
Terugblik	Netwerkbijeenkomst	'Evaluatie,	een	traktatie!'	

“Oprechte	interesse	tonen	in	de	ander”
Deze	uitspraak	kwam	van	een	cliënt	met	een	verstandelijke	beperking	tijdens
onze	geslaagde	Netwerkbijeenkomst	van	20	mei	jl..	Een	hybride	bijeenkomst
met	deelnemers	verspreid	over	diverse	ruimtes	in	Doorn	en	locaties	in
Nederland.	Onder	leiding	van	Paula	Sterkenburg	was	het	centrale	thema	die

middag:	Evaluatie.	Waarom	evalueren	we	onze	projecten	en	wat	leveren	deze	evaluaties	ons	eigenlijk
op?	Is	er	iets	dat	de	volgende	keer	beter	kan?	Kunnen	we	gedurende	een	lopend	project	na
tussentijdse	evaluaties	iets	aanpassen	voor	het	vervolgtraject?	Heeft	evalueren	samen	met
ervaringsdeskundigen,	in	ons	geval	mensen	met	een	visueel	verstandelijke	beperking,	een
meerwaarde?
Sinds	enige	maanden	hebben	we	bij	de	Academische	werkplaats	een	betrokken	groep	van	een	tiental
cliënten	die	zich	over	dit	soort	vragen	buigt;	zij	zijn	het	ClIëntenforum	‘Bartiméus	onderzoekt…’.	Zo
hebben	we	ook	deze	Netwerkbijeenkomst	voorbereid,	met	als	resultaat	dat	cliënten	met	een	visueel
verstandelijke	beperking	deze	middag	volop	mee	konden	doen.	Het	toont	aan	dat	ook	voor	onze
Klantgroep	cliëntenparticipatie	mogelijk	is.	Door	regulier	thema’s	te	bespreken	en	stapsgewijs	de
moeilijkheidsgraad	ervan	op	te	bouwen	groeien	cliënten	in	functioneren	en	draagt	dit	bij	aan	hun
zelfontplooiing.	In	heel	het	brede	cliëntenmedezeggenschapsgebied	zie	je	dit	effect.
Tijdens	de	Netwerkbijeenkomst	bleek	dat	een	openstaande	houding	van	projectleiders	en	onderzoekers
richting	cliënten	met	een	visueel	verstandelijke	beperking	noodzakelijk	is.	Zijn	de	mensen	om	wie	het	in
je	project	gaat	vanaf	het	begin	betrokken	of	doe	je	dit	pas	wanneer	het	project	gaande	is	en	je	ze	nodig
hebt?	Gedurende	de	looptijd	van	een	project	moet	het	contact	met	cliënten	een	tweerichting	verkeer
zijn	en	gezien	de	beperking	van	de	doelgroep	zou	dit	op	verschillende	manieren	plaats	moeten	vinden.
Mogen	cliënten	bijvoorbeeld	meedenken	in	de	wijze	van	evalueren	en	de	volgende	variant?
Wanneer	we	op	deze	manier	aan	onze	projecten	werken	moet	er	een	veilige	basis	zijn.	Samen	doen
vraagt	eerlijkheid	en	niet	alles	gaat	goed.	Daarvoor	moet	je	tijd	nemen	en	in	gesprek	gaan	mèt	elkaar.
Oprechte	interesse	in	de	ander	is	daarbij	een	vereiste.	

Brusjes	ontmoeten	Broezels!

Om	Brusjes	(broertjes	en	zusjes)	van	kinderen	met	een	visuele,	visuele-
en-verstandelijke,	of	verstandelijke	beperking	te	ondersteunen	is	een
nieuw	onderzoeksproject	vanuit	de	Academische	Werkplaats	Bartiméus
–	Vrije	Universiteit	gestart.	In	dit	project	gaan	we	een	serious	game
ontwikkelen	voor	brussen	van	6-9	jaar.	Dit	doen	we	in	samenwerking
met	Anjet	van	Dijken:	onderzoekschrijver	van	diverse	broers-	en
zussenboeken.	De	game	zal	geproduceerd	worden	door	Metropolisfilm,
een	bedrijf	dat	ook	onder	andere	de	serious	games	‘Jij	&	Ik’,	‘Stop	nu	met	pesten’,	‘De	Wereld	van
EMPA’	en	‘Zie	Je	Wel’	geproduceerd	heeft.	Ook	zal	een	‘Brussenpanel’	(broertjes	en	zusjes	tussen	6-9
jaar)	betrokken	zijn	bij	de	ontwikkeling	van	de	game.

Het	doel	van	de	game	is	om	het	welzijn	en	de	participatie	van	deze	brussen	te	verbeteren	door	hen	te
laten	ervaren	dat	zij	niet	de	enige	zijn	en	door	belangrijke	vaardigheden	in	het	omgaan	met	gedachten
en	gevoelens	te	versterken.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan:	het	herkennen	en	hanteren	van	de	eigen
grenzen,	opkomen	voor	zichzelf,	en	het	vragen	en	ontvangen	van	steun	uit	de	omgeving.	Het	spel
speelt	zich	af	in	een	fantasiewereld	waarin	de	‘Broezels’	centraal	staan.	In	de	game	komen	de	negen
thema’s	die	de	kwaliteit	van	leven	van	brussen	verbeteren	(Moyson	&	Roeyers,	2012)	naar	voren,	zoals
ook	in	het	Broers	en	Zussenboek	van	Anjet	van	Dijken	staat	beschreven.

Heb	je	interesse	in	dit	nieuwe	project	of	wil	je	meedenken,	neem	dan	contact	op	met	Linda	Veerman.
En	vooral	…..spread	the	news!

Pre-conference	over	inclusief	onderzoek

Op	5	juli	jl.	gaf	een	groep	onderzoekers	en	co-onderzoekers
van	onze	Academische	Werkplaats	een	workshop
voorafgaand	aan	het	IASSIDD	congres.	Het	congres	was	in
Amsterdam,	maar	de	presentaties	waren	allemaal	digitaal.
Er	waren	ongeveer	45	onderzoekers	bij	van	over	de	hele
wereld.	
We	organiseerden	de	pre-conference	samen	met
onderzoekers	van	Disabilitity	Studies	in	Nederland.	
Paula	Sterkenburg	was	de	voorzitter	van	de	middag.	Leroy
van	der	Kust,	Yvonne	Schillemans	en	Evelien	van
Wingerden	hebben	gepresenteerd	over	het	begin	van	een
samenwerking.	Hoe	verliep	dat	voor	Yvonne	en	Leroy,	en
wat	is	belangrijk	voor	onderzoekers	om	van	tevoren	over	na

te	denken?	Daarna	hebben	Mark	Meekel	en	Mirjam	Wouda	verteld	hoe	zij	het	samenwerken	in	de
afgelopen	jaren	hebben	ervaren.	Verder	dachten	we	na	over	creatieve	manieren	om	samen	te	werken,
en	over	hoe	je	goed	aandacht	kunt	houden	voor	elkaar,	ook	als	je	door	COVID-19	elkaar	niet	kunt
ontmoeten.	De	bezoekers	deelden	ook	ervaringen	en	tips	met	elkaar.	Mooi	hoe	we	elkaar	als
onderzoekers	weer	verder	konden	helpen!

Afronding	onderzoek	Aansluiten	&	Stimuleren

Op	dit	moment	hebben	100	volwassenen	met	een	ernstige
verstandelijke	beperking	en	hun	begeleiders	meegedaan	aan	het
onderzoek	Aansluiten	en	Stimuleren,	en	zijn	we	aan	het	afronden.
We	willen	natuurlijk	graag	weten	wat	de	resultaten	zijn!	Het	duurt
nog	even	voordat	we	dit	weten,	omdat	er	eerst	een	gigantische
berg	met	vragenlijsten,	video’s	en	metingen	met	de	Slimme	Sok
moet	worden	verwerkt.
Wel	ontvangen	alle	mensen	die	betrokken	zijn	geweest	bij	het	onderzoek	het	fictieve	verhaal	van
Wouter	en	Simone,	die	als	cliënt-begeleiderkoppel	hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	Wat	heeft
hun	deelname	precies	ingehouden?	En	wat	gaan	de	onderzoekers	nu	doen	met	hun	gegevens	om	een
antwoord	te	krijgen	op	de	onderzoeksvraag?
Bent	u	ook	benieuwd	naar	het	verhaal	van	Wouter	en	Simone?	Mail	dan	naar	Tanja	Doodeman.		

Uitnodiging	boekpresentatie
Gehechtheidstherapie

Op	8	september	2021	tussen	15	en	17	uur	reiken
Paula	Sterkenburg	en	Veerle	Andries	het	boek:
Gehechtheidstherapie:	Praktijkvoorbeelden	van	de
Integratieve	Therapie	voor	Gehechtheid	en
Gedrag	bij	mensen	met	een	visuele-en
verstandelijke	of	verstandelijke	beperking	uit.	

De	Integratieve	Therapie	voor	Gehechtheid	en
Gedrag	(ITGG)	is	gericht	op	behandeling	van
gehechtheidsproblematiek	bij	kinderen	en
volwassenen	met	een	visuele-en-verstandelijke	of
verstandelijke	beperking.	Het	hoofddoel	van	ITGG
is	dat	door	deze	geprotocolleerde	behandeling	de
behandelaar	een	gehechtheidsfiguur	voor	het
kind/de	volwassene	wordt.
In	de	loop	van	de	therapie	zal	de	cliënt	zich	veilig
gaan	voelen	bij	de	behandelaar.	Een	veilige	relatie
tussen	cliënt	en	behandelaar	biedt	een	buffer
tijdens	stress	en	draagt	bij	tot	emotieregulatie.	Na
verloop	van	tijd	verminderen	bovendien	de
gedragsproblemen	of	zijn	deze	zelfs	niet	meer
aanwezig.	Door	een	gehechtheidsrelatie	met	de

behandelaar	kan	de	cliënt	andere	gehechtheidsrelaties	aangaan.

Wil	je	hier	graag	bij	zijn?	Stuur	dan	een	mailtje	naar	Veerle	Andries	(v.m.m.andries@vu.nl),	waarna	jij
een	link	ontvangt	om	de	boekpresentatie	online	bij	te	wonen.
Alvast	van	harte	welkom!

Serious	game	jij	&	ik

Het	is	nu	zomer,	en	veel	mensen	zijn	dan	met
vakantie.	Daarom	kan	deze	periode	best	wel	druk	zijn.	Geldt
dat	ook	voor	jou?
En	kan	je	daarom	niet	deelnemen	aan	het	onderzoek	naar
de	serious	game	‘jij	&	ik’?	Maar	zou	je	wel	willen
deelnemen?
	
Dan	hebben	wij	goed	nieuws:	na	de	zomervakantie	gaat	het
onderzoek	naar	de	serious	game	door!
Dus	laat	vooral	aan	onderzoeker	Suzanne	weten	dat	je	interesse	hebt.

Klik	hier	om	haar	een	mail	te	sturen.	Dan	bespreekt	ze	wat	mogelijk	is.

Nieuws	over	de	EMB	pijn	app

Voor	het	onderzoek	naar	de	EMB	pijn	app	zijn	nu	dertig	gezonde
participanten	getest	en	er	is	een	algoritme	ontwikkeld.	Een	extern	bureau
gaat	voor	ons	het	algoritme	en	de	visualisatie	programmeren	in	een
mobiele	applicatie	die	op	Android	telefoons	en	tablets	gebruikt	kan

worden.

Helen	start	in	oktober	met	het	testen	van	de	app	bij	mensen	met	een	ernstig	verstandelijke	beperking
die	mogelijk	pijn	ervaren.	We	willen	die	sok	en	pijn	app	testen	tijdens	een	verzorgingsmoment	van
ongeveer	vijftien	minuten.	Dit	kan	dan	ofwel	een	moment	zijn	waarbij	er	pijn	wordt	verwacht
(fysiotherapie)	of	als	er	geen	pijn	wordt	verwacht.

Ken	je	een	cliënt	die	deel	zou	kunnen	nemen?	Neem	dan	contact	op	met	Helen	Korving.

Nieuws	Academische
Werkplaats	Bartiméus	-
Vrije	Universiteit

Project	Digitaal	bezoek
	
De	afgelopen	maanden	is	de	Delphi	studie	afgerond.
Hieraan	hebben	ongeveer	45	cliënten,	verwanten	en
experts	meegedaan.	Er	is	heel	veel	kennis	verzameld.	Aan
de	hand	hiervan	zal	vanaf	14/7/2021	worden	gestart	met	het	uitwerken	van	een	product	om	zo	de
kennis	naar	de	praktijk	te	brengen.	Tijdens	de	werksessies	zullen	ervaringsdeskundigen,	cliënten	en
ouders	participeren.	Ook	zullen	deskundigen	vanuit	Vilans	en	Kennisplein	meedenken.
Het	onderzoeksteam	gaat	in	de	vorm	van	een	Hackaton	sessie	snel	doorwerken	om	actief	in	korte	tijd
een	product	te	kunnen	presenteren.

Wil	je	meer	weten?	Neem	contact	op	met	Linda	Douma	bij	de	Vrije	Universiteit	Amsterdam.

Deelnemers	gevraagd	voor	het	project	'A	Virtual	Reality
Mentalization	Module'
	
Voor	(toekomstige)	begeleiders	van	mensen	met	een	(visuele)
en	verstandelijke	beperking	heeft	de	Academische	werkplaats
Bartiméus-VU	een	Virtual	Reality	(VR)	project	lopen.	In	het
onderzoeksproject	wordt	onderzocht	hoe	het	gebruik	van	VR
kan	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	gespreksvaardigheden
bij	studenten	en	begeleiders.	Wij	zijn	benieuwd	naar	de

ervaring	van	zorgprofessionals	met	technologie	en	hoe	zij	tegenover	het	gebruik	van	VR	in	de	zorg
staan.	Aan	de	hand	van	hun	ervaring	kunnen	wij	aanbevelingen	doen	voor	de	inzet	van	VR	bij	het
aanleren	van	mentaliserende	vaardigheden	voor	zorgprofessionals,	docenten	en	studenten.
Mentaliseren	betekent	dat	je	je	bewust	wordt	van	het	gedrag,	het	gevoel	en	de	wensen	van	jezelf	en	de
ander	en	ontdekt	hoe	het	je	relatie	met	de	ander	beïnvloedt.	Dit	helpt	om	elkaar	te	begrijpen,	van	elkaar
te	leren	en	samen	te	werken.	

Ben	je	een	begeleider	of	ken	je	begeleiders	in	de	zorg	die	hieraan	mee	willen	werken?	Wij	vragen	hen
vriendelijk	onderstaande	vragenlijst	in	te	vullen:	Onderzoek:	ontwikkeling	van	een	VR-lesmodule

Meedoen	is	vrijwillig	en	duurt	ongeveer	15	minuten.	Wil	je	graag	meer	informatie	of	heb	je	vragen,
neem	gerust	contact	op	met	Veerle	Andries	of	Altine	de	Reus,	onderzoeks-medewerkers	aan	de	Vrije
Universiteit	Amsterdam.

Tijd	en	tijdsbeleving	

Voor	het	onderzoeksproject	‘Tijd	en	tijdsbeleving’	is
begin	juli	tijdens	het	online	IASSIDD	congres	een
presentatie	gegeven	over	de	eerste	deelstudie,	een
Delphi	studie	met	semi-gestructureerde	interviews.	De
interviews	die	dieper	ingaan	op	de	dagelijkse
problemen	en	wat	al	wel	goed	gaat	rondom	tijd	bij	mensen	met	een	(visuele	en)	verstandelijke
beperking.	Daarnaast	zijn	we	gevraagd	om	een	artikel	te	schrijven	voor	een	speciale	uitgave	van	het
NTz	tijdschrift	(Nederlands	tijdschrift	voor	Zorg	aan	mensen	met	verstandelijke	beperkingen)	rond	dit
IASSIDD	congres.	In	deze	editie	worden	verschillende	Nederlandse	onderzoekers	aan	het	woord
gelaten	over	hun	onderzoek.	Het	artikel	is	een	toelichting	waar	het	onderzoek	over	gaat,	wat	de
relevantie	ervan	is	voor	wetenschap,	praktijk	en	beleid	en	hoe	het	onderzoek	eruit	ziet.	Deze	informatie
kan	je	nalezen	op	de	website	van	NTz,	aangezien	het	artikel	over	het	onderzoeksproject	vrij
verkrijgbaar	is!

Als	laatste	nieuws	van	het	project	is	dat	eind	juli/begin	augustus	een	vragenlijst	beschikbaar	is	met
daarin	vragen	naar	het	gebruik	van	en	de	tevredenheid	met	tijd	gerelateerde	hulmiddelen	bij	mensen
met	een	(visuele	en)	verstandelijke	beperking.	De	vragenlijst	zal	online	worden	afgenomen	bij	cliënten,
zorgprofessionals	en	familieleden	van	mensen	met	een	verstandelijke	beperking.	Denk	bij	tijd
gerelateerde	hulpmiddelen	bijv.	aan	een	agenda,	kalender,	wekker,	TimeTimer	en	dergelijke.	Mocht	je
interesse	hebben	om	mee	te	doen	aan	de	online	vragenlijst	dan	kun	je	contact	opnemen	met	de
uitvoerende	onderzoeker	Debora	van	Elst.	

Klik	hier	voor	het	artikel	in	het	NTz	tijdschrijft.

'Ik	ben	oké'	app

Mindfulness	kan	helpen	om	op	een	andere	manier	met	stress	om	te	gaan.
Wel	is	het	zo	dat	mensen	met	een	(visuele)	verstandelijke	beperking	een
aangepaste	versie	van	mindfulness	training	nodig	hebben.

Goed	nieuws	is	dat	er	nu	een	mindfulness	app	is	ontwikkeld	speciaal	voor	mensen	met	een	visuele,
verstandelijke	beperking.	Deze	app,	genaamd	'Ik	ben	oké'	is	gemaakt	door	4	studenten	van	de
Hogeschool	Utrecht	die	de	opleiding	open	ICT	volgen,	in	samenwerking	met	de	academische
werkgroep	Bartiméus/VU,	cliënten	en	het	Fablab	van	Bartiméus.	De	app	bevat	allerlei	mindfulness
oefeningen	variërend	in	tijdsduur	en	moeilijkheidsgraad	en	kan	geïnstalleerd	worden	op	de	computer,
tablet	of	smartphone.	Een	begeleider	kan	helpen	om	de	favoriete	oefeningen	te	uploaden.	Voorafgaand
en	na	het	doen	van	de	oefening	wordt	gecheckt	hoe	de	cliënt	zich	voelt	zodat	bijgehouden	kan	worden
wat	voor	hem	of	haar	goed	werkt.	Cliënten	kunnen	via	de	app	kennismaken	met	mindfulness	en	ook
kan	'Ik	ben	oké'	een	eventuele	mindfulness	training	ondersteunen.	

De	komende	tijd	gaat	de	mindfulness	app	door	cliënten	van	Bartiméus	uitgebreid	getest	worden	waarna
de	app	vrij	komt	voor	iedereen	die	op	een	concrete	en	toegankelijke	manier	mindfulness	oefeningen	wil
doen.	De	app	is	in	de	toekomst	ook	bruikbaar	voor	onderzoek.							

Project	Neuronale	Ceroid	Lipofuscinose	(NCL)	
	
In	het	onderzoek	naar	gedragsproblemen	van
kinderen	met	NCL	zijn	alle	dossiers	van	kinderen	met
JNCL	(de	juveniele	variant	van	NCL,	ook	wel	de
‘ziekte	van	Batten’	genoemd)	inmiddels
geanalyseerd.	Hierdoor	hebben	we	een	overzicht
gekregen	van	alle	emotionele	en	gedragsproblemen
van	deze	kinderen.	Daarnaast	hebben	we	een
overzicht	gemaakt	van	de	hulp	die	deze	kinderen	en
hun	ouders	gekregen	hebben	en	van	de	soorten
problemen	die	in	de	levens	van	deze	gezinnen	spelen.

Deze	resultaten	zijn	op	7	juni	jl.	gepresenteerd	op	de	Kennisdag	van	Bartiméus,	Visio	en	de	Robert
Coppes	Stichting.	De	dossiers	van	kinderen	met	andere	vormen	van	NCL	worden	momenteel
geanalyseerd.
	
Voor	meer	informatie	over	dit	onderzoeksproject	kunt	u	zich	richten	tot	Yvonne	Kruithof	of	Aline
Honingh.

Online	enquête:	jouw	mening	gevraagd!

Enquête	websites	van	de	Academische	Werkplaats
Wij	willen	onze	websites	gaan	verbeteren.	Daarvoor	hebben	we	jouw	hulp
nodig!	Wat	vind	jij	van	onze	huidige	websites?	Wat	kan	beter	en	wat	is	er	al
goed?	En	wat	zou	jij	willen	zien	en	lezen	van	ons?	Ook	als	je	onze	websites
nog	niet	eerder	hebt	bezocht	zijn	we	benieuwd	naar	jouw	mening.

Geef	je	mening	door	onderstaande	enquête	in	te	vullen:
Enquête	websites	van	de	Academische	Werkplaats	Bartiméus	-	VU
	

Sociale	Relaties	&	ICT Website EMB	&	ICT Website

Nieuwsupdate	'Sociale	Relaties	&	ICT' Bekijk	de	webversie

Sociale	Relaties	&
ICT

EMB	&	ICT
Het	laatste	nieuws	-	juli	2021

We	kijken	terug	op	twee	maanden	waarin	op	verschillende	manieren	kennis	is	gedeeld	en	de
samenwerking	tussen	praktijk	en	wetenschap	is	versterkt.	Een	prachtig	voorbeeld	hiervan	is	de	'Ik	ben
Oké'	app	als	coproductie	gemaakt	door	studenten	van	de	Hogeschool	Utrecht	in	samenwerking	met
ervaringsdeskundigen	van	Bartiméus,	medewerkers	van	Bartiméus	Fablab	en	onderzoekers	van	de
Academische	Werkplaats	'Sociale	relaties	en	gehechtheid'.	Lees	meer	hierover	in	deze	nieuwsbrief.	
Ook	hebben	vele	onderzoekers	en	ervaringsdeskundigen	presentaties	verzorgd	tijdens	het
IASSIDD2021	congres.	Verder	zijn	er	artikelen	gepubliceerd	in	wetenschappelijke	tijdschriften	-	zie	het
artikel	over	'coördinated	joint	engagement'	bij	kinderen	met	een	visuele	beperking.	Zie	hieronder	een
samenvatting	en	link	naar	het	artikel.
We	hebben	ook	deelnemers	nodig	voor	verschillende	projecten.	Zie	onder	anderen	het	'Brusjes'	project
en	'virtual	reality'	project....	lees	snel	verder....	
	
Dan	is	het	tijd	voor	een	heerlijke	zomertijd.	We	wensen	iedereen	een	hele	fijne	vakantie	toe!	
	
Paula	Sterkenburg

Recent	gepubliceerde	artikelen		

Publicatie:	wetenschappelijk	artikel
Identifying	when	children	with	visual	impairment	share	attention:	A	novel	protocol	and	the	impact	of
visual	acuity
	
Wanneer	kinderen	één	jaar	zijn	ontwikkelen	zij	coördinated	joint	engagement	(CJE).	Dit	betekent	dat	zij
zowel	naar	een	voorwerp	kijken	als	naar	een	persoon.	Voor	kinderen	met	een	visuele	beperking	(VI)	is
deze	ontwikkeling	minder	vanzelfsprekend.	Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	om	1)	een	protocol	te
ontwikkelen	om	CJE	te	herkennen	bij	kinderen	met	een	VI	en	2)	de	relatie	tussen	CJE	en	de	visuele
activiteit	en	het	contrast	zien	van	het	kind	te	onderzoeken.	Uit	het	onderzoek	bleek	dat	het	nieuwe
protocol	een	hoge	inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid	had	en	geschikt	was	voor	vervolgonderzoek.
Daarnaast	bleek	dat,	in	tegenstelling	tot	de	verwachtingen,	visuele	activiteit	een	betere	predictor	was
voor	CJE	dan	contrast	zien.	Meer	onderzoek	naar	het	verband	tussen	deze	variabelen	is	nodig.	Als	een
kind	meer	moeite	heeft	om	te	reageren	op	visuele	informatie,	zal	de	CJE	lager	zijn.	Een	interventie	voor
het	stimuleren	van	de	CJE	is	nodig	voor	kinderen	met	een	VI.	
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