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Beste lezer,

De ontwikkeling van de coronapandemie kent nog veel onzekerheden en de maatregelen zijn recent weer
aangescherpt. Onverminderd vraagt deze pandemie het verantwoord omgaan met restricties, het tonen van flexibiliteit,
het bijstellen van plannen en het waarderen van vrijheid en verbinding die voelbaar is tijdens momenten dat we elkaar
fysiek kunnen ontmoeten. Zo vond in oktober een live promotie plaats en organiseerde de AWVB voorafgaand daaraan
een thema-ochtend. Om ons 10-jarig jubileum te vieren, hopen we in 2022 een feestelijk en kennisrijk bezoek te kunnen
brengen aan alle structureel aangesloten partnerorganisaties. Meer over deze ‘ontmoetingen’ lees je in deze
nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief praten we je ook graag bij over het onderzoek naar de LFB-training ‘Naar de Top!’, waarbij we onder
andere data verzamelen via vlogs. En je leest hoe onze adviesraad van ervaringsdeskundigen wordt opgeleid om
onderzoeksvoorstellen te beoordelen. Daarnaast is er aandacht voor wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen
van mensen met LVB+ en EVB+ en de gastredactie voor het Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
(TAVG). Tot slot lanceerden we onze vierde lesmodule - over familienetwerken - en een podcastserie waarin we op
zoek gaan naar wat het betekent om te leven met een verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een
verstandelijke beperking.

Namens iedereen van de AWVB wens ik je veel lees- (en luister)plezier!

Prof. dr. Petri Embregts, december 2021

Vier lesmodules verschenen in 2021

De AWVB ontwikkelt lesmodules op basis van nieuwe
wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met mbo-
opleidingen in Nederland. De modules zijn kosteloos
beschikbaar en bedoeld voor interne academies van
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zorgorganisaties en studenten van mbo-zorgopleidingen in
heel Nederland. Na de eerder verschenen module over
‘Zelfbeschadigend gedrag’ in april, publiceerde de AWVB in
juni de tweede module over ‘Zelfbepaling’ en begin juli de
derde module over ‘Verslaving’. In november volgde de
vierde module over ‘Familienetwerken’.

Lees meer

De AWVB bestaat 10 jaar en gaat 'on tour'

De AWVB bestaat 10 jaar! We vieren deze mijlpaal door in
2022 een feestelijk bezoek te brengen aan de 16
aangesloten partnerorganisaties uit ons
samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig
is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de
kennis die we de afgelopen jaren samen met onze
praktijkpartners hebben ontwikkeld.

Lees meer

Podcast geeft persoonlijk inkijkje in leven van mensen met een verstandelijke
beperking en hun ouders

In de nieuwe podcastserie ‘Puur met Petri’ gaat professor Petri Embregts op zoek naar wat het betekent om te leven
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met een verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen
vertellen Gijs Wanders, Ellis Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen.

Lees & Luister

Triple-C screeningslijst uitgereikt tijdens
themaochtend voorafgaand aan promotie

De thema-ochtend ‘Triple-C en het belang van relaties in
het leven van mensen met een verstandelijke beperking en
gedragsproblemen’ vormde op 15 oktober 2021 het decor
voor de uitreiking van de Triple-C screeningslijst. De
screeningslijst is een praktijkproduct van de AWVB in
samenwerking met zorgorganisatie ASVZ, gebaseerd op de
resultaten van het promotieonderzoek van Tess Tournier.
Met de screeningslijst kunnen zorgorganisaties in kaart
brengen op welke vlak zij nog extra kunnen investeren om
Triple-C succesvol vorm te geven. Tijdens de aansluitende
promotieplechtigheid heeft Tess haar proefschrift met
succes verdedigd.

Lees meer

Adviesraad AWVB rond training af en behandelt eerste onderzoeksvoorstel

Om onderzoeksvoorstellen van onderzoekers bij de AWVB goed van advies te kunnen voorzien, hebben de leden
(ervaringsdeskundigen) van de AWVB-adviesraad het afgelopen jaar een training gevolgd over alle stappen van
onderzoek doen. De adviesraad brengt deze maand voor het eerst advies uit over een onderzoeksvoorstel vanuit de
AWVB, voordat het ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaat.

Lees meer

Data verzamelen via vlogs

De LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor
mensen met een verstandelijke beperking, ontwikkelde in
2019 een trainingsaanbod met de titel ‘Naar de Top!’. In de
training ‘SAMEN naar de Top’ worden
ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer. De AWVB
evalueert het trainingstraject ‘Naar de Top!’ op verzoek van
de LFB en kijkt naar de opbrengsten en impact ervan. We
verzamelen voor dit onderzoek onder andere data via

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/podcast-puur-met-petri-seizoen-1
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/podcast-puur-met-petri-seizoen-1
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/podcast-puur-met-petri-seizoen-1
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/triple-c-screeningslijst-uitgereikt
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/triple-c-screeningslijst-uitgereikt
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/triple-c-screeningslijst-uitgereikt
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/triple-c-screeningslijst-uitgereikt
https://m15.mailplus.nl/wpv9UidasNX2-1387-315100287-test-1
https://m15.mailplus.nl/wpv9UidasNX2-1387-315100287-test-1
https://m15.mailplus.nl/wpv9UidasNX2-1387-315100287-test-1


‘vlogs’. In deze vlogs gaat (co-)onderzoeker Mireille de Beer
in gesprek met ervaringsdeskundige trainers uit het traject.

Lees meer

Jaarverslag 2020 gemist?

Vlak na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in april 2021 bracht de AWVB voor het tweede jaar een online
jaarverslag uit.

Lees meer

Associatie van Academische
Werkplaatsen verzorgt septembereditie
TAVG

Hoogleraar Petri Embregts was gastredacteur van de
septembereditie van het Tijdschrift voor Artsen voor
Verstandelijk Gehandicapten (TAVG). In nauwe
samenwerking met de andere Academische Werkplaatsen
binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen
Verstandelijke Beperkingen is een themanummer tot stand
gekomen, in het bijzonder gericht op ervaringskennis en
Covid-19.

Lees meer

Wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen mensen met LVB+ en EVB+

Onlangs zijn er wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen beschikbaar gekomen van mensen met LVB+ en EVB+.
Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB heeft deze omschrijvingen samen met collega-hoogleraren gemaakt. Ze
vormen een waardevolle basis voor iedereen die zich bezighoudt met beleid of begeleiding en behandeling van mensen
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met LVB+ en EVB+.

Lees meer

 .

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

Publicaties

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