staat het formuleren en het vaststellen van de doelen centraal. Deze doelen 
omvatten de didactische, sociaal-emotionele ontwikkeling, en ook de algemeen dagelijkse doelen 
(de toiletgang etc).  Tevens dienen de ouders zich een helder beeld te vormen over de manier 
waarop de school voor ogen heeft deze doelen te verwezenlijken.  



 
 

 

Het aanbieden –indien mogelijk- van ondersteuning door de ouders, kan door de docent als 
rustgevend ervaren worden.  

Het tweede overleg (medio het schooljaar): 

Door samen stap voor stap de afgesproken doelen en mogelijke aanpassingen op de doelen te 
bespreken, geeft rust. Zowel bij ouders als bij leerkrachten. Tevens geeft dit overlegmoment de 
mogelijkheid om het begeleidingsplan aan te passen. Het eerste half jaar zijn er mogelijk 
gaandeweg aanpassingen geweest, die niet direct in het begeleidingsplan opgenomen zijn. Nu 

kan het begeleidingsplan geactualiseerd worden. Tevens bestaat er de mogelijkheid om de 
succeservaringen te benoemen.  

Het derde overleg (eind van het schooljaar): 

De ouders en de school evalueren de doelen. Er wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Het 

schooljaar wordt afgesloten en de nieuwe doelen worden geformuleerd. Ze worden in concept 
geformuleerd. Dit overleg is een voorbereidend overleg voor het komende schooljaar. In het 
volgende overleg worden de doelen weer afgestemd. De reden is dat meestal een andere 
leerkracht nu met de groep verder gaat. Het kind heeft ontwikkelingspsychologisch een 
ontwikkeling doorgemaakt.  

Daarnaast zijn er in de loop van het schooljaar rechtstreekse overlegmomenten tussen ouders en 
leerkracht mogelijk. Dit kunnen formele overlegmomenten zijn, zoals de zogenaamde 10-minuten 

gesprekken, maar ook andere overlegmomenten.   

Realisatie van het begeleidingsplan 
Het begeleidingsplan geeft aan dat er drie evaluatiemomenten zijn. Dat betekent niet dat ouders 

met hun vragen dienen te wachten tot zich een van de drie evaluatiemomenten voordoet.  
In het kader van een goede begeleiding, zijn meerdere gesprekken met de groepsleerkracht 

gewenst. De ouders zijn namelijk meer ervaringsdeskundig dan docenten op het gebied van de 
Ziekte van Hirschsprung. Voor docenten is het prettig te horen dat het kind zich positief 
ontwikkelt. Een vuistregel is hierin niet aan te geven. Dat is namelijk ook weer 
persoonsafhankelijk. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat docenten het prettig vinden 
wanneer er buitenschoolse activiteiten (sportdag, schoolreisje) zich voordoen, dat de ouders 

zich –indien mogelijk-  als ondersteuningsouder aanbieden.  

Indien het kind in groep 1 instroomt wordt deze cyclus zo’n acht keer doorlopen. Er zijn enkele 

belangrijke momenten. Dat is in groep 1. Het begin van de cyclus is belangrijk. Scholen hebben 
vaak geen ervaring met de Ziekte van Hirschsprung. Goede succeservaringen en voldoende 
informatie is belangrijk. 
 
Het tweede grote moment is bij de overgang van groep 3. Het institutioneel leren begint dan. Dit 
kan stress veroorzaken en dat kan zich in het gedrag van kinderen vertalen. Het derde moment is 
bij de overgang van groep 5 naar 6. Groep 3 tot en met groep 5 (over het algemeen genomen) 
kenmerkt zich door het aanleren van schoolse vaardigheden. Na groep 6 verschuift de nadruk naar 

het begripsmatig leren. Dit is een andere manier van leren. Dit kan van invloed op de kinderen zijn. 
Het laatste “grote” moment is op het eind van de basisschool.  

De instroom naar het Voortgezet Onderwijs staat nu centraal. Het is verstandig om dit onderwerp 
zo medio groep 7 op de agenda te zetten. Samen met de basisschool kan er dan gezocht worden 
naar een passende school voor Voortgezet Onderwijs.  



 
 

 

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs / Instroomtraject Voortgezet Onderwijs  Het kind met de Ziekte 
van Hirschsprung zal net als alle andere kinderen de toelatingstoetsen tot het Voortgezet 

Onderwijs maken. Op basis van deze toetsen komt er een schooladvies Voortgezet Onderwijs uit. 
Hierin wijkt het kind met de Ziekte van Hirschsprung niet af.  

Maar op het overdrachtsformulier naar de school van het Voortgezet Onderwijs zal bij de medische 
vragen ingevuld worden dat het kind de Ziekte van Hirschsprung heeft.  

Zoals de basisschool onbekend is met de ziekte van Hirschsprung is het Voo rtgezet Onderwijs dat 
ook. Dat betekent dat de ouders en nu het pre-puberende kind de hele aanname voor het 
Voortgezet Onderwijs opnieuw door gaan maken.  

Het is verstandig om medio groep 7 al samen met het kind  in een oriënterende fase de scholen van 
het Voortgezet Onderwijs te gaan bezoeken. Het oriënteren is belangrijk.  
Tijdens deze fase zijn er twee aspecten voor de ouders belangrijk: 

• Welke school vindt mijn kind interessant (veronderstellend dat dat schooltype binnen het 
bereik van het kind ligt) 

• In hoeverre is de school op de hoogte van de Ziekte van Hirschsprung 

Het verzamelen van deze specifieke informatie bij de scholen van Voortgezet Onderwijs is 
belangrijk. In de puberteit is namelijk de groepsdruk erg groot. Kinderen op deze leeftijd willen 
juist niet opvallen.  

Wanneer medio groep 8 meer bekendheid is omtrent het instroomniveau van Voortgezet 
Onderwijs van het kind, kunnen de ouders samen met hun kind intakegesprekken bij de school van 
Voortgezet Onderwijs bij de zorgcoördinator aanvragen. Feitelijk worden nu dezelfde stappen 
doorlopen als tijdens de aanname op de basisschool met één groot verschil: uw kind heeft hierin 
ook een eigen stem.  

Door de structuur van het Voortgezet Onderwijs zijn er andere aandachtspunten. Basisscholen zijn 
overzichtelijker. Een beperkt en overzichtelijk aantal docenten begeleiden uw kind. Vaak zijn alle 

schoolvakken in handen van een paar groepsleerkrachten. De communicatie is direct met de 
ouders. En het basisschoolkind is gemakkelijker aan te sturen. 
Op het voortgezet onderwijs is dat anders. Meestal kent ieder vak zijn eigen docenten. Er zijn dus 
meerdere gesprekspartners. Doordat het Voortgezet Onderwijs zich veel meer richt op de 
adolescent, bemerken de ouders dat hun kind veel meer als gesprekspartner met de school gezien 
wordt. En de opvoedingsvorm bij pubers ligt veel meer in de lijn van begeleiden dan van sturen.  

Het alternatieve traject (Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs) 

Informatie hieromtrent kunt u aanvragen via onderwijs@hirschsprung.nl 

Integraal stappenplan 

Schoolinformatiebald Ziekte van Hirschsprung 

Begeleidingsplan Ziekte van Hirschsprung 

Herinneringsplan Ziekte van Hirschsprung 

 

 



 
 

 

 



 

 

Adressen en contactgegevens 
Website Verenging Ziekte van Hirschsprung  www.hirschsprung.nl 
Website over stoma’s  www.stomaatje.nl 

Website Nederlandse stomavereniging  www.stomavereniging.nl 

Website maag lever darm stichting  www.mlds.nl 
Website vereniging anusatresie  www.anusatresie.nl 

Ministerie van onderwijs en wetenschappen  www.minocw.nl  
Algemene informatiesite overheid  www.5010.nl  

Raad voor chronisch zieken en gehandicapten  www.cg-raad.nl  
Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs  www.ziezon.nl 

Afkortingenlijst 
SWV   samenwerkingsverband 

BaO   basisonderwijs 

SBO   speciaal basisonderwijs 

SO    speciaal onderwijs  

RVC   regionale verwijzingscommissie 

CvI    commissie voor indicatiestelling      (verdwijnt en wordt ZAT) 
PCL    permanente commissie leerlingenzorg    (verdwijnt en wordt ZAT) 

ZAT    zorg en adviesteam          (komt i.p.v. PCL & CvI) 
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