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Beste lezer,

De periode van lockdown en restricties door de coronapandemie lijkt ten einde. Er ontstaat ruimte om te reflecteren op
de inzichten die we door de pandemie scherper kunnen formuleren. En er ontstaat creativiteit en innovatie die we willen
behouden. En juist dan start een grootschalige aanval van Rusland in Oekraïne. Het menselijk leed en de gevolgen zijn
enorm. De waarde van vrijheid en verbinding is in al deze thema’s voelbaar. Ze vormen de basis van de activiteiten van
de AWVB.

Het vervullen van de basisbehoeften aan verbondenheid en zelfbepaling zijn wezenlijk om te komen tot optimaal
welbevinden. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer
over een webinar op 19 april over dit onderwerp. Ook informeren we je over onze activiteiten op het gebied van
ervaringskennis van naasten en de online communities waarin we kennis uit onze onderzoeken delen. We belichten een
nieuw praktijkproduct van de AWVB en berichten over de site visit die op 22 februari plaatsvond bij onze werkplaats. Tot
slot wijzen we je graag op onze nieuwe website www.awvb.nl, waarop al onze onderzoeken en praktijk- en
onderwijsproducten terug te vinden zijn.

Veel leesplezier!

Prof. dr. Petri Embregts, maart 2022

Nieuwe website AWVB

De AWVB heeft een nieuwe website, die begin 2022
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gelanceerd is. Op www.awvb.nl zijn de thema’s waar de
AWVB onderzoek naar doet overzichtelijk gerangschikt. De
website bevat een uitgebreid archief met informatie over
onze huidige en afgeronde onderzoeken. Ook onze praktijk-
en onderwijsproducten voor mensen met een verstandelijke
beperking, hun naasten en (toekomstige) zorgprofessionals
zijn snel en makkelijk terug te vinden via de handige
zoekfunctie. Verder vind je er het laatste nieuws, een
evenementenagenda en een makkelijk lezen-gedeelte, in
begrijpelijke taal voor iedereen.

Naar de nieuwe website

Kennisdelen in communities

Om haar ambities op het gebied van kennisontwikkeling en
kennisdeling te realiseren, zet de AWVB onder andere in op
het inrichten van inhoudelijke communities. Hierin delen
onderzoekers van de AWVB nieuwe kennis uit recent
onderzoek met zorgprofessionals uit de partnerorganisaties
van de AWVB. En halen de onderzoekers input op uit de
praktijk. In 2021 werd de community EMB opgericht, waarin
kennisdeling plaatsvindt over onderzoek dat zich richt op
mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en
meervoudige beperking. In maart 2022 ging de community
Familie van start. De komende jaren zet de AWVB in op
uitbreiding van de communities.

Lees meer

Site visit AWVB

Als tussentijdse evaluatie van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking vond op 22
februari 2022 een site visit plaats bij de AWVB. Daarin hebben we ons werk en de manier waarop we samenwerken met
de praktijk en het onderwijs toegelicht aan de commissie. De commissie had veel lof voor de AWVB. De commissie
verwees in haar lof specifiek naar het werken in co-creatie tussen praktijk en wetenschap en het werken met
ervaringsdeskundigen, twee belangrijke uitgangspunten van onze academische werkplaats. We kijken terug op een
positieve en constructieve site visit, die ons ook inzichten geeft in belangrijke kansen en uitdagingen voor de komende
jaren.
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Motivatielijst voor ontvangen van
begeleiding

Welke redenen heeft iemand met een licht verstandelijke
beperking om begeleiding te willen ontvangen? De AWVB
ontwikkelde in 2021 een vragenlijst om de motivatie voor
begeleiding in kaart te brengen. Wanneer iemand het idee
heeft begeleiding vooral te ontvangen omdat het moet, biedt
de motivatielijst belangrijke aanknopingspunten om in
gesprek te gaan. Zorgprofessionals en onderzoekers
kunnen de vragenlijst samen met de persoon met een licht
verstandelijke beperking invullen en zo zicht krijgen op de
verschillende typen motivaties om begeleiding te
ontvangen.

Lees meer

Blog over cliëntervaringsinstrumenten

Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking wordt gebruik gemaakt van
cliëntervaringsinstrumenten. Hiermee worden de ervaringen
van cliënten gemeten en gebruikt om de zorg te verbeteren.
Zorgorganisaties zijn verplicht om met zo’n instrument uit de
VGN-Waaier te werken. Zij kunnen een
cliëntervaringsinstrument uit de waaier kiezen dat het beste
past bij hun organisatie. Dat is uniek, aldus hoogleraar Petri
Embregts. Zij is lid van de commissie die de instrumenten
heeft beoordeeld en nam het initiatief om te komen tot
een wetenschappelijk artikel over de ontstaansgeschiedenis
van de VGN-Waaier. Lees haar blog hierover op de website
van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  

Naar de blog

Kwaliteitszorg & vakmanschap

Eigen regie & ervaringsdeskundigheid
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Podcast 'Puur met Petri'

“Ik heb het vaak willen uitschreeuwen: kijk, dit kun je bereiken”, zegt Gijs Wanders in de podcastserie Puur met Petri
over de ontwikkeling die zijn licht verstandelijk beperkte dochter Vera doormaakte tot zelfstandig wonende en werkende
jonge vrouw. In de serie gaat professor Petri Embregts op zoek naar wat het betekent om te leven met een
verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een verstandelijke beperking. Naast Wanders vertellen ook Ellis
Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen.

Lees & Luister

Onderzoek naar familie en hun ervaringskennis

Familie is een van de onderzoeksthema’s binnen de AWVB. Hoe breng je de ervaringskennis van naasten samen met
de kennis van zorgprofessionals, zodat de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
optimaal aansluit bij hun behoeften? Binnen het project ‘Ervaringskennis van naasten’ voert de AWVB momenteel een
promotieonderzoek en een praktijkgericht onderzoeks- en ontwikkeltraject uit om naasten gelijkwaardig en effectief te
betrekken bij de zorg en ondersteuning aan hun zoon, dochter, broer of zus met een verstandelijke beperking. Hieruit
vloeit een passend ondersteuningsaanbod voort voor naasten en zorgprofessionals, om het benutten van
ervaringskennis te stimuleren.   

Familie
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Webapp Familie enzo ook geschikt voor
mobiele devices

De webapp Familie enzo is nu ook geschikt voor mobiele
devices. Met de webapp kunnen mensen met een licht
verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk in kaart
brengen. Inzicht in het familienetwerk kan helpen om het
sociale netwerk actief te betrekken en steviger te maken.
De app draagt zo bij aan participatie en inclusie van
mensen met een verstandelijke beperking. De app is voor
iedereen kosteloos beschikbaar. Het responsive maken van
de webapp, zodat deze ook toegankelijk is voor telefoons
en tablets, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

Lees meer

Webinar over zelfbepaling op 19 april

In samenwerking met RINO Zuid organiseert de AWVB op 19 april van 16:00 tot 17:30 uur een webinar over
zelfbepaling. Ieder mens heeft, volgens de zelfdeterminatietheorie, drie basisbehoeften: behoefte aan verbondenheid,
competentie en autonomie. Maar wat als je een verstandelijke beperking hebt en niet of moeilijk duidelijk kunt maken
welke behoefte je hebt, hoe werken deze basisbehoeften dan? Hoe kunnen we onze kennis over basisbehoeften
inzetten om de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren? Deze en andere vragen komen aan
bod tijdens het webinar.

Meld je hier aan voor het webinar

Agenda

Publicaties

Sinds de vorige nieuwsbrief van december 2021 publiceerden onderzoekers van de AWVB diverse wetenschappelijke
artikelen. Hieronder staan een aantal artikelen uitgelicht. Hier vind je een overzicht van recente AWVB-publicaties.

Dekker, M. R., Frielink, N., Hendriks, A. H. C., & Embregts, P. J. C. M. (2022). The General Public’s Perceptions of How
the COVID-19 Pandemic Has Impacted the Elderly and Individuals with Intellectual Disabilities. International Journal of

Environmental Research and Public Health, 19, 2855. DOI:  10.3390/ijerph19052855 
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Heb je vragen over de AWVB? Wil je meer weten over wat we doen? Ben je geïnteresseerd in een
van onze producten of onderzoeken? Neem dan gerust contact op! We helpen je graag verder.
Mail naar awvb@tilburguniversity.edu of bezoek onze website. Daar kun je je ook abonneren op
deze nieuwsbrief en andere updates.

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
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Thalen, M., van Oorsouw, W. M. W. J., Volkers, K., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Psychosocial interventions for older
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de Wit, W., van Oorsouw, W. M. W. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Sexuality, Education and Support for People with
Intellectual Disabilities: A Systematic Review of the Attitudes of Support Staff and Relatives. Sexuality and Disability.
DOI: 10.1007/s11195-021-09724-w

Afmelden          Naar de website          013 466 2969
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