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Je bent van harte uitgenodigd op onze Netwerkbijeenkomst op 20 mei 2021 met als thema 'Evaluatie,
een traktatie!'. Lees verderop in onze nieuwsbrief meer hierover.
Ondanks de langdurige Corona beperkingen werken we door en kijken we vooral naar wat wel kan. Zo
is een coronaproof experiment (soortgelijk aan die van Erik Scherder op TV over tegeltjeswijsheid
'Gedeelde smart is halve smart') toch mogelijk. Wil je meedoen? Dat kan! Zie informatie hierover onder
het kopje 'Nieuws over de EMB pijn app'.
Ook de studie rond de serious game 'Jij & Ik' is coronaproof gemaakt. Zo kunnen begeleiders in deze
corona tijd samen met hun cliënt de game spelen. We zijn op zoek naar deelnemers! Tot nu toe zijn de
beoordelingen over het spel zeer positief. Geef je op of vertel het door.
Een project samen met de Hogeschool van Amsterdam is gestart! En het project 'Digitaal bezoek' draait
op volle toeren. Ook hierover is in onze nieuwsbrief meer te vinden.
We hebben verschillende vragen (zie ook het kopje 'geef je mening') en veel te melden. Lees snel
verder!
Paula Sterkenburg

Netwerkbijeenkomst 'Evaluatie, een traktatie!'
Wees welkom op donderdag 20 mei 2021 van 14:00 tot
16:00 uur op onze hybride netwerkbijeenkomst. Het thema
zal zijn 'Evaluatie, een traktatie!'. Er wordt veel onderzoek
gedaan maar hoe evalueer je nu of iets ook goed is
gegaan? Daarom is het goed om stil te staan bij evaluatie:
Hoe doen we dat? Wat is belangrijk? En wat moet je niet
doen?
Dus ... save the date!
Meer informatie volgt later!

Nieuws over de EMB pijn app
Voor de ontwikkeling van en de berekening van
lichamelijke signalen van pijn voor in de app is afgelopen
jaar al wat data verzameld. Het is helaas nog niet
voldoende gebleken om een berekening te doen die
betrouwbaar genoeg is om in de app te gebruiken. Helen
gaat daarom deze maand (februari) weer experimenten
uitvoeren. Deze keer zal dat in Amsterdam zijn, op de
campus van de Vrije Universiteit. Er zal aan deelnemers
gevraagd worden om een hand in een bak met ijswater te stoppen totdat de pijngrens is bereikt. Helen
zoekt tien gezonde deelnemers tussen 18 en 55 jaar, zonder verstandelijke of lichamelijke beperking en
niet zwanger. Mocht u in de buurt van de Zuidas wonen of werken en het interessant vinden om mee te
doen aan een onderzoek, stuur dan een mail naar Helen Korving.
Er wordt ook hard gewerkt aan het programmeren van de EMB pijn app. Bij het programmeren willen
we rekening houden met eventuele wensen voor gebruik thuis en in de praktijk. Helen heeft daarom
een korte vragenlijst gemaakt (maximaal 5 minuten), met een lijst van eventuele mogelijkheden die
toegevoegd kunnen worden aan de app.
Bent u ouder of professioneel zorgverlener van iemand met EMB? Wilt u meedenken over mogelijke
wensen voor de EMB pijn app in de toekomst, vul dan deze vragenlijst in.

Gezocht: enthousiaste deelnemers en hun begeleiders
voor een onderzoek naar het gezamenlijk spelen van de
serious game
‘Jij & Ik’.
Computerspel 'Jij & Ik'
'Jij & Ik’ is een computerspel.
Het is een leuk spel, maar het is ook leerzaam.
Dat heet een serious game.
Het is gemaakt voor volwassenen met een licht
verstandelijke beperking.
Het spel kan helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen.
Het kan ook helpen om beter met stress om te gaan.
Onderzoek
We weten nog niet zeker of het spel jou kan helpen.
En of het helpt als je samen met je begeleider het spel speelt.
Dat willen we graag onderzoeken.
Als we weten of het werkt, kunnen we andere mensen beter helpen.
Daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig.
Wil je meedoen?
Overleg goed met je begeleider, hij/zij moet ook meedoen.
Meld je dan aan via de website Sociale Relaties & ICT - Informatie computerspel 'Jij & Ik'
(socialerelatiesenict.nl)
Je kunt ook contact opnemen met Suzanne Derks via s.d.m.derks@vu.nl of 020 59 84402.
Je kan ook tegen je begeleider zeggen dat je mee wilt doen.
Hij of zij kan dan regelen dat jullie worden opgegeven.
Wil je meer weten?
Kijk dan op de website Sociale Relaties & ICT - Informatie computerspel 'Jij & Ik'
(socialerelatiesenict.nl)
Of neem contact op met Suzanne Derks via s.d.m.derks@vu.nl of 020 59 84402.

Het EMB&ICT-panel
Het EMB&ICT panel bestaat uit allerlei mensen die willen
meedenken over de onderzoeken voor mensen met een ernstige
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ouders,
broers/zussen, gedragsdeskundigen, ergotherapeuten, verzorgers,
begeleiders, iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met
EMB is welkom! De ervaringskennis uit de praktijk is voor ons heel
belangrijk, omdat onze projecten daardoor echt van meerwaarde
zijn voor de dagelijkse praktijk.
Vind je het leuk om aan te sluiten bij het panel? Mail dan naar
embenict.fgb@vu.nl
Reiskosten naar de panelbijeenkomsten worden vergoed en er is een kleine attentie als dank voor alle
betrokkenen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak en op welke manier je mee wilt denken.

Nieuws Academische
Werkplaats Bartiméus Vrije Universiteit

Afscheid Daniek Nijhof en Astrid Kok en een nieuwe starter
Nu Tanja Doodeman weer terug is van haar zwangerschapsverlof, betekent dat dat Daniek de
dataverzameling van het onderzoek ‘Aansluiten & Stimuleren’ weer zal overdragen aan Tanja. Ook
Astrid heeft haar taken als student-assistent binnen de academische werkplaats afgerond en gaat zich
nu helemaal richten op maar master-these. Hartelijk dank aan Daniek en Astrid voor alle inzet en
betrokkenheid en succes met afronding van jullie studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam!
Lara Bodewitz start als student-assistent en is betrokken tot de zomer. Ook zij is master student aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en zal ondersteuning bieden bij verschillende projecten.

ZonMW subsidie toegekend
ZonMW heeft subsidie toegekend aan het
project (LEER)WERKPLAATSEN ‘SAMEN DE GOEDE ZORG
GEVEN'.
Het is een driejarig onderzoeks- en ontwikkelproject in de zorg en
ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Het
consortium bestaat uit opleidingen in het mbo, hbo en wo, lectoraat
Langdurige zorg en ondersteuning en Bijzonder Leerstoel
Ontwikkelingspedagogiek Bartiméus-Vrije Universiteit Amsterdam,
drie praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten en
mantelzorgers met als hoofdonderzoeker Mirjam Wouda, gzpsycholoog bij Ons Tweede Thuis. Klik hier voor meer informatie.

Project ‘Tijd en tijdsbeleving’
De Delphi studie is op dit moment in de dataverzamelingsfase en de
interviews van ronde 1 worden nu afgenomen. In deze studie wordt
onderzocht hoe mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking
omgaan met tijd. Deze doelgroep ondervindt hierbij vaak problemen en
vindt het daardoor bijvoorbeeld moeilijk om een dagroutine vast te
houden of om vooruit te plannen. In dit project kijken we zowel naar de
beleving van tijd als naar tijdmanagement in het dagelijks leven.
In dit deel-onderzoek (januari 2021 tot april 2021) worden familieleden, zorgprofessionals en mensen
met (visuele en) verstandelijke beperkingen bevraagd op hun ervaringen met tijd en tijdsbeleving
binnen deze doelgroep. Ook zijn we begonnen met een literatuuronderzoek. Op basis van de
verzamelde informatie vanuit deze studie kunnen we aanbevelingen doen voor de dagelijkse
ondersteuning van mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking om de vaardigheden rondom
het goed omgaan met tijd te verbeteren.
Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u contact opnemen met Debora van Elst
(d.van.elst@vu.nl).

Project Digitaal bezoek
In het onderzoeksproject 'Digitaal op bezoek' staat de vraag centraal hoe digitale middelen op een
zinvolle manier kunnen worden ingezet voor sociaal contact van mensen met een beperking als fysiek
contact niet kan of mag. Wij brengen in kaart voor wie 'digitaal op bezoek’ gaan haalbaar en
aantrekkelijk is en op welke manier woonzorglocaties dit 'digitale bezoek’ kunnen ondersteunen. Klik
hier voor de informatiefolders en doe mee met het onderzoek.
De hoofdonderzoekers van het project zijn Anne Tharner en Linda Douma van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Het is een samenwerking tussen 4 academische werkplaatsen, VUG, Vilans en Universiteit
Twente.

Project Neuronale Ceroid Lipofuscinose (NCL)
In het onderzoek naar NCL, ook wel de ‘ziekte van Batten’
of ‘kinderdementie’ genoemd, zijn we bezig om
gedragsproblematiek in kaart brengen door middel van een
dossieronderzoek.
We onderzoeken de dossiers door alle belangrijke stukjes
hierin eerst te coderen en daarna het geheel ervan te
analyseren. De terugkoppeling naar de ouders van de
kinderen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek
om te verifiëren of de ouders de gedragsproblemen
herkennen die wij uit de dossiers halen. We zijn
momenteel ongeveer halverwege in het proces van
coderen en zijn tegelijkertijd bezig om contact op te nemen
met ouders van kinderen met NCL om deel te nemen aan de feedbackgroep.
Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kun je je richten tot Yvonne Kruithof
(ykruithof@bartimeus.nl) of Aline Honingh (a.k.honingh@vu.nl).

Recent gepubliceerde artikelen
In een single case studie is onderzocht wat het effect kan zijn van de iPad op de aandachtspanne van
een kind met een beperking. Hiervoor is een vijfjarige jongen met het Smith-Magenis syndroom
geobserveerd tijdens het uitvoeren van leertaken met en zonder iPad. Hieruit kwam naar voren dat voor
deze jongen de iPad kan zorgen voor verminderde aandachtsproblemen, een verhoogde
werkproductiviteit en meer leerplezier tijdens het leerproces. Huidig onderzoek geeft hiermee
beginnend inzicht in wat het effect kan zijn van technologie op de aandachtspanne van een kind met
een beperking.
Rikken-Evers, M. Smith, K., & Sterkenburg, P.S. (2021). Effect of the use of an iPad on the attention
span of a child with Smith Magenis Syndrome: a single case study. Journal of Intellectual Disabilities.
Klik hier om het artikel te lezen.

Online enquête: Geef je mening
Wat zijn jullie ervaringen over de producten van de
academische werkplaats 'Sociale relaties en gehechtheid' en
over de projecten 'Sociale relaties en ICT' en 'EMB en ICT'?
We vragen 5 minuten van je tijd.
Alvast hartelijk bedankt!
Klik op deze link: Deel je ervaringen met onze producten

Sociale Relaties & ICT

Website

EMB & ICT

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@socialerelatiesenict.nl toe aan uw adresboek.

