
Beste lezer,

Nu de coronavaccinatie voor bewoners van instellingen in de verpleeghuiszorg en de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking een feit is, hopen we op betere tijden – zodat de druk op de zorg langzaam vermindert. In
deze nieuwsbrief leest u hoe we vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB)
bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis, om samen met de zorgpraktijk deze periode het hoofd te
bieden en mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zoveel als mogelijk te
ondersteunen.

Ervaringskennis gecombineerd met wetenschappelijke inzichten kunnen ons richting geven voor nu en voor de
toekomst. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van Covid-gerelateerde studies die de AWVB heeft uitgevoerd, maar
er is ook aandacht voor thema’s als eigen regie en sociale netwerken en landelijke ontwikkelingen.

Namens iedereen van de AWVB wens ik u veel sterkte en wijsheid, in goede gezondheid.

Prof. dr. Petri Embregts 

Nieuwe tool over eigen regie en meewegen van cliëntperspectief

Nieuws

COVID-19 update vanuit AWVB  

De uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben grote impact op ieders leven. Het afgelopen jaar
heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) verschillende Covid-gerelateerde
onderzoeken uitgevoerd. We realiseren ons de aanhoudende druk op de zorg, maar hopen dat thema’s uit onderzoek
vanuit de AWVB helpend zullen zijn bij de opbouw naar het nieuwe ‘normaal’. In dit document vindt u een overzicht
van reeds uitgevoerde studies en kunt u doorklikken naar factsheets en publicaties.

https://www.tilburguniversity.edu/tranzo
https://content.mailplus.nl/m15/docs/user315100287/10939/Overzicht_studies_COVID_19_Stuurgroep_AWVB.pdf


Hoe neem je de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking mee, als je afweegt welke zorg je
inzet? En hoe doe je dat, als je werkt met mensen met dementie of een andere hersenaandoening? Voor die vragen is
een nieuwe online tool ontwikkeld: het Wegingskader Cliëntperspectief.

Het Wegingskader helpt je om je te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo
kun je als begeleider of gedragsdeskundige beter inschatten of cliënten jouw zorg
als onvrijwillig ervaren. De tool helpt je ook te zoeken naar alternatieven. En kan
het écht niet anders, dan helpt het Wegingskader je om een afweging te maken
in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is. Het Wegingskader
Cliëntperspectief past binnen de Wet zorg en dwang; de tool is eenvoudig in
gebruik en voor iedereen vrij beschikbaar. Iedereen kan de tool vanaf nu direct
gebruiken via www.hetwegingskader.nl. 

  

Lees meer

Breng makkelijk je netwerk in kaart met Familie enzo 

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen sinds december aan de
slag met ‘Familie enzo’. Met deze online web-app kunnen zij zelf hun
familienetwerk in kaart brengen. Als gebruiker ga je naar www.familieenzo.nl
om een account te maken. Je kunt je eigen avatar (poppetje) samenstellen en
stap voor stap kun je familieleden en andere belangrijke personen toevoegen
aan je familienetwerk. De gebruiker bepaalt zelf wie hij of zij als familie ziet.

  

De web-app kan helpen om het familienetwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking actief te betrekken en
te verstevigen, als die behoefte er is. Een ondersteunend netwerk kan bijdragen aan participatie en inclusie van mensen
met een licht verstandelijke beperking.   

Lees meer

AWVB publiceert vier onderwijsmodules voor mbo-zorgopleidingen 

Hanneke Kooiman benoemd tot AWVB-voorzitter 

Vanaf 1 december 2020 is Hanneke Kooiman voorzitter van de stuurgroep van de
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB). Kooiman is lid van
de raad van bestuur van ASVZ, een van de zorgpartners van de AWVB.

Hanneke Kooiman neemt de voorzittersrol over van Henk Kouwenhoven. De stuurgroep
AWVB is dhr. Kouwenhoven zeer erkentelijk voor zijn werk. Kouwenhoven speelde als
voorzitter een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de AWVB en de verlenging van de
leerstoel van prof. dr. Petri Embregts met 10 jaar.  

https://www.hetwegingskader.nl/
https://vimeo.com/523914473
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/nieuwe-tool
http://www.familieenzo.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/familie-enzo


Sinds deze maand kunnen mbo-docenten gebruikmaken van de eerste van vier nieuwe onderwijsmodules voor
zorgopleidingen. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking ontwikkelde deze lespakketten
op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met vijf mbo-opleidingen in Nederland.

De eerste module gaat over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en de invloed
van de omgeving op dit gedrag. In mei verschijnt het tweede lespakket, over zelfregie bij mensen met een licht
verstandelijke beperking. De overige twee modules verschijnen rond de zomer. Daarin staan de thema’s verslaving en
familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking centraal.

Alle modules zijn ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke kennis. De kosteloos beschikbare modules zijn
bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties.

Lees meer

Krachtenbundeling in de Associatie van Academische Werkplaatsen

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met deze bundeling
van krachten kunnen werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.    

De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland.
Ze vormt een aanspreekpunt voor betrokken ministeries en overheden. De aangesloten partners gaan daarnaast
samenwerken op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Ten slotte stimuleert de
Associatie ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van haar aangesloten partners.

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder
voorzitterschap van prof. dr. Petri Embregts (Tilburg University). Het dagelijks bestuur bestaat verder uit prof. dr. Carlo
Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Geraline Leusink (Radboud Universiteit).

"Tijdens de coronacrisis deden we binnen de Associatie in korte tijd veel ervaring

op met samenwerking in het ophalen en beantwoorden van kennisvragen uit de

praktijk. Zo hebben we veel kunnen betekenen voor zorgprofessionals, mensen

 

 

  

SWZ Zorg en Elver treden toe als partner van de AWVB 

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) breidt dit jaar uit met maar liefst twee
nieuwe partners. Zorgorganisatie SWZ Zorg (hoofdkantoor in Son en Breugel) is per 1 januari toegetreden en
zorgorganisatie Elver (hoofdkantoor in Nieuw Wehl) treedt toe per 1 mei.

De AWVB bestaat dan uit 17 partners: zorgorganisaties Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet
Zorg, Prisma, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel en Zuidwester, de belangenvereniging LFB voor
mensen met een verstandelijke beperking en Tilburg University.

Binnen de werkplaats werken deze partners onder leiding van prof. dr. Petri Embregts structureel samen aan
kennisontwikkeling en kennisdeling, om de eigen kracht van mensen met een beperking en hun naasten te versterken. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/onderwijsmodules
https://www.swzzorg.nl/
https://www.elver.nl/


met een beperking en hun naasten. Dat stimuleert verdere samenwerking. Onze

leerervaringen in de coronatijd zijn daarbij heel waardevol. Uiteindelijk zijn we

pas echt succesvol, als we alle partijen die een rol hebben in de

kennisprocessen betrekken. Dat is een mooie ambitie om samen naartoe te

werken en een stimulans om te komen tot een Kenniscoalitie.” Prof. dr. Petri Embregts
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Kenniscoalitie van start

Vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMw, Vilans, de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen
hebben begin 2021 het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met
verstandelijke beperkingen.

Met de Kenniscoalitie willen we de afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en
kennisdeling in de sector verbeteren. De genoemde organisaties spreken af om uit te werken wat nodig is om de
kennisprocessen te verbeteren. Ook kijken ze wie daarin het beste een rol kan vervullen en waar ook de verbinding
met andere (sector)organisaties van meerwaarde is. 

Publicaties 

Sinds de vorige nieuwsbrief van november 2020 publiceerden onderzoekers van de AWVB diverse wetenschappelijke
artikelen, waaronder een aantal gerelateerd aan covid-19. Hieronder staan een aantal artikelen uitgelicht. Hier vindt u
een totaaloverzicht van recente AWVB-publicaties.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13668250.2021.1893604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13668250.2021.1893604
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jir.12819
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12877
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12877
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12786
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/publicaties
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