
Netwerkbijeenkomst	'Evaluatie,	een	traktatie!'	

De	voorbereidingen	van	de	hybride	netwerkbijeenkomst	op
donderdag	20	mei	2021	(14.00	tot	16.00	uur)	zijn	in	volle	gang
(klik	hier	voor	aankondiging).	Omdat	het	niet	voor	iedereen
gemakkelijk	is	om	online	aan	te	sluiten,	wordt	de	bijeenkomst	
hybride,	waarbij	een	klein	groepje	mensen	met	een	visuele-en-
verstandelijke	beperking	aanwezig	zal	zijn	in	Doorn.	Alle	andere
mensen	zullen	via	Zoom	aansluiten.

Het	thema	van	de	bijeenkomst	is	'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?

Heb	je	je	nog	niet	aangemeld,	doe	dat	dan	snel	nog	even	via
info@socialerelatiesenict.nl	

Wij	sturen	je	een	paar	dagen	voor	de	bijeenkomst	de	zoom	link	toe.

Presentaties	over	de	Toolkit	EMB&ICT
	
Onderzoeker	Evelien	van	Wingerden	is	bezig	met
het	afronden	van	het	tweejarige	project	'de	Toolkit
EMB&ICT'.	Dit	betekent	dat	er	een
wetenschappelijk	artikel	in	de	maak	is.	Maar	net
zo	belangrijk	zijn	natuurlijk	de	mensen	voor	wie
de	Toolkit	gemaakt	is.	Verschillende	ouders	en
professionals	hebben	al	een	klein	stukje	van	deze
resultaten	kunnen	zien.

Zowel	het	EMB&ICT	Panel	als	de	Vakgroep	EMB	bij	Bartiméus	kreeg	vorige	week	een	korte	presentatie
over	het	onderzoek.	Evelien	liet	zien	hoe	technologie	op	verschillende	manieren	een	verschil	kan
maken	in	het	contact	tussen	ouder	en	kind.	
De	Toolkit	EMB&ICT	vind	je	hier.

Nieuws	over	de	EMB	pijn	app
	
In	februari	en	april	van	dit	jaar	(rekening	houdend	met	de
coronamaatregelen)	is	alle	data	verzameld	voor	de	EMB	pijn	app
softwareontwikkeling.	In	totaal	hebben	dertig	volwassenen	zonder
beperkingen	vrijwillig	een	pijnprikkel	ondergaan	door	hun	hand	in	ijswater
te	dompelen.	Zij	konden	dan	zelf	aangeven	wanneer	ze	pijn	gingen
ervaren	en	konden	dan	zelf	hun	hand	uit	het	ijswater	halen.	De
fysiologische	maten	zijn	door	middel	van	'machine	learning',	een
ingewikkeld	softwareprogramma,	omgezet	naar	'pijnherkenning'.	De
software	kan	nu	voor	de	dertig	deelnemers	met	99%	accuratesse
aangeven	wanneer	zij	pijn	hadden.	Dit	is	een	grote	wetenschappelijke
doorbraak!	Wat	een	goed	nieuws!

Samen	met	de	onderzoekers	van	de	Technische	Universiteit	Eindhoven	gaat	Helen	nu	de	software	aan
de	EMB	app	verbinden.	Ze	verwacht	in	september	2021	te	beginnen	met	het	toetsen	van	de	app	bij
mensen	met	EMB.	Wil	je	meedoen	of	meedenken,	stuur	dan	een	mail	naar	Helen	Korving.
	
Helen	heeft	ook	een	korte	vragenlijst	gemaakt,	met	een	lijst	van	functies	die	toegevoegd	kunnen
worden	aan	de	app.	Ben	je	ouder	of	professioneel	zorgverlener	van	iemand	met	EMB	en	wil	je
meedenken	over	hoe	de	EMB	pijn	app	eruit	zou	moeten	zien,	vul	dan	deze	vragenlijst	in.	Mocht	je	de
vragenlijst	al	hebben	ingevuld,	heel	erg	bedankt!

HERHALING:	Nog	steeds	op	zoek	naar	enthousiaste
deelnemers	en	hun	begeleiders	voor	het	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.

Nieuw	onderzoek:	Robot	Bart	stopt	stress

Misschien	ken	je	hem	nog	wel:	Robotje	Bart.	Het	oranje	robotje
waarmee	Evelien	van	Wingerden	onderzocht	of	robot	Bart	cliënten
met	een	visuele-	en	verstandelijke	beperking	kon	helpen	bij	het
omgaan	met	piekeren.	Samen	met	de	robot	leerden	zij	een	paar
manieren	om	gepieker	te	stoppen.	
Eén	daarvan	was	het	doen	van	een	ontspanningsoefening.	Dit
bleken	deelnemers	zo	fijn	te	vinden,	dat	de	robot	zich	in	een

nieuw	onderzoek	gaat	richten	op	dit	type	oefeningen.	Kan	dat,	ontspanningsoefeningen	begeleiden	met
een	robot?	En	heeft	dat	dan	genoeg	effect	op	de	ontspanning	van	een	cliënt?	
Voor	dit	onderzoek	wordt	gewerkt	aan	nieuwe	gespreks-scenario's.	Deze	zijn	in	de	afgelopen	periode
getest	door	cliënten	van	Bartiméus	en	ook	door	ons	eigen	team	van	ervaringsdeskundigen.	Aan	de
hand	van	hun	feedback	wordt	de	robot	verder	aangepast.
	
Lees	hier	over	het	onderzoek	'Robot	Bart	stopt	het	piekeren'	

Eindsprint	onderzoek	Aansluiten	&	Stimuleren	ingezet

Na	een	jaar	stil	te	hebben	gelegen	vanwege	de	coronacrisis,	is	de
eindsprint	binnen	het	onderzoek	Aansluiten	&	Stimuleren	ingezet.
In	maart	zijn	we	weer	gestart	met	het	bezoeken	van	begeleiders
en	cliënten	om	interacties	te	filmen.	Tijdens	deze	bezoeken
gebruiken	de	begeleiders	de	checklist	Aansluiten	&	Stimuleren	en
dragen	de	cliënten	de	Slimme	Sok.	Inmiddels	zijn	er	alweer	17
bezoeken	afgelegd	en	staan	er	nog	eens	22	ingepland,	binnen
Ons	Tweede	Thuis,	Cordaan,	Amsta,	Cello,	Esdégé-Reigersdaal,	ASVZ	en	Amerpoort.	Iedereen	zet
zich	in	om	het	onderzoek,	ondanks	de	grote	vertraging,	toch	tot	een	goed	einde	te	brengen!
Aan	een	ieder	die	meewerkt	aan	het	onderzoek,	hartelijk	bedankt!

Vruchtbare	online	bijeenkomst	EMB&ICT-panel

Voor	het	eerst	sinds	het	EMB&ICT-panel	bestaat,	hebben	we	een
online	bijeenkomst	gehad.	Het	thema	van	de	bijeenkomst	was;
gebruiksvriendelijkheidsonderzoek.	Evelien	van	Wingerden	heeft
verteld	over	de	afronding	van	het	project	EMB&ICT-toolkit,	waarin
gezinnen	thuis	de	toolkit	mochten	gebruiken	om	te	ervaren	welke
technologische	toepassingen	goed	aansloten.	Helen	Korving	en
Tanja	Doodeman	hebben	de	panelleden	laten	meedenken	over	het
opzetten	van	een	gebruiksvriendelijkheidsonderzoek;	waar	moeten
we	rekening	mee	houden	als	we	ouders	vragen	onze	toepassingen
een	tijdje	te	gebruiken	voor	ons	onderzoek?

Wat	duidelijk	naar	voren	kwam	is	dat	ouders	het	belangrijk	vinden	dat	de	onderzoekers	met	ze	in
verbinding	blijven	en	er	met	ze	wordt	meegedacht	hoe	ze	nieuwe	toepassingen	kunnen	gebruiken,
zodat	het	voor	zowel	de	onderzoeker	als	de	ouder	een	succeservaring	wordt.

Lijkt	het	u	ook	leuk	om	mee	te	denken	in	ons	panel?	Wees	welkom!	U	kunt	een	mailtje	sturen	naar
embenict.fgb@vu.nl	voor	meer	informatie	of	om	u	aan	te	melden.

Nieuws	Academische
Werkplaats	Bartiméus	-
Vrije	Universiteit

Oproep	deelname	project	‘Tijd	en	tijdsbeleving’

Ronde	1	van	de	Delphi	studie	naar	de	beleving	van	tijd,
tijdmanagement	in	het	dagelijks	leven	en	het	gebruik	van
hulpmiddelen	op	het	gebied	van	tijd	is	bijna	afgerond.	De	tweede
en	derde	ronde	zullen	in	mei	plaatsvinden.	Drie	studenten	van	de
Vrije	Universiteit	Amsterdam	en	een	student-assistent	helpen
mee	aan	dit	project	met	zowel	het	transcriberen	en	coderen	van
de	interviews	als	met	het	samenstellen	van	de	online	vragenlijst.
Daarnaast	zijn	er	mede-interviewers	binnen	Bartiméus	en	binnen
Ons	Tweede	Thuis	is	er	ook	alle	hulp	geweest	met	de	werving
van	deelnemers.	Hartelijk	dank	aan	allen	die	meedoen!

De	volgende	studie	is	een	online	vragenlijst	en	start	begin	juni.	We	zijn	op	zoek	naar	deelnemers	die	de
online	vragenlijst	willen	invullen.	De	vragenlijst	gaat	over	de	hulpmiddelenlijst	rondom	tijd,	bijvoorbeeld:
een	agenda,	de	Time-Timer,	een	reguliere	klok	en	de	TCM	klok.	We	willen	in	kaart	brengen:
1)	hoe	vaak	dit	soort	hulpmiddelen	worden	gebruikt;
2)	hoe	tevreden	mensen	zijn	met	het	gebruikte	hulpmiddel,	en
3)	welke	hulpmiddelen	rondom	tijd	ingezet	worden	in	de	praktijk.
Er	zijn	3	versies:		1	voor	mensen	met	een	(visuele	en)	matige	of	licht	verstandelijke	beperking,	1	voor
hun	familieleden	en		1	voor	zorgprofessionals.

Doe	je	mee?	Mail	dan	naar:	Debora	van	Elst	(d.van.elst@vu.nl)

Barti-mat

Het	onderzoek	naar	de	Barti-mat	is	afgerond.	Elf	kinderen	met	een
visuele	beperking	en	een	ontwikkelingsniveau	tot	3	jaar	hebben
samen	met	hun	ouder	afwisselend	op	het	interactieve	speelkleed
en	op	hun	eigen	speelkleed	gespeeld.	De	resultaten	zijn	positief:
kinderen	lachen	meer	op	de	Barti-mat	en	het	speelkleed	helpt
ouders	met	spiegelend	spel.	Dat	is	spel	waarbij	de	ouder	het	kind

nadoet	en	de	beleving	van	het	kind	benoemt.	Wanneer	de	ouder	veel	spiegelt,	voelt	het	kind	zich
begrepen	en	ervaart	het	plezier	in	het	contact.	Dit	ondersteunt	het	vormen	van	de	vertrouwensband
tussen	ouder	en	kind.	Ook	helpt	het	kleed	ouders	om	een	kind	dat	overprikkeld	is	tot	rust	te	brengen	en
om	onderprikkelde	kinderen	te	activeren.

Indien	mogelijk,	zouden	we	de	Barti-mat	in	de	toekomst	(onder	andere)	graag	doorontwikkelen	zodat
het	kleed	ook	gebruikt	kan	worden	door	mensen	die	rolstoelgebonden	zijn	en/of	volwassenen	met	een
meervoudige	beperking.	Voor	nu	worden	de	twaalf	interactief	speelkleden	binnen	Bartiméus	en	Visio
ingezet.	We	hopen	dat	het	artikel	dat	we	over	de	Barti-mat	hebben	geschreven,	binnenkort
gepubliceerd	zal	worden.

Project	Neuronale	Ceroid	Lipofuscinose	(NCL)	
	
In	het	onderzoek	naar	gedragsproblemen	van	kinderen
met	NCL	(ook	wel	de	‘ziekte	van	Batten’	of
‘kinderdementie’	genoemd)	hebben	we	inmiddels	bijna	alle
dossiers	geanalyseerd.	Het	resultaat	is	een	overzicht	van
alle	emotionele	en	gedragsproblemen	van	de	kinderen	die
zijn	genoteerd	in	de	dossiers	en	interviews	die	we	tot	onze
beschikking	hadden.	Ook	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.	Op	basis	van	dit
overzicht	willen	we	uiteindelijk	advies	uitbrengen	aan
hulpverleners	over	de	manier	om	deze	gezinnen	nog	beter
te	kunnen	helpen.

Voor	meer	informatie	over	dit	onderzoeksproject	kun	je	je	richten	tot	Yvonne	Kruithof
(ykruithof@bartimeus.nl)	of	Aline	Honingh	(a.k.honingh@vu.nl).	

Online	enquête:	Geef	je	mening

In	onze	vorige	nieuwsbrief	hadden	we	een	oproep	‘Geef	je
mening’.	Via	deze	enquête	is	bekeken	of	onze	producten	in	de
praktijk	bekend	zijn	en	hoe	ze	worden	ervaren.	Dertien	mensen
hebben	op	de	enquête	gereageerd	waarvan	de	meesten
bekend	waren	met	het	boek	“Gehechtheid	in	praktijk”	(vijf
reacties).	Drie	keer	werd	de	Serious	Game	‘Jij	&	ik’	genoemd,
twee	keer	de	Barti-mat;	de	EMB	toolkit		en	de	Hi	Sense	app
allebei	één	keer.	Het	boek	kreeg	positieve	feedback	met
betrekking	tot	de	bruikbaarheid	in	de	praktijk.	“De	casuïstiek	in

het	boek	werkt	helpend	en	verhelderend	waardoor	het	goed	toepasbaar	is”.	“De	kennis	over
gehechtheid	wordt	nu	ook	op	de	werkvloer	toegepast,	dit	maakt	echt	verschil	voor	bewoners”.	Over	de
Serious	game	werd	gezegd	dat	cliënten	hiermee	kunnen	leren	over	hun	gedrag	en	communicatie	met
anderen.	Het	wordt	leuk	en	leerzaam	genoemd.	De	Barti-mat	blijkt	breder	toepasbaar	dan	van	te	voren
gedacht	en	verhoogt	de	sensitiviteit	van	ouders.	”Zo'n	wezenlijk	belangrijk	onderdeel	van	de	relatie
tussen	ouder	en	het	kind	met	een	beperking”	schrijft	één	van	de	deelnemers	van	de	enquête.

Hartelijk	dank	aan	allen	die	hebben	meegedaan!

Even	voorstellen	–	Linda	Veerman	en	Altine	de	Reus

Ik	ben	Linda	Veerman	en	in	mei		begin	ik	als	promovendus	bij	de
Academische	Werkplaats	Bartiméus-Vrije	Universiteit	Amsterdam	‘Sociale
relaties	en	Gehechtheid’.	Ik	ben	verbonden	aan	een	nieuw	project	waarin	we
een	serious	game	voor	de	broers	en	zussen	van	kinderen	met	een	visuele-,
visuele-en-verstandelijke	of	verstandelijke	beperking	gaan	ontwikkelen	en
toetsen.
In	2016	ben	ik	afgestudeerd	als	orthopedagoog	aan	de	VU.	Daarna	ben	ik	met
plezier	werkzaam	geweest	in	de	sector	Gehandicaptenzorg.	Eerst	als
begeleider	en	psychologisch	pedagogisch	assistent	bij	de	Prinsenstichting	en
sinds	2017	als	orthopedagoog	bij	SEIN.
In	mijn	vrije	tijd	houd	ik	van	dansen,	yoga,	lekker	eten	met	vrienden	en	familie,	en	wandelen	in	de
natuur.	Daarnaast	zet	ik	me	graag	in	als	vrijwilliger	bij	het	Raamwerk,	Stichting	Heppie/Het	Vergeten
Kind,	en	een	zorgboerderij.
Ik	kijk	er	ontzettend	naar	uit	om	mooie	dingen	te	gaan	ontwikkelen	bij	mijn	nieuwe	werkplek!

Per	mei	mag	ik	starten	als	onderzoeksmedewerker	binnen	de	academische
werkplaats	Bartimeus-Vrije	Universiteit	Amsterdam	‘Sociale	relaties	en
Gehechtheid’.	Mijn	naam	is	Altine	de	Reus,	ik	ben	orthopedagoog	en	heb
voornamelijk	gewerkt	binnen	het	speciaal	onderwijs:	voor	kinderen	met	een
visuele	en/of	lichamelijke	beperking,	autisme	en	kinderen	die	problemen
hebben	met	taal	en	horen.	De	eerste	onderzoeken	waar	ik	mij	op	ga	richten
zijn	'Virtual	Reality'	en	'Tijds	en	Tijdsbeleving'	bij	mensen	met	een	visuele	en/of
verstandelijke	beperking.	Leuk	om	deze	nieuwe	uitdaging	aan	te	gaan	en	ik
zie	ernaar	uit	om	kennis	met	jullie	te	maken!

Sociale	Relaties	&	ICT Website EMB	&	ICT Website

Nieuwsupdate	'Sociale	Relaties	&	ICT' Bekijk	de	webversie

Sociale	Relaties	&
ICT

EMB	&	ICT
Het	laatste	nieuws	-	mei	2021

Hier	is	onze	nieuwsbrief	weer	met	een	mooie	update	vanuit	verschillende	projecten.	Wat	toch	het	meest
opvallende	is	van	afgelopen	maanden	is	dat	Helen	Korving	met	haar	pijn	app	een	bijzondere	mijlpaal
heeft	bereikt.	Door	de	samenwerking	met	TU/Eindhoven	was	het	mogelijk	om	de	software	voor	haar
app	zo	te	ontwikkelen	dat	het	met	99%	accuraatheid	pijn	kan	aangeven	bij	de	mensen	die	hebben
meegedaan	aan	de	studie.	Lees	meer	hierover	onder	het	kopje	'EMB	pijn	app'.
	
35	mensen	hebben	zich	al	aangemeld	voor	de	tweede	ronde	van	het	onderzoek	naar	de	serious	game
'Jij	en	Ik'.	Fantastisch	en	hartelijk	dank	aan	alle	deelnemers.	Wel	is	het	zo	dat	Suzanne	Derks	het
aantal	deelnemers	graag	wil	verdubbelen.	Lees	hierover	onder	'Computerspel	'Jij	&	Ik''.	Heel	fijn	als	je
mee	wil	doen	of	anderen	erop	wil	attenderen.
	
Naast	de	stappen	die	worden	gezet	binnen	de	projecten	zijn	er	twee	nieuwe	medewerkers	die	zich
hieronder	voorstellen.	Rony	Oosterom-Calo	heeft	de	Virtual	Reality	omgeving	'mentaliseren'	opgezet	en
nu,	na	haar	vertrek,	nemen	Veerle	Andries	en	Altine	de	Reus	het	stokje	van	haar	over.	Meer	hierover	in
onze	volgende	nieuwsbrief.
	
Voor	nu	veel	lees	plezier!
Paula	Sterkenburg

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.	Er	wordt	in	kaart	gebracht	voor	wie	'digitaal	op	bezoek’	haalbaar	en
aantrekkelijk	is	en	op	welke	manier	woonzorglocaties	dit	'digitale	bezoek’	kunnen	ondersteunen.	Op
kennisplein	gehandicaptensector	vind	je	meer	informatie.
	
Intussen	loopt	het	project	en	ook	Bartiméus	en	Ons	Tweede	Thuis	hebben	deelnemers	voorgedragen
die	meedoen	met	dit	onderzoek:	bewoners,	naasten,	bezoekvrijwilligers,	begeleiders	en	experts.	Het	is
een	mooie	samenwerking	tussen	4	academische	werkplaatsen:	Bartiméus	-	Vrije	Universiteit
Amsterdam;	's	Heerenloo	-Vrije	Universiteit	Amsterdam,	EMB	en	Tranzo	in	samenwerking	met	Vilans.

Andere	oproepen	/	berichten:	Deelnemers	gevraagd	voor	VGN	Masterclass	Onderzoek
	
De	VGN	organiseert	al	vele	jaren	de	masterclass	"Wetenschappelijk	onderzoek	in	de
gehandicaptenzorg".
	
De	masterclass	is	bedoeld	voor	academici	en	hbo’ers	die	werkzaam	zijn	bij	organisaties	in	de
gehandicaptenzorg	(voor	mensen	met	zintuiglijke,	motorische,	verstandelijke	of	meervoudige
beperkingen).	Dat	kunnen	zowel	starters	in	onderzoek	zijn	als	mensen	die	hun	kennis	over	onderzoek
willen	opfrissen	om	daadwerkelijk	onderzoek	te	gaan	doen.	De	masterclass	staat	open	voor
uiteenlopende	vakgebieden	en	functies	bijvoorbeeld
-	Psychologen,	orthopedagogen
-	Fysiotherapeuten,	ergotherapeuten,	logopedisten,	diëtisten
-	Verpleegkundigen
-	Managers,	beleidsmedewerkers,	geestelijk	verzorgers
	
Voor	meer	informatie:	bekijk	hier	de	brochure.
Aanmelden	kan	nog	tot	26	mei	a.s.

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.
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