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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021 en ook deze zit weer boordevol updates en nieuws!
Suzanne Derks telt nu af voor deelname aan haar project ‘Jij & Ik’. Ze heeft nog 25 deelnemers nodig.
Wie helpt ons? Ken je iemand met een licht verstandelijke beperking die het leuk vindt om samen met
zijn/haar begeleider het spel te spelen? Meld je dan snel aan bij Suzanne.
Ook Debora van Elst is voor haar project ‘Tijd en tijdsbeleving’ op zoek naar ouders en verwanten om
een vragenlijst in te vullen over hun kind/verwant met een matig of licht verstandelijke beperking. Dus
ben je familie of weet je iemand die interesse heeft, ga dan via deze link naar de vragenlijst.
Lees ook over de ‘stand’ bij de Veine dagen, 2 gepubliceerde artikelen en updates van de andere
projecten.
Heb je vragen of opmerkingen, laat het gerust weten. Klik hier voor meer informatie over de
onderzoeken van sociale relaties & ICT, en EMB & ICT.
Veel leesplezier!
Paula Sterkenburg

HERHALING OPROEP: Deelnemers gezocht voor Serious game 'Jij & Ik'
We tellen af!
Wat zijn we ontzettend blij met alle deelnemers en hun begeleiders die al
meedoen aan het onderzoek naar de Serious game ‘Jij & Ik’! En we hebben al
heel veel reacties binnen gehad van deelnemers en begeleiders die het spel
erg leuk en leerzaam vinden om te doen!
Een deelnemer benoemt:
‘’Het deed echt iets met mij. Ik ging meer ontspannen en herkende situaties steeds beter.’’
Ook een begeleider reageert:
‘’Na het spelen van het spel hadden we een goed gesprek. Over emoties en het begrijpen van jezelf.
Ook ik begrijp mijn cliënt nu beter.’’
Nu zijn we op zoek naar de laatste paar deelnemer – begeleider koppels! We hebben nog
ongeveer 25 deelnemers nodig en wie weet ben jij er daar wel een van?
Wie helpt ons? We zoeken enthousiaste volwassenen met een licht verstandelijke beperking (18+) en
hun begeleiders. Het spel biedt de mogelijkheid om op een speelse manier stress te leren reguleren en
jezelf en de ander beter te leren begrijpen. De hoofdpersoon Mo maakt in de ‘Jij & Ik’ game een reis
naar Amerika. Als vanzelf reis je mee, beantwoord je vragen en doe je spelletjes.
Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met onderzoekster Suzanne Derks of bel: 020 59
84402! Of kijk hier voor meer informatie.

HERHALING OPROEP: Jouw mening gevraagd!
Enquête websites van de Academische Werkplaats
In de vorige nieuwsbrief deelden we al mee dat we onze websites gaan
verbeteren. Daarvoor hebben we nog steeds 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 hier te klikken om deze korte enquête in te vullen.

HERHALING OPROEP: Dringend gezocht: de tijd dringt!
Voor het onderzoek ‘Tijd en tijdsbeleving’ zijn wij op zoek naar
familieleden van mensen met een licht tot matige verstandelijke
beperking die onze online vragenlijst kunnen invullen. Het onderzoek
draagt bij aan meer kennis over tijdsbeleving van mensen met een
matig tot lichte verstandelijke beperking. Daarnaast hopen we meer te
weten te komen over hoe hulpmiddelen hierbij kunnen ondersteunen.
De vragenlijst heeft als doel om de mate van tevredenheid met en het
gebruik van (technische) hulpmiddelen rondom tijd voor mensen met een (visuele en) matig tot lichte
verstandelijke beperking in kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een wekker,
agenda, de TimeTimer, een reguliere of kalenderklok.
Hiervoor zoeken we familieleden van mensen met een licht of matige verstandelijke beperking. Of
familieleden van mensen met een visuele beperking èn een licht of matige verstandelijke beperking.
Het gaat om familieleden van cliënten van 18 jaar of ouder (m.a.w. volwassen cliënten). De vragenlijst
is in het Nederlands en kan het makkelijkst worden ingevuld via de computer in plaats van een
smartphone.
Ben je familie of ken je familieleden van mensen met een verstandelijke beperking? Dan een vriendelijk
verzoek aan hen om de vragenlijst in te vullen. Meedoen is vrijwillig en duurt ongeveer 20 minuten.
Voor meer informatie en bij vragen kun je terecht bij Debora van Elst, uitvoerend onderzoeker aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Academische werkplaats Bartiméus & Vrije Universiteit Amsterdam
‘Sociale relaties en gehechtheid’.
Klik hier voor deelname aan de vragenlijst.

OPROEP: "Brussen" gezocht voor Serious game 'De
Broedels'
Serious game ‘De Broedels’
In mei 2021 zijn we gestart met een nieuw
onderzoeksproject waarin we een serious game
ontwikkelen voor de broers en zussen (brussen) van
kinderen met een visuele, verstandelijke of visuele-en-verstandelijke beperking. Dit doen we samen
met Metropolisfilm, een panel van 5 brussen (6-11 jaar), een klankbordgroep met experts uit de
wetenschap en praktijk, en Anjet van Dijken (schreef o.a. het Broers en Zussenboek).
Inmiddels begint het spel steeds meer vorm te krijgen. In het spel zie je ‘de Broedels’. Deze kleine,
lieve monstertjes maken in het spel van alles mee, dingen die brussen ook mee kunnen maken. Ook
zijn de 5 brussen uit het panel te zien in het spel. Zij vertellen over hun eigen ervaringen als brus. Door
middel van het beantwoorden van vragen en het doen van spelletjes over gevoelens en gedachten,
leren brussen om deze gevoelens en gedachten te herkennen en ermee om te gaan. Zij leren ook wat
het betekent om brus te zijn en dat zij niet de enige zijn die dit meemaken.
De aankomende maanden zal er nog hard aan de serious game gewerkt worden. Als in de lente van
2022 het spel helemaal klaar is, willen we gaan onderzoeken of het spel brussen van 6-9 jaar ook echt
helpt. Dan zijn er veel brussen nodig die mee kunnen doen aan het onderzoek en natuurlijk het spel
willen spelen.
Ken je brussen (6-9 jaar) die van spelletjes houden en misschien wel graag mee zouden willen
doen aan dit belangrijke onderzoek? Wil je deze informatie dan doorgeven? Of wil je op een andere
manier meedenken of dit bericht verspreiden? Neem dan contact op met Linda Messemaker-Veerman
(info@brussengame.nl / 020-59 83025).
En vooral … zeg het voort!
Wil je op de hoogte blijven, volg dan ook de Facebook pagina: www.facebook.com/brussengame

'Aansluiten & Stimuleren' - App onderzoek
In onze vorige nieuwsbrief deed Tanja Doodeman een oproep voor
ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking.
Voor ons onderzoek naar de Aansluiten & Stimuleren App zochten
we 6 ouders die de app drie weken lang willen gebruiken en hun
gebruikerservaringen met ons willen delen. Deze oproep is zo goed
gedeeld dat er nu 22 ouders meedoen met dit onderzoek! We zijn
benieuwd naar alle ervaringen en hopen er veel van te kunnen
leren.
Bedankt aan een ieder die de oproep heeft gedeeld of erop heeft
gereageerd!

VeineDAGEN 29 en 30 oktober jl.
Op 29 en 30 oktober stond de Academische Werkplaats op de
VeineDAGEN. Dat is een beurs voor ouders en professionals,
die gaat over de begeleiding van kinderen en jonge
volwassenen met een beperking. Daar moesten wij natuurlijk bij
zijn!
In onze stand lieten we zien welke onderzoeken er plaatsvinden
bij onze Academische Werkplaats. Veel mensen kwamen een
kijkje nemen en wilden meer weten over bijvoorbeeld de slimme
sok, de Barti-mat of de nieuwe serious game voor brussen. Ook heeft Paula Sterkenburg een lezing
gegeven over stress regulatie bij kinderen en volwassenen met een (visuele- en) ernstig verstandelijke
beperking. Er waren mooie ontmoetingen en we hebben goede tips gekregen van bezoekers om verder
over na te denken.

Werving voor onderzoek EMB Pijn App gestart
Voor het onderzoek naar de EMB Pijn App is de werving gestart voor
volwassen deelnemers met ernstige verstandelijk en meervoudige
beperkingen. Onderzoeker Helen Korving is in gesprek met
fysiotherapeuten van Bartiméus en Ons Tweede Thuis om te zien welke
cliënten in aanmerking komen om de nieuwe app te helpen testen.
Uiteindelijk willen we tien volwassenen met EMB volgen bij een
fysiotherapie behandeling waarin zij oefeningen doen waarbij pijn komt
kijken. Hiernaast volgen we ook nog tien volwassenen met EMB bij een
fysiotherapie behandeling waarbij zij geen pijnlijke oefening zullen doen.
Het doel van de tests is om te zien of de EMB Pijn App op de juiste
momenten een pijnwaarschuwing geeft en op andere momenten geen
waarschuwing geeft.
Voor meer informatie over dit project of over deelname, mail naar Helen
Korving.

Nieuws Academische
Werkplaats Bartiméus Vrije Universiteit

De werkwijze van artsen voor verstandelijk gehandicapten en hun kijk op psychofarmaca
Een interdisciplinair onderzoeksteam heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van artsen voor
verstandelijk gehandicapten (AVG) en hun kijk op het voorschrijven van psychofarmaca (kalmerende
medicijnen) bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Door een nieuw ingevoerde wet, de Wet Zorg en Dwang,
moeten AVG's sinds kort een protocol volgen voordat ze dergelijke medicatie mogen voorschrijven.
Negen AVG's zijn uitgebreid geïnterviewd hierover en de uitkomsten zijn geanalyseerd. Het blijkt dat de
AVG's de nieuwe wet met bijbehorend protocol als positief ervaren en dat deze aansluit bij de
terughoudende manier van voorschrijven van psychofarmaca door AVG's. Verder blijkt dat de werkdruk
van AVG's hoog is en dat de nieuwe regelgeving nog niet volledig bekend is bij iedereen met wie de
AVG's samenwerken.
Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift 'International Journal of Environmental
Research and Public Health' en kan hier gedownload worden.
De volledige referentie luidt als volgt:
Bij de Weg, J.C., Honingh, A.K., Teeuw, M. & Sterkenburg, P.S. (2021). An Exploratory Study among
Intellectual Disability Physicians on the Care and Coercion Act and the Use of Psychotropic Drugs for
Challenging Behaviour.
International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 19: 10240.
Voor vragen over dit onderzoek kunt u zich richten tot Aline Honingh of Paula Sterkenburg.

Leven in lockdown: de impact op cliënten en
verwanten
Een onderzoeksteam van de Academische Werkplaats
heeft onderzoek gedaan naar de beleving van de eerste
COVID19-lockdown die plaatsvond tussen maart en mei 2020. Hoe hebben de cliënten van Bartiméus
en hun verwanten deze tijd beleefd? Wat was er moeilijk? Wat zorgde voor onzekerheid? En wat was er
juist wel goed of fijn?
Veertien mensen met een matig tot licht verstandelijke beperking en een visuele beperking en twaalf
familieleden zijn uitgebreid geïnterviewd. De interviews zijn gedaan door speciaal daarvoor opgeleide
mensen. Door middel van diepte-interviews is besproken wat in de deelnemers opkwam als ze dachten
aan de lockdown. Daarmee konden de belangrijkste thema's voor bewoners en verwanten in kaart
worden gebracht. De thema's hebben betrekking op (1) de regels die door de overheid en door de
zorginstelling aangekondigd waren, (2) de relatie met familie en vrienden, en (3) de gevolgen van
COVID-19 en de regelgeving. Op basis van de thema's zijn aanbevelingen gemaakt voor woon- en
zorgorganisaties.
Het artikel is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift 'Journal of Policy and Practice in Intellectual
Disabilities' en kan hier gedownload worden.
De volledige referentie naar het artikel is als volgt:
Honingh, A.K., Koelewijn, A., Veneberg, B., ter Horst, F. and Sterkenburg, P.S. (2021), Implications of
COVID-19 Regulations for People With Visual and Intellectual Disabilities: Lessons to Learn From
Visiting Restrictions. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u zich richten tot Aline Honingh of Paula
Sterkenburg.

Robot Bart stopt Stress!
Na het onderzoek ‘Robot Bart stopt het piekeren’, heeft Bart
een nieuwe missie: mensen helpen met ontspannen. In een
onderzoeksproject van Evelien van Wingerden wordt
onderzocht in hoeverre een robot geschikt is voor het
begeleiden van ontspanningsoefeningen, in vergelijking met
beschikbare alternatieven zoals audio-opnames of
begeleiding door een therapeut. We bouwen voort op
eerdere ervaringen met Robot Bart. Er is speciale aandacht
voor het stemgebruik door de robot.
Eerst moeten we weten hoe de (ont)spanning van deelnemers tijdens zo’n oefening het beste te meten
is. Een student van Saxxion Hogeschool vergelijkt in een afstudeerproject de ‘slimme sok’ met een
armband die hartslag meet. In 2022 gaan we onderzoeken hoe goed Robot Bart mensen met een
verstandelijke beperking kan helpen bij het verminderen van stress.

Project Neuronale Ceroid Lipofuscinose (NCL)
De resultaten van het onderzoek naar gedragsproblemen van
kinderen met NCL (ook wel ziekte van Batten genoemd) zijn
in oktober online gepresenteerd op de conferentie NCL 2021
in St. Louis in de Verenigde Staten. We hebben een overzicht
laten zien (1) van de emotionele en gedragsproblemen die
spelen bij deze ziekte, en (2) van de hulp die geboden wordt
aan deze kinderen en het gezin waarin zij zich bevinden. Op de conferentie hebben we interessante
contacten kunnen leggen met andere onderzoekers en kennis genomen van ander onderzoek op het
gebied van NCL. Hierdoor kunnen we ons volgende project, waarin we een hulpmodule zullen
ontwikkelen voor gezinnen met NCL, nog beter laten aansluiten op actueel onderzoek op dit gebied.
Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u zich richten tot Yvonne Kruithof of Aline
Honingh.

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 jschroor@bartimeus.nl toe aan uw adresboek.

