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Het laatste nieuws - februari 2022
Dit is weer een nieuwsbrief boordevol informatie, updates en oproepen.
- Als eerste zijn we op zoek naar een collega die zich wil gaan inzetten voor het project ‘Veroudering,
en nu?’. Het gaat om een aanstelling van 4 jaar voor een PhD studie. Lees snel verder…..
- Voor 2 andere projecten is ook ZonMW subsidie ontvangen. Daarmee kunnen we bijdragen aan het
verbeteren van de zorg voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking.
- Wil je meedoen aan het project ‘Tijd en tijdsbeleving’? Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.
- Verder is er nog een project afgerond, namelijk ‘Digitaal op bezoek’.
Op onze nieuwe website is heel veel informatie geplaatst. Deze website is samen met co-onderzoekers
en ervaringsdeskundigen gemaakt.
Dit geldt ook voor de website van het computerspel ‘Broedels’ voor broers en zussen van kinderen met
een visuele en/of verstandelijke beperking. Hoe ver we met het computerspel zijn, kun je hieronder
lezen.
…. en heb je 31 mei al in je agenda gezet voor onze volgende netwerkbijeenkomst? Dat belooft weer
een hele fijne middag te worden.
Veel leesplezier!
Paula Sterkenburg
GEZOCHT: PhD student!
Binnen het project 'Veroudering, wat nu?' is er een vacature voor een PhD
student! Een prachtige praktijkgerichte PhD studie die van groot belang
gaat zijn voor onze cliënten! Ben je enthousiast en wil je een nieuwe
uitdaging aangaan?
Klik hier voor de vacaturetekst. Note: De deadline voor het schrijven op de
vacature is inmiddels verstreken. Mocht deze nog verlengd worden, zal er
aanvullende informatie worden gedeeld.
OPROEP: Familieleden van mensen met een licht of matige
verstandelijke beperking gezocht voor project 'Tijd en
tijdsbeleving'
Voor het project ‘Tijd en tijdsbeleving’ zijn wij op zoek naar familieleden
van mensen met een verstandelijke beperking om een vragenlijst in te
vullen en voor deelname aan een test rondom tijd, de KaTid. Er is een
zelfinvul-vragenlijst voor cliënten en een vragenlijst voor de mening van
familieleden over de dagelijkse tijdmanagement vaardigheden van hun
familielid. Een voorbeeldstelling vanuit de vragenlijst van de cliënt is: “Ik
kom op tijd voor de tandarts.” En een voorbeeld vanuit de
familielidversie is: “Mijn naaste heeft vaste routines voor het uitvoeren van huishoudelijke taken.” Hierbij
horen de antwoordopties: nooit, soms, meestal, altijd of anders. Een voorbeeldvraag vanuit de KaTid
(tijd) test is: “Wijs aan wat lang duurt om te doen: a) Een hele film kijken b) Je handen wassen.”
Het doel van de vragenlijsten is om het dagelijkse tijdmanagement bij mensen met een (visuele en)
verstandelijke beperking in kaart te brengen. Dit is belangrijk omdat mensen met een verstandelijke
beperking het omgaan met tijd vaak lastiger vinden dan mensen zonder beperking. Het is de bedoeling
dat telkens zowel familieleden als cliënten meedoen aan de test en vragenlijsten. Wij zijn daarom op
zoek naar mensen met een licht of matige verstandelijke beperking en hun familieleden. Het gaat hier
om familieleden van cliënten van 18 jaar of ouder. Heb jij interesse om mee te doen aan ons
(pilot)onderzoek en jouw familielid met een beperking wellicht ook? We zijn namelijk op zoek naar
paren (1 familielid en 1 cliënt). Meedoen is vrijwillig en duurt ongeveer 1 uur voor de test en een half
uur voor de vragenlijst. De test wordt digitaal of op locatie (face-to-face) afgenomen. Voor het
onderzoek zou het fijn zijn als wij dit zelf kunnen kiezen (digitaal/F2F). Als één van de opties voor jou of
jouw familielid niet mogelijk zijn, neem dan ook gerust contact met ons op.
Voor meer informatie en bij vragen kun je terecht bij de uitvoerend onderzoekers: Debora van Elst of
Altine de Reus.
Alvast ontzettend bedankt!
Klik hier voor meer informatie over de vragenlijsten en de KaTid.
Klik hier voor meer informatie over ons onderzoeksproject.

SAVE THE DATE:
dinsdag 31 mei 14.00 - 16.00
uur
Netwerkbijeenkomst 'Oog voor
het sociale netwerk in
onderzoek: begeleiders en
familieleden van mensen met
een beperking'.
SAVE THE DATE!

Update onderzoek naar computerspel voor Brussen
Goed nieuws! Het computerspel voor brussen, genaamd
‘Broedels’, is bijna af! We hopen over een paar maanden
te kunnen starten met het onderzoek naar dit spel. We
willen dan kijken of het spel brussen echt helpt.
Ken je brussen (6-9 jaar) van kinderen met een visuele en/of verstandelijke beperking? Vertel ze vooral
over dit onderzoek!
Wil je meer informatie ontvangen of een berichtje krijgen wanneer het onderzoek start? Of wil je flyers
over het onderzoek ontvangen die je kunt verspreiden? Mail dan naar: info@brussengame.nl of bel
Linda Messemaker-Veerman op 020-59 83025.
Houd ook onze website (www.brussengame.nl) en Facebook-pagina
(www.facebook.com/brussengame) in de gaten voor updates.
Over ‘Broedels’
‘Broedels’ is een computerspel voor jonge (6-9 jaar) broers en zussen (brussen) van kinderen met een
visuele en/of verstandelijke beperking. Het spel geeft aandacht aan gedachten, gevoelens en lastige
situaties die brussen kunnen ervaren. Ook laat het spel brussen weten: je bent niet de enige!

'Digitaal op bezoek' - bijeenkomst
Digitaal op bezoek gaan, kan echt wat toevoegen. Digitaal contact
is geen vervanging van echt op bezoek gaan maar kan een mooie
aanvulling zijn.
Donderdag 20 januari jl. was er een bijeenkomst om alle kennis en
ervaring hierover te delen. Onderzoekers hebben ervaringen
gebundeld met wetenschappelijke kennis, een handreiking en een
website. Voor iedereen is er via deze wegen informatie te vinden. Belangrijk is dat digitaal op bezoek
iets kan toevoegen voor álle mensen met een verstandelijke beperking ook als iemand een ernstige
verstandelijke beperking heeft.
Meer weten: voor website, handreiking, informatiefilmpjes kijk hier.

Leerlingen presenteren prototype van hulprobot
Leerlingen van het Keizer Karel college in
Amstelveen hebben in samenwerking met de
Academische werkplaats Bartiméus-VU een robot
geprogrammeerd voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Zij kregen de opdracht een prototype te maken van
een robotje dat mensen kan helpen bij een
handeling. Zij presenteerden dit vrolijke hondje dat
in stappen kan vertellen hoe je de tafel kunt
dekken.
Dankzij een fijne samenwerking en nuttige tips van onze ervaringsdeskundigen zijn ze tot dit mooie
resultaat gekomen!

Nieuws over de EMB Pijn App
Het onderzoek naar de EMB pijn app gaat een nieuwe fase in: de app zal vanaf
nu getest worden bij volwassenen met ernstige of zeer ernstige beperkingen.
We willen zeker weten of de pijn app op de juiste momenten aangeeft dat er
sprake is van pijn. Daarom zoeken we nu alleen deelnemers waarvan we weten
dat zij op bepaalde momenten pijn hebben, bijvoorbeeld tijdens de oefeningen
bij een fysiotherapie-behandeling.
We onderzoeken of de pijn app op de verwachte momenten pijn aangeeft. En natuurlijk dat de app
geen signaal geeft als er geen pijn is. Pas dan weten we zeker dat de pijn app goed werkt en kunnen
we het gaan gebruiken om pijn te signaleren bij cliënten waarvan we twijfelen of zij pijn hebben. We
zouden het liefst de app nu al inzetten, maar dit is een belangrijke stap. Het is van belang om eerst
zeker te weten dat de app op de juiste momenten een signaal geeft!
Neem voor vragen of informatie contact op met onderzoeker Helen Korving. Ook als je denkt iemand te
kennen die mee kan doen, hoort zij dat graag.

Publicatie Aansluiten & Stimuleren
Het eerste artikel vanuit het onderzoek naar de ‘Aansluiten &
Stimuleren’-checklist is online gepubliceerd. Een mooie mijlpaal! In
dit artikel hebben we gekeken in welk gedrag we stress kunnen
herkennen bij cliënten met een ernstige verstandelijke beperking.
Ook hebben we beschreven hoe ouders en begeleiders sensitief en
responsief kunnen reageren op dit gedrag. Dit natuurlijk met als
doel om hiermee de stress van de cliënt te kunnen reguleren.
Bent u benieuwd geworden? Het artikel is hier te lezen.
Vragen hierover kunt u via de mail stellen aan de onderzoeker Tanja Doodeman.

Nieuws Academische
Werkplaats Bartiméus Vrije Universiteit

Robot Bart bereidt zich voor
Binnenkort start het onderzoek naar 'Robot Bart stopt
stress'! Maar eerst moet een ethische commissie nog naar
de plannen kijken. De commissie controleert of het
onderzoek voldoet aan alle regels en wetgeving. Bij het plan
horen ook de informatiebrieven en vragenlijsten die we
gaan afnemen.
Ervaringsdeskundigen Mark en Melissa van Bartiméus
hebben vorige week meegedacht over de vragenlijsten die deelnemers gaan invullen. De taal moet
duidelijk genoeg zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. En er moet ook rekening worden
gehouden met mensen die een visuele beperking hebben. Mark en Melissa hadden goede tips over de
aanpassingen die nog nodig zijn.
Binnenkort kunnen de plannen dus naar de ethische commissie worden gestuurd voor goedkeuring.
Vanaf april hoopt Robotje Bart bij ongeveer 75 cliënten op bezoek te gaan, binnen de organisaties
Bartiméus, Visio en Ons Tweede Thuis.

Start project 'Ondersteuning aan gezinnen van kinderen met
een zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekte JNCL'
De Neuronale Ceroid Lipofuscinoses (NCLs) zijn een groep
zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekten. Door deze ziekten
gaan kinderen achteruit in functioneren. JNCL (ziekte van Batten)
zorgt ervoor dat kinderen rond hun 6de jaar blind worden. Ook
hebben ze dan vaak leer- en gedragsproblemen. Kinderen met JNCL worden vaak niet ouder dan 23
jaar. Deze ziekte heeft een grote invloed op het leven van deze kinderen en hun ouders, broers en
zussen.
Binnen het NCL-expertisecentrum (een samenwerking tussen Bartiméus, Visio, en het Wilhelmina
Kinderziekenhuis) wordt de diagnose JNCL gesteld. Er is nog geen vaste werkwijze om de ontwikkeling
van de kinderen te volgen. Ook mist er nog een vaste manier om ouders te begeleiden.
In dit project ontwikkelen we een ondersteuningsmodule voor ouders. We helpen ouders en kinderen
beter omgaan met gedrag en emoties. Hierbij vragen we ouders en experts van het NCL
expertisecentrum mee te denken. Ook gebruiken we de kennis over gedrag en emotie uit het vorige
project. Deze nieuwe ondersteuningsmodule wordt bij een aantal gezinnen uitgeprobeerd. Daarna
wordt het gebruikt bij alle gezinnen van kinderen met JNCL.
Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u zich richten tot Yvonne Kruithof of Aline
Honingh.

Subsidies toegekend
Ook afgelopen tijd hebben we subsidie toegekend gekregen:
- Voor een PhD onderzoek naar 'Veroudering, wat nu?' is subsidie toegekend door ZonMW.
- Project rondom Bril gewenning is door ZonMW goedgekeurd; onderzoek naar de effecten van het
dragen van een bril bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.
- Aanvraag voor een 2-jarig project 'Improved assessment = improved care: Differential diagnosis of
attachment problems and Autism Spectrum Disorder in adults with a visual impairment and/or moderate
to borderline intellectual disability': onderzoek naar het meten en in kaart kunnen brengen van
epistemisch vertrouwen bij deze doelgroep zodat begeleiding en behandeling adequater aangeboden
kan worden.

Even voorstellen...
De Academische Werkplaats heeft een nieuwe collega: Stefania
Vacaru. Ze is een onderzoeker met interesse voor psychologie. Haar
opleiding heeft ze aan de VU gedaan waarbij haar onderzoek ging
over verstoorde gehechtheid bij kinderen in een instelling. Haar
promotieonderzoek ging over gehechtheidsrelaties van jonge
kinderen en emoties spiegelen. Hierbij werd technologie gebruikt.
Heel passend in wat er al aan mooie onderzoeken gaande is binnen
de AW!
Op dit moment werkt ze voor het medisch centrum van de Radboud
universiteit en voor onze AW. Ze gaat kijken naar de sociaalemotionele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.
In haar vrije tijd loopt ze graag hard en speelt ze tennis. Ze wil uiteindelijk een halve marathon lopen.
Stefania komt uit Italië en houdt zeker van koken. Ze hoopt om aan het einde van de pandemie weer
eens voor een grote groep te kunnen koken.
Welkom Stefania!
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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 jschroor@bartimeus.nl toe aan uw adresboek.

