academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking

Overzicht lopende onderzoeksprojecten
www.tilburguniversity.edu/tranzo-awvb
onderzoeksproject

Science practitioner met promotieplicht
De werkbare componenten van het
orthopedagogisch behandelmodel Triple-C

Belevingsgerichte zorg bij (oudere) mensen
met een verstandelijke beperking

In dit promotieonderzoek wordt nagegaan wat de
specifieke succesfactoren zijn voor begeleiders die
werken met mensen met een verstandelijke
beperking en ernstige gedragsproblemen. Hierin
zullen persoonsfactoren, de context en de organisatie
meegenomen worden. Wat betreft de context zal er
gekeken worden welke informele relaties er voor
deze groep cliënten belangrijk zijn in hun leven en
van wie zij steun ervaren.

Geïntegreerde belevingsgerichte zorg is binnen de
ouderenzorg ontwikkeld. In dit promotieonderzoek
wordt bekeken wat geïntegreerde belevingsgerichte
zorg precies betekent voor mensen met een ver
standelijke beperking, hoe hier vorm aan gegeven
kan worden en wat het effect daarvan is op mensen
met een verstandelijke beperking.

onderzoeker

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts,
prof. dr. andrew jahoda,
prof. dr. richard hastings en dr. lex hendriks

In dit promotieonderzoek wordt nagegaan hoe het
kennisbeleid van gehandicaptenzorgorganisaties kan
worden geoptimaliseerd opdat het delen en toepassen
van kennis door professionals binnen en tussen
gehandicaptenzorgorganisaties toeneemt.

onderzoeker

onderzoeker

drs. tess tournier

promotores

Studies rond de kenniscirkel:
Kennisdeling en kennistoepassing in
gehandicaptenzorgorganisaties

drs. marion kersten

drs. marloes thalen

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts,
dr. lex hendriks en dr. karin volkers
promotores

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. mathieu weggeman
promotores
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Science practitioner met promotieplicht
eHealth in de ondersteuning, behandeling en
therapie bij mensen met een verstandelijke
beperking

Het expliciteren van de betekenisvolle
relatie bij mensen met een ernstige
meervoudige beperking

Gelijke kansen, reële mogelijkheden:
Participatie van mensen met een verstandelijke
beperking in beeld

Over de effectiviteit van de toepassing van eHealth in
professionele ondersteuning en behandeling in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is
weinig bekend. Dit project richt zich op de attitude
van professionals met betrekking tot eHealth en het
effect van de toepassing van eHealth op de individuele
behandeling van mensen met een verstandelijke
beperking.

In dit promotieonderzoek staat de betekenisvolle
relatie of menselijke ontmoeting tussen begeleiders
en mensen met een ernstige verstandelijke (EVB)
en ernstige meervoudige beperking (EMB) centraal.
Hoe komt een betekenisvolle relatie tussen
begeleider en cliënt met EVB en EMB tot stand, en
hoe kan de informatie hierover zo optimaal mogelijk
worden gedeeld met belangrijke anderen in het leven
van de cliënt?

Dit promotieonderzoek richt zich op (duurzame)
arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke
beperking. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de
waarde die mensen met een verstandelijke beperking
zelf en hun naasten toekennen aan arbeid.

onderzoeker

onderzoeker

onderzoeker

drs. cathelijn oudshoorn

drs. wieneke penninga

drs. moniek voermans

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. heleen riper
promotores

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts,
prof. dr. hedwig van bakel en dr. lex hendriks
promotores

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. ton wilthagen
promotores
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Science practitioner met promotieplicht
Pro: intensieve ondersteuning binnen een
intensieve behandelcontext
Drie zorgorganisaties gaan 24 cliënten met een uiterst
moeilijke zorgvraag een nieuwe zorgvorm aanbieden.
Het promotieonderzoek zal zich richten op het in
kaart brengen van de effectiviteit en voorwaarden voor
implementatie van de behandeling voor deze cliënten
in de nieuwe zorgvorm. Het onderzoek richt zich op
drie verschillende niveaus, te weten het cliëntniveau,
het medewerkersniveau en organisatieniveau.

Dit promotieonderzoek richt zich op de attitudes van
mensen met een lichte verstandelijke beperking, hun
naasten en professionals ten aanzien van seksualiteit
bij mensen met een verstandelijke beperking.

Ervaringsdeskundigheid van naasten
In dit promotieonderzoek staat het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke
beperking en naasten centraal. Door het ontwikkelen
en implementeren van een ondersteuningsaanbod
worden naasten empowered en kan door het realiseren
van een gelijkwaardige en effectieve inbreng van
naasten de zorg meer aansluiten op wat cliënten en
naasten wensen en nodig hebben.

onderzoeker

onderzoeker

onderzoeker

drs. suzanne lokman

drs. wouter de wit

frances vereijken msc

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. robert didden
promotores

Attitudes ten aanzien van seksualiteit en
verstandelijke beperking; Een vergelijking van
impliciete en expliciete attitudes bij mensen
met een verstandelijke beperking, verwanten
en hulpverleners

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
dr. diana roeg
promotores

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts,
prof. dr. andrew jahoda
promotores

AWVB met subsidie van VWS
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Science practitioner met promotieplicht

Postdoc project

Stigmatisering van mensen met een
verstandelijke beperking (afgerond)
In een inclusieve samenleving wonen en werken
mensen met en zonder beperkingen naast elkaar.
Er bestaan in de maatschappij en in de hulp
verlening echter vooroordelen en stereotypen
rondom mensen met een verstandelijke beperking,
die de inclusie en participatie kunnen belemmeren.
In dit promotieonderzoek richten we ons op de
vraag wat die vooroordelen en stereotypen
precies zijn en hoe we de heersende stigma’s
kunnen verminderen.

Dit promotieonderzoek is gericht op de waardering
van regels in de dagelijkse zorg voor mensen met
een matige verstandelijke beperking. Bij begeleiders,
mensen met een matige verstandelijke beperking
zelf en hun naasten wordt nagegaan hoe zij dergelijke
regels ervaren. Ook wordt het moreel beraad onder
zocht als instrument tot teamreflectie op regels zoals
toegepast in de dagelijkse zorg aan mensen met een
matige verstandelijke beperking.

Ondersteuning in familienetwerken van
mensen met een verstandelijke beperking
Het betreft een onderzoek naar de samen
werking tussen de persoon met een
verstandelijke beperking, zijn/haar ouders/
verwanten en de professional. Dit betreft een
longitudinaal onderzoek als vervolg op een
eerder promotieonderzoek.

onderzoeker

onderzoeker

onderzoeker

drs. hannah pelleboer-gunnink

drs. anne pier van der meulen

dr. sanne giesbers

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. jaap van weeghel
promotores

Waardering van regels in de dagelijkse
zorg voor mensen met een matige
verstandelijkebeperking (afgerond)

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts, prof. dr. cees hertogh
en dr. elsbeth taminiau
promotores

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts, prof. dr. andrew jahoda,
prof. dr. richard hastings en dr. lex hendriks
promotores

AWVB met subsidie
van Ds. Visscherfonds
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Postdoc project
Uit- en opschalen van methodieken gericht op
afbouw van vrijheidsbeperking
De wet Zorg en Dwang zorgt ervoor dat de praktijk zich
verder zal moeten ontwikkelen rondom vrijheid en
veiligheid. Een online webtool, het wegingskader, werd
ontwikkeld om teams te ondersteunen om deze vrijheids
beperkende maatregelen af te bouwen. Middels beant
woording van vragen stimuleert deze tool het meenemen
van het cliëntperspectief op vrijheid in de toepassing van
zorg. Professionals worden ondersteund om alternatie
ven voor onvrijwillige zorg te zoeken en het perspectief
van de persoon met een beperking hierin mee te nemen.

Samenwerking in beeld (afgerond)
Dit postdoc project betreft een onderzoek naar
het effect van samenwerking tussen projectleden
met en zonder verstandelijke beperking op
participatie en ervaren regie binnen het ZonMw
Nationaal Programma Gehandicapten (NPG).

onderzoekers

dr. noud frielink
en kayleigh van
beurden msc
/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts, prof. dr. cees hertogh
en prof. dr. carlo schuengel
promotores

AWVB met subsidie van VWS

Zelfdeterminatie bij mensen met een
verstandelijke beperking (afgerond)
Dit postdoc project richt zich op zelfbepaling bij
mensen met een licht verstandelijke beperking. Het
betreft een vervolgonderzoek op een eerder promotie
onderzoek, waarbij 120 mensen longitudinaal gevolgd
zijn (met een interval van vijf jaar). Hierbij wordt
gekeken in welke mate autonomie, verbondenheid
en competentie invloed hebben op het welbevinden
van mensen met een licht verstandelijke beperking.
Dit project maakt deel uit van het Netwerk Samen
Kunnen Kiezen.

onderzoeker

onderzoeker

dr. kim van den bogaard

dr. noud frielink

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
dr. elsbeth taminiau
promotores

AWVB met subsidie van ZonMw.

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. carlo schuengel
promotores

AWVB met subsidie van ZonMw.
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Science practitioner zonder promotieplicht

Kortlopende projecten

Samen werken aan wat werkt

Experience-based co-design

In de zorg voor mensen met EMB bestaan verschillende methodieken die (meer
of minder specifiek) gericht zijn op het mogelijk maken en ondersteunen van
zelfbepaling. Deze methodieken zijn echter vaak ontwikkeld binnen een specifieke
zorgorganisatie of context. Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van
gemeenschappelijke, werkzame bouwstenen over de grenzen van verschillende
methodieken. Het in samenwerking tussen wetenschap en praktijk ontwikkelen,
delen en toepassen van kennis stelt ons in staat om bestaande methodieken
effectiever in te zetten en/of aan te passen aan de context van de persoon.

De methode experience-based co-design (EBCD) wordt toegepast om de
kwaliteit van zorg te verbeteren op basis van gebundelde ervaringskennis
van cliënten, verwanten en professionals. De inzet van de EBCDmethode heeft tot doel om in gezamenlijkheid na te gaan waar in de
dagelijkse zorgpraktijk mogelijkheden liggen om de zelfbepaling van de
cliënten te ondersteunen en vergroten en hoe begeleiding en bejegening
verbeterd kan worden om hieraan bij te dragen. Dit project maakt deel
uit van het Netwerk Samen Kunnen Kiezen.

onderzoekers

onderzoekers

drs. mirjam zijlmans
en pala kuld msc

dr. sanne giesbers
en dr. noud frielink

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
prof. dr. carlo schuengel
promotores

AWVB met subsidie van ZonMw.

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts
promotores

AWVB met subsidie van ZonMw.
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Kortlopende projecten
Pilot 5: Bondgenoten van naasten
Pilot 5 – Bondgenoot van naasten is één van de vijf
pilots binnen het programma Volwaardig leven (VWS)
en richt zich op gezinnen waarin naasten ‘spaak lopen’
en er sprake is van Multi problematiek. Gedurende de
looptijd van pilot 5 (juli 2019 - juni 2021) ontvangen 150
gezinnen met multi problematiek een Bondgenoot.
Binnen dit onderzoek wordt gekeken of de inzet van
Bondgenoten voor de gezinnen en naasten het gewenste
effect heeft. Het onderzoek zal inzicht geven in hoeverre
Bondgenoten erin slagen om de gezinnen te ontlasten
en weer in hun kracht te zetten. Daarnaast wordt onderzocht hoe Bondgenoten zelf hun nieuwe rol ervaren.

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe
mensen in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie
aankijken tegen twee kwetsbare groepen, namelijk
mensen met een verstandelijke beperking en ouderen.
Hierbij wordt specifiek gekeken naar stereotypen en
stigma. Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen in
Nederland de impact van COVID-19 op deze
kwetsbare groepen inschat.

Kwalitatieve studies t.a.v. COVID-19
Tijdens de eerste lockdown periode in 2020 heeft de
AWVB een aantal kwalitatieve studies uitgevoerd om
de ervaringen van mensen met een verstandelijke
beperking, ouders en zorgbegeleiders in kaart te
brengen. Als een vervolg hierop worden mensen
met een verstandelijke beperking, ouders en zorg
begeleiders het komende jaar meermaals geïnterviewd
om de impact van COVID-19 te onderzoeken.

onderzoeker

onderzoeker

onderzoekers

pauline geuijen msc

maria roos dekker msc

drs. marieke westerman
en laura vromans msc

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts
promotores

COVID-19 onderzoek naar stereotypen
en stigma

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts, dr. lex hendriks en
dr. noud frielink
promotores

AWVB met subsidie van VWS

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en dr. noud frielink
promotores

AWVB met subsidie van VWS
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Kortlopende projecten
LFB naar de top!

Digitaal op bezoek

Ervaringsdeskundigheid in beeld (afgerond)

De LFB heeft het trainingstraject ‘Naar de Top’
ontwikkelt en richt zich op persoonlijke groei en
talentontwikkeling van mensen met een verstandelijke
beperking. Door middel van (groeps)interviews en
vragenlijsten met deelnemers aan de verschillende
trainingen, coaches en trainers wordt in kaart gebracht
welke bijdrage het trainingsprogramma levert aan
persoonlijke groei en talentontwikkeling van mensen
met een verstandelijke beperking.

Vanwege COVID-19 is het voor meer dan 70.000
mensen met beperkingen in woonlocaties niet of
verminderd moge- lijk bezoek te ontvangen.
Zorgautoriteiten moedigen daarom het gebruik van
digitale middelen aan als alternatief voor fysiek
contact. Met het ‘Digitaal op bezoek’-project wordt
gekeken in hoeverre het gebruik van deze digitale
middelen aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes
van mensen met een beperking.

Het project richt zich op het in kaart brengen van de
ervaringen met en visie op (de toekomst van)
ervaringsdeskundigen met een verstandelijke
beperking van stakeholders in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking. In totaal zijn
7 stakeholders geïnterviewd door een onderzoeker en
co-onderzoeker met een verstandelijke beperking. De
gegevens worden op dit moment verwerkt door het
projectteam.

onderzoekers

drs. marieke westerman
en mireille de beer

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
dr. noud frielink
promotores

AWVB met subsidie van VWS

onderzoeker

onderzoeker

esmee adam msc

mireille de beer

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts,
prof. dr. carlo schuengel en
dr. noud frielink
promotores

AWVB met subsidie van ZonMw.

/ begeleidingsteam
prof. dr. petri embregts en
dr. kim van den bogaard
promotores

AWVB met subsidie van VWS
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Benutten van ervaringskennis van naasten
Door naasten gelijkwaardig en effectief te betrekken
bij de zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking, kan de zorg beter aansluiten op hun
behoeften.
Samen met de stakeholders ontwikkelt de AWVB een
ondersteunings- en opleidingsaanbod voor naasten en
zorgprofessionals. Het streven is dit aanbod zo breed
mogelijk te verspreiden: bij de deelnemende
zorgorganisaties en daarbuiten.

Adviesraad Wetenschappelijk
onderzoek AWVB
De Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek AWVB
geeft advies over de onderzoeken die vanuit de
AWVB in samenspraak met haar partners uitgevoerd
zullen gaan worden, op basis van hun ervaringen met
de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking. De adviesraad bestaat uit een voorzitter,
3 leden en een secretaris.

onderzoeker

voorzitter

dr. eline roelofsen

kim beenhakker

begeleidingsteam

begeleidingsteam

prof. dr. petri embregts en
drs. carry van leest

luciënne heerkens en
prof. dr. petri embregts

AWVB met subsidie van VWS

