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En dat is maar goed ook. Juist in deze tijd (zie 
ook de publicaties over corona-vraagstukken) 
wordt ook duidelijk hoe belangrijk voortgang van 
kennisontwikkeling is voor zowel een goed leven 
voor cliënten, mooi werk voor zorgprofessionals en 
een duurzaam gezonde zorgorganisatie.

Om een bijdrage te blijven leveren aan een goed 
leven voor cliënten is nog veel ontwikkeling van 
kennis noodzakelijk. Er zijn nog zo veel vragen in 
het leven van onze cliënten en hun verwanten die 
nog onbeantwoord zijn. Daarbij willen we ook weten 
of wat we doen ter ondersteuning van cliënten 
en verwanten  echt effect heeft en daadwerkelijk 
bijdraagt aan de doelen die zij nastreven in hun 
leven.

Voor zorgprofessionals is kennisontwikkeling 
essentieel. Kennis veroudert tegenwoordig in een 
hoger tempo dan vroeger en het bijhouden van 
kennis is dus wezenlijk. Daarnaast is het natuurlijk 
ook gewoon een cadeau om via scholing, onderzoek 
of een andere vorm van kennisontwikkeling 
als professional van een afstandje te kunnen 
reflecteren op je eigen werk.

Tot slot moeten we ons met elkaar zorgen maken 
over de duurzaamheid waarmee we nu onze 
zorginzet organiseren. Als we nu al merken dat 
de arbeidsmarkt te krap begint te worden voor 
onze vraag, hebben we de opdracht om te kijken 
of wat we doen zinvol is, hoe we dezelfde of betere 
kwaliteit kunnen bereiken met minder mens- 
gebonden inzet en of we de schaarse professionele 
arbeidskracht en maatschappelijke middelen wel 
effectief en efficiënt genoeg inzetten.

Genoeg redenen dus om vanuit 's Heeren Loo onze 
inspanningen op het gebied van onderzoek en 
kennisontwikkeling met extra energie ter hand te 
nemen. Niet alleen, maar samen met onze goede 
collega's in ons rijke netwerk. Dit WOK-magazine 
geven we dan ook met dankbaarheid aan onze 
samenwerkingspartners en zoveel  collega's met 
wie we iedere dag samen streven naar een zo goed 
mogelijke werkende gehandicaptenzorg.

Timon Dijkman
Directeur expertisecentrum Advisium

Bas Bijl
Programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek & 
Kennismanagement

Net zoals veel andere zorginstellingen binnen de gehandicaptenzorg hebben we de afgelo-
pen twee jaar de druk vanuit de coronacrisis en de huidige arbeidsmarkt ervaren. Die druk 
heeft ook de onderzoeksactiviteiten geraakt. Onderzoekers werden het primaire proces 
van de zorg ingezogen en in het primaire proces was niet veel ruimte om deel te nemen 
aan wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig kon dit deel van het werk toch voor een 
belangrijk deel doorgaan en hebben we ook mooie resultaten bereikt. 
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Ongeveer tien jaar geleden zette ’s Heeren Loo een proactief kennisbeleid in gang. 
Als zorgorganisatie wilden we directer betrokken zijn bij en mede richting geven aan 
wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Gedegen en bruikbare kennis 
voor de praktijk hebben we nodig om voor cliënten en hun naasten 'te doen wat werkt’: 
diagnostiek, begeleiding en behandeling bieden die aansluit op persoonlijke vragen 
en behoeften. We sloten strategische samenwerkingsverbanden en bouwden aan een 
infrastructuur die de ontwikkeling en toepassing van kennis duurzaam faciliteert, in een 
wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. En we bouwen door. In het proces van 
doorontwikkeling en onderhoud van de infrastructuur speelt WOK (Wetenschappelijk 
Onderzoek & Kennismanagement)  een belangrijke rol (zie ronde kader hieronder).

Het programma 
‘Wetenschappelijk Onderzoek 

& Kennismanagement’ (WOK) is in 
2012 van start gegaan. WOK verbindt 

wetenschappers, zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen die samen werken 

aan kennisvergroting voor nóg betere 
zorg. Initiatieven en projecten voor 

kennisontwikkeling, -deling en -toepassing 
worden door WOK gestimuleerd, 
gefaciliteerd, gecoördineerd en 

begeleid.

1. Kennisketens in beweging

Intern Extern

De driehoek Teams

Themanetwerken, innovatieplatform 
en externe netwerken

Behandelaren

Expertisecentrum Academische 
werkplaats

Universiteit/
hogeschool

Platforms

1Geïnspireerd op de kenniswaardeketen van Matthieu Weggeman (Kennismanagement: de praktijk (2004);  
Leidinggeven aan professionals: niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie (2007))

Vernieuwde infrastructuur 
De figuur hiernaast verbeeldt een kennisketen bij  
’s Heeren Loo; kennisketens staan in onze vernieuwde 
infrastructuur centraal1.  Elke schakel in de  
keten voegt waarde toe aan de processen van  
kennisontwikkeling en kennistoepassing. Tezamen 
vormen de schakels een cyclisch proces van  
kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis  
toepassen en kennis evalueren.

De driehoek. De driehoek is een rijke bron van 
ervaringskennis en praktijkkennis. Ontwikkelde 
kennis moet in samenwerking tussen professio-
nal, client en naasten worden toegepast.
(Zorg)Teams hebben onderbouwde en toepasbare 
kennis nodig. En vice versa vindt ‘de wetenschap’ 
dáár inspiratie voor nieuwe kennisontwikkeling.
Een Platform brengt deskundigen samen (mul-
tidisciplinair) voor het uitwisselen en genereren 
van praktijkkennis. Daarnaast toetst het onder-
zoeksideeën en kennisproducten op toepasbaar-
heid en uitvoerbaarheid in de praktijk.

Behandelaren komen bij de teams ‘over de vloer’ 
en ondersteunen en monitoren de implementatie 
van kennisproducten. Tegelijk signaleren zij nieu-
we kennisvragen.
Een Expertisecentrum vertaalt wetenschappelijke 
kennis naar bruikbare toepassingen en maakt 

kennisvragen uit de praktijk geschikt voor  
(wetenschappelijk) onderzoek. 
Een Academische werkplaats is een duurzaam 
samenwerkingsverband tussen een universiteit/
hogeschool en één of meer zorginstellingen.
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Keten ondersteunt bundeling en ontwikkeling 
De vernieuwing van onze kennisinfrastructuur 
heeft de basis gelegd voor toegenomen activiteit 
en veelzijdige opbrengsten. En stimuleert het 
verkeer tussen wetenschap en praktijk (in beide 
richtingen). 

In 2021 hebben we voor zes cliëntgroepen (zie 
kader pagina 7) flinke stappen gemaakt met 
de inrichting van kennisketens. Daarbij lag 
het accent op een goede verbinding tussen de 
schakels, zodat kennis en kennisvragen op 
hun bestemming aankomen. We zien dat die 
communicatie steeds beter verloopt. Er ontstaan 
productieve verbindingen tussen expertisecentra 
en academische werkplaatsen of met andere 
externe partners. En ook de uitwisseling tussen 
expertisecentra en platforms is beter geborgd. De 
verbindingen helpen bestaande kennis te bundelen 
en nieuwe kennis te ontwikkelen.
De bijdragen in deze uitgaven illustreren dat: een 
toename van onderzoeksprojecten en een scala 
van kennisproducten, van websites en toolkits tot 
webinars en wetenschappelijke publicaties 
 
Opvallend is de actieve betrokkenheid van er-
varingsdeskundigen, begeleiders, trainers en 
leerspecialisten bij initiatieven en projecten. Die 
verbreding beschouwen we als een verrijking voor 
de ontwikkeling en implementatie van kennis.

Animatie over werking kennisketen
Idealiter stroomt kennis naar de kern  van de 
organisatie: de ‘de driehoek’. Omgekeerd is het 
wenselijk dat kennisvragen uit de driehoek en 
de teams sneller en soepeler bij wetenschappers 
terecht komen. Daar valt nog winst te boeken. Om 
brede bekendheid te geven aan de kennisketens 
en communicatie te stimuleren hebben we een 
animatie laten maken die de werking hiervan 

illustreert. Dat gebeurt aan de hand van een 
concreet vraagstuk.

Scan de QR code en bekijk de animatie. 

Dit magazine
In dit magazine lees je welke stappen wij hebben 
gezet in 2021 op het gebied van (wetenschap-
pelijk) onderzoek en kennisdeling. Samen met 
diverse partners, binnen en buiten ’s Heeren 
Loo. Dat koppelen we, waar mogelijk, aan de 
verschillende schakels binnen de kennisketen. 

•    cliënten met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige  
beperkingen (EMB)

•  cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

•  cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)

•  cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

•  cliënten die vallen binnen de groep ‘jeugdigen’ (Jeugd)

• cliënten van 50 jaar en ouder (Ouderen)

INDELING 
CLIËNT

GROEPEN BIJ 
'S HEEREN LOO

Still uit animatie kennisketens 's Heeren Loo.
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Onderzoek ‘Digitaal op Bezoek’ geeft inzicht in 
meerwaarde  digitaal sociaal contact 
Corona had in 2020 en 2021 veel impact op men-
sen met een verstandelijke beperking en hun 
naasten. Vooral het gebrek aan fysiek bezoek was 
ingrijpend. De meeste bewoners voelden zich 
eenzamer. Tijdens de coronatijd deden cliënten, 
naasten en begeleiders veel ervaring op met  
sociaal contact via digitale middelen.  
De ervaringen waren positief én negatief, zo  
blijkt uit het onderzoek Digitaal op Bezoek. 

Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd in een sa-
menwerking tussen de Academische werkplaat-
sen Viveon, EMB en Leven met een verstandelijke 
beperking en de belangenvereniging KansPlus. 
Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 
Vilans en Universiteit Twente waren betrokken. 
Zij brachten de ervaringen met digitaal sociaal 
contact tijdens de coronaperiode in beeld. Het 
ging hierbij om privécontact via bijvoorbeeld 
(beeld)bellen, appen of berichten via social media. 

Mensen met een beperking in een woonvoorzie-
ning deelden hun ervaringen via een vragenlijst 
en interviews. Daarna konden deelnemers mee-
denken over de bevindingen. Wat blijkt? Een groot 
deel van de deelnemers is tijdens de coronaperi-

ode (meer) gaan beeldbellen. De meest gebruikte 
programma’s zijn WhatsApp (69%), Skype (34%), 
FaceTime (27%) en Microsoft Teams (10%).  
Bewoners hebben vooral contact met hun  
moeder, vader, zus, partner of een vriend(in). 
Naasten hebben vooral contact met hun kind, 
broer of zus met een beperking.

Deze programma’s zijn niet voor iedereen even 
eenvoudig. Het advies is daarom om ondersteu-
ning bij digitaal contact op te nemen als onder-
deel van zorg. Denk ook na over een heldere visie 
op digitaal contact. Digitaal contact hoeft fysiek 
bezoek niet te vervangen. Het kan dienen als  
aanvulling, ondersteuning of uitbreiding van  
contacten. En als alternatief wanneer fysiek  
bezoek tijdelijk niet mogelijk is. 

Ook hielpen deelnemers bij het opstellen van een 
handreiking. Hierin staan ervaringen en kennis 
uit de praktijk én kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek. De handreiking is te gebruiken om een 
visie op digitaal contact te ontwikkelen. En om 
digitaal contact goed te organiseren in de organi-
satie. De handreiking bevat ook tips om mensen 
met een beperking beter te helpen bij digitaal 
sociaal contact. 

2. De driehoek

De factsheet en de handreiking zijn te downloa-
den op www.kennispleingehandicaptenzorg.nl. 
Op de website Digitaalopbezoek.nl staat  
informatie voor bewoners, naasten, begeleiders 
en managers of beleidsmakers. 

Ervaringsdeskundigen helpen bij update ‘Sociale 
Slimmeriken’ 
De online wereld biedt mensen met een beperking 
veel kansen. Maar er zijn ook risico’s, bijvoorbeeld 
door sociale media. Hoe zorg je voor veiligheid 
en privacy? Hoe ga je om met prikkels en con-
tact met anderen? In 2013 bedacht begeleider 
en mediacoach Hessel Rienstra het spel Sociale 
Slimmeriken. Hij ontwikkelde het met medestu-
denten van de deeltijdopleiding SPH van Hoge-
school Leeuwarden en collega’s van ’s Heeren Loo. 
In 2021 is dit spel geactualiseerd, met inbreng van 
ervaringsdeskundigen en met financiële steun 
van ’s Heeren Loo. 

Sociale Slimmeriken is een memoryspel met af-
beeldingen en voorbeeldvragen voor de spelleider. 

De spelleider kan ook zelf vragen bedenken. Op 
die manier kom je met elkaar in gesprek. 

Hessel: “Het mooie van Sociale Slimmeriken is, 
dat je zelf geen expert hoeft te zijn. In gesprek 
met cliënten kun je je ook opstellen als leek en de 
cliënt als kenner naar voren schuiven. Zo kom je 
als begeleider of ouder laagdrempelig in gesprek 
over mediawijsheid. Het doel is dat social media 
een minder beladen onderwerp wordt. Uiteindelijk 
maakt het mensen bewuster van hun online keuzes.”

Ontwikkelde kennis moet uiteindelijk worden toegepast. En dat lukt het best in de  
samenwerking tussen professional, cliënt en naasten. De driehoek is ook een rijke 
bron van ervaringskennis en praktijkkennis.

Online gids
   LeukerOnline.nl 

Hessel hielp ook mee met de ontwikke-
ling van LeukerOnline.nl. Dit is een online 

gids voor zorgprofessionals. Ze krijgen 
handvatten om hun cliënten goed te bege-

leiden bij het gebruik van online media.  
De website biedt tools en handige  

websites, veel gestelde 
vragen en goede voorbeelden. 
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Kevin is ervaringsdeskundige. Hij heeft een vorm 
van autisme en woont begeleid zelfstandig in 
Emmeloord. Naast zijn werk als ervaringsdeskun-
dige houdt hij van gamen. Kevin is ook actief als 
gaming streamer, waarbij hij zijn gaming-kunsten 
vertoont aan andere gamers. Zelf gebruikt Kevin 
vooral YouTube, Discord (social-media-platform 
voor gamers) en soms Twitter en Instagram. 

Eerder deed Kevin veel op Facebook, maar dat gaf 
hem veel stress. “Bijvoorbeeld dat iemand me niet 
wil accepteren als vriend, terwijl ik wel met hem 
omga. Ook vind ik het lastig dat mensen allerlei 
leuke dingen delen die ik niet kan doen omdat ik 
moet rondkomen van een uitkering. Daar kan je 
depressief van worden. Je moet iemand goed ken-
nen voordat je ergens op ingaat. Want als je niet 
oppast, krijg je te maken met catfishing, waarbij 
iemand met een vals profiel geld van je probeert te 
krijgen.” 

Vorig jaar was Kevin betrokken bij het actuali-
seren van Sociale Slimmeriken, samen met de 
andere ervaringsdeskundigen. “We bekeken wat er 
oubollig was en weg kon en wat er nu actueel is. 
TikTok en Snapchat zaten er bijvoorbeeld niet in, 
net als livestreamen op social media. We hebben 
ook naar de vragen en de plaatjes gekeken. Daar-
na is het spel aangepast door de vormgever.” 
 
Sinds de introductie in 2013 zijn meer dan 1.000 
exemplaren verkocht. Zowel binnen en buiten  
’s Heeren Loo en in Nederland én België. 

Belangstelling voor het spel sociale slimmeriken? 
Scan de QR code en lees meer.

 

Werken met het ‘Programma Perspectief’
Via Programma Perspectief doe je als zorgprofes-
sional kennis op over mensen met (zeer) ernsti-
ge verstandelijke en meervoudige beperkingen 
(EMB). Dit programma heette voorheen: methode 
Vlaskamp. Ontwikkelaar professor Carla Vlas-
kamp heeft het programma door de jaren heen 
aangepast aan de hand van nieuwe kennis, samen 
met GZ-psycholoog Petra Poppes en professor 
Annette van der Putten. Die kennis staat in het 
nieuwe boek ‘Programma Perspectief, voor avon-
tuurlijke zorgprofessionals’ dat in 2021 uitkwam.

In het rijk geïllustreerde en toegankelijk opgezette 
boek nemen de auteurs de lezer stap voor stap 
mee in de werkwijze van Programma Perspectief. 
Annette: “Het programma is een kader dat je zelf 
invult op individueel niveau. Hiervoor hebben we 
in het boek de nieuwste wetenschappelijke kennis 
opgenomen. In het vorige boek was deze niet 
geïntegreerd. Denk aan kennis over onder meer 
alertheid, pijn, motorische activering en gedrags-
problemen.”  

Op de website programmaperspectief.nl staan 
diverse ondersteunende middelen. Zoals een 
animatiefilmpje met uitleg over het programma, 
informatie over de visie, downloads van lijsten en 
instrumenten over diverse thema’s en een sneak 
preview van het boek. Op de website staat ook 
informatie over de 2-daagse training Werken met 
het Programma Perspectief. Deze training wordt  
gegeven vanuit het Expertisecentrum EMB van 
’s Heeren Loo. 
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Wat doen honden bij mensen met EMB?
Wat doet de inzet van honden bij mensen 
met ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen (EMB)? 
Die vraag staat centraal in het onderzoek van Roos 
Dijkstra. Ze voert dit onderzoek naar Dog Assisted 
Intervention uit als scientist practicioner bij de 
Academische Werkplaats EMB. Daarbij combineert 
ze haar werk van gedragswetenschapper met 
wetenschappelijk onderzoek.

Roos is gedragswetenschapper bij Advisium. “Ik 
had al langere tijd veel interesse voor de inzet 
van dieren binnen de zorg. Wat doen dieren met 
mensen? Daarom volg ik zelf een opleiding om een 
hond in te kunnen zetten binnen de behandeling. 

Omgaan met bijzondere patiënten in de mondzorg
Sommige patiënten stellen mondzorgverleners 
voor grote uitdagingen. Waarom wil deze patiënt 
zijn mond niet opendoen? Hoe zorg ik dat hij mijn 
mondverzorgingsadviezen ter harte neemt? Welke 
benadering werkt en wat juist niet? Bij mondzorg 
is de interactie tussen behandelaar en patiënt 
heel belangrijk. Het is de sleutel naar een soepel 
verlopende behandeling én een betere mondzorg 
buiten de praktijkruimte. 

Daarover schreef Henk Algra het boek ‘Van puzzel 
naar maatwerk’*. Hierin staan 20 casussen. Deze 
casussen illustreren de in de praktijk ontwikkelde 
kennis (expert knowledge). Ze geven inspiratie 
en concrete handvatten voor de dagelijkse 
behandelpraktijk. 

Het boek is bedoeld voor mondzorgverleners 
die regelmatig bijzondere patiënten in de stoel 
krijgen. Ook hulpverleners, ouders, begeleiders en 
gedragsdeskundigen kunnen er hun voordeel mee 
doen. ’s Heeren Loo heeft financieel bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit boek.

Henk Algra is gepensioneerd, maar hij werkte 
jarenlang als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij 
’s Heeren Loo. Henk geldt in Nederland als expert 
in het omgaan met bijzondere patiënten in de 
mondzorg. 

Mensen met een verstandelijke beperking 
hebben vaker gebitsproblemen. Dat kan komen 
door de beperking en door slechte verzorging. 
Het is ook niet altijd duidelijk of iemand pijn 
heeft. Goede mondverzorging voorkomt gaatjes, 
slijtage en tandvleesproblemen. Ook voorkomt 
het gezondheidsklachten ergens anders in het 
lichaam. Zoals diabetes, hart- en vaatziekten en 
longontsteking. 
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De behandelaren van expertisecentrum Advisium spelen een belangrijke rol in het pro-
ces van kennisontwikkeling en kennistoepassing. Behandelaren zijn goed op de hoogte 
van kennisvragen in de driehoek en ze leveren een belangrijke bijdrage aan het imple-
menteren van methodieken en tools die op basis van kennis worden ontwikkeld.

3. Behandelaren

Marcel van Grunsven-
prijs voor Erik Vermaire

Het boek ‘Van Puzzel naar maatwerk’ werd 
gepresenteerd tijdens het symposium t.g.v. het 

50-jarig jubileum van de Vereniging Mondzorg voor 
Bijzondere Zorggroepen (VMBZ, voorheen VBTGG), op 

donderdag 15 april in Nieuwegein.  Diezelfde dag sleepte 
TNO-onderzoeker Erik Vermaire de Marcel van Grunsven-

prijs in de wacht. Deze prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt 
aan de beste wetenschappelijke bijdrage over mondzorg bij 

mensen met een beperking. Het ging om het onderzoek 
‘Een gezonde mond… lekker belangrijk?!’, dat mede 

door ’s Heeren Loo werd gefinancierd. Het onderzoek 
richtte zich op mondzorg en tandheelkundig 
preventief gedrag van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. 
* Het boek ‘Van Puzzel naar Maatwerk’ is verkrijgbaar bij diverse (online) boekhandels. 
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Van daaruit kwam bij mij de vraag op of er op dit 
moment al honden worden ingezet bij mensen met 
EMB. Is daar al kennis over? Hoe kan je honden het 
best inzetten en aan welke voorwaarden moet dan 
worden voldaan?”
 
Roos schreef een onderzoeksvoorstel en ging aan 
de slag. “Ik begon met literatuuronderzoek en vond 
vier artikelen. De kwaliteit van de onderzoeken 
was niet hoog. Het is nog een onontgonnen 
gebied. Daarna hield ik interviews met mensen 
die al honden inzetten bij de EMB-doelgroep. 
Zoals een fysiotherapeut die een hond inzette bij 
de behandeling. Een activiteitenbegeleider die 

de hond meenam naar de dagbesteding. En een 
vrijwilliger die langskwam bij een dagbesteding.” 

De volgende stap wordt het analyseren van 
alle bevindingen. Roos wil daar al wel wat over 
kwijt: “De hond lijkt een verrijking voor het 
activiteitenaanbod. 
De hond wordt vaak ingezet als motivator, om een 
bepaalde reactie uit te lokken. Het is een nieuwe 
prikkel die iets teweegbrengt bij de cliënt. Het 
aangaan van het contact bij mensen met EMB 
gebeurt op een andere manier. Want de cliënt 
kan de hond niet even bij zich roepen. Dat vraagt 
om extra aandacht: hoe zorg je dat de hond en de 
cliënt contact maken? 

Een belangrijke voorwaarde is dat de hond enige 
interesse heeft in de cliënt, en andersom. Die 
interesse kan er bij iemand met EMB anders 
uitzien, zoals het volgen van de hond met 
de ogen en een verandering in de mimiek of 
lichaamshouding waaruit blijkt dat de hond wordt 
opgemerkt.” 

In de VG-zorg komt de inzet van honden steeds 
vaker voor, met positieve uitkomsten. Maar die 
zijn vooral gevonden bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Roos: “Ik vind dat ook 
mensen met EMB moeten kunnen profiteren van 
de positieve effecten van de inzet van honden.” 
Een grootschaliger onderzoek naar deze effecten 
bij mensen met EMB is wenselijk.
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4. Expertisecentrum

Kennis moet stromen. In de kennisinfrastructuur hebben de expertisecentra daarin een 
prominente positie. De expertisecentra hebben een centrale rol bij het ontwikkelen van 
nieuwe kennis en innovatieve zorgvormen. Ook hebben de centra de taak om kennisvra-
gen uit de praktijk te vertalen naar vraagstellingen voor (wetenschappelijk) onderzoek. 

Kennisochtend over IAG
Najaar 2020 verscheen de nieuwe 
‘Methodiekhandleiding Intensieve Ambulante 
Gezinsbehandeling (IAG)*. Deze methodiek is 
inzetbaar in gezinnen en gaat ervan uit dat iedereen 
nieuw gedrag kan aanleren, dat verandering in 
gezinnen altijd mogelijk is én dat problemen van 
kinderen nooit op zichzelf staan. Hun gedrag heeft 
een relatie met de context waarin ze opgroeien. 
Dat was voor het Expertisecentrum Jeugd 
aanleiding voor een online kennisochtend IAG. In 
samenwerking met de Academie van ’s Heeren Loo.

De kennisochtend, op 19 april 2021, was  voor 
iedereen die betrokken is bij het aanbieden en 
uitvoeren van IAG. Zowel gedragswetenschappers 
en ambulant begeleiders als zorgverkopers en 
zorgbemiddelaars. De kennisochtend sloot aan bij 
het speerpunt van de kennisketen Jeugd en het 
Expertisecentrum Jeugd: ‘Doen wat werkt in de 
begeleiding en behandeling van en met gezinnen’.

Circa 100 professionals van ’s Heeren Loo deden 
mee. Aan de hand van een quiz kregen ze inzicht 
in de nieuwe methodiekhandleiding. Ook konden 
zij een thema verder uitdiepen dat voor hun werk 

relevant is. Thema’s als: traumasensitief opvoeden, 
veilig werken in en met gezinnen, cultuursensitief 
werken, ouderschap na scheiding, ethische 
vraagstukken in en met gezinnen, contextuele 
benadering en psychiatrische problematiek in 
gezinnen. 

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Anneleen 
Klarenbeek (lid van Expertisecentrum Jeugd) 
gaf de workshop ‘Psychiatrische problematiek 
in gezinnen’. Dit thema riep veel herkenning  op 
bij de deelnemers. Anneleen: “De GGZ heeft een 
duidelijke scheidslijn in welke cliënten ze helpen, 
op basis van het IQ. Daardoor krijgen we vaker 
te maken met psychiatrische aandoeningen. 
Hoe ga je als IAG’er om met een cliënt met een 
psychiatrische diagnostiek? Pas je de bejegening 
aan? Stel je striktere grenzen? Moet je het netwerk 
versterken? Of meer multidisciplinair werken? 
En hoe werk je samen met een ouder met 
psychische kwetsbaarheid? Belangrijke vragen 
die we aan de hand van drie casussen uitdiepten. 
Er is veel behoefte aan kennis en kunde rondom 
psychische stoornissen. Daarom werken we binnen 
het Expertisecentrum LVB nu aan een leerlijn 
psychische stoornissen.”

*  Rooijen, K. van (2019). Methodiekhandleiding IAG. Landelijk platform IAG ‘Elk jaar bewezen beter.’

Expertisecentrum Jeugd schrijft mee aan 
programma Sociaal Domein
’s Heeren Loo biedt door heel Nederland jeugdhulp. 
Daardoor is de organisatie een grote speler in het 
sociaal domein. Daarbij ligt de focus op (hoog)
specialistische jeugdzorg voor jongeren met 
een (licht) verstandelijke beperking ([L]VB) met 
complexe zorgvragen. 

Toch is in de meeste regio’s het aandeel van ’s 
Heeren Loo in het sociaal domein laag. Dat komt 
omdat bij ’s Heeren Loo het zwaartepunt ligt op Wlz-
gefinancierde zorg. Bovendien kenmerkt het sociaal 
domein zich door korte (behandel)trajecten en een 
resultaatgerichte aanpak. Dat vraagt om een ander 
perspectief van medewerkers en van de organisatie.  

Ons Expertisecentrum Jeugd heeft kennis over wat 
wel en niet werkt in de begeleiding en behandeling 

van jeugdigen en jongvolwassenen met een (L)VB 
en hun omgeving. Daarmee leverde het team in 2021 
een belangrijke bijdrage aan het herontwerp van het 
programma Sociaal Domein van ’s Heeren Loo.

Voor een eenduidige hantering van begrippen 
in deze visie, is het belangrijk dat daarvan goede 
definities zijn. Want op basis daarvan kunnen 
keuzes in het sociaal domein beter worden 
genomen en worden dezelfde uitgangspunten 
gehanteerd. 

Het Expertisecentrum Jeugd heeft definities die 
zijn opgenomen in de herijkte visie en strategie 
op het sociaal domein volledig uitgewerkt, met 
kennis uit de praktijk en uit de wetenschap. Het 
gaat om definities over de doelgroep, over het begrip 
‘specialistische zorg en complexe zorgvragen’ én 
over systeemgericht en effectief werken.
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Signaleringslijst NAH voor tijdige signalering 
hersenletsel 
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt nog niet 
altijd gesignaleerd op woningen. Daardoor krijgen 
mensen niet de juiste begeleiding en behandeling. 
Het Expertisecentrum NAH stelde in 2021 een 
Signaleringslijst samen, voor gebruik in woningen, 
voor cliënten bij wie mogelijk sprake is van NAH.

Irma Fabriek is GZ-psycholoog en lid van het 
Expertisecentrum NAH van ’s Heeren Loo. Ze 
vertelt: “Niet-aangeboren hersenletsel staat nog 
onvoldoende op de kaart. Dat maken we op uit het 
feit dat sommige regio’s aangeven dat er bij hen 
geen mensen met NAH zijn. Maar die kans lijkt 
zeer klein. Daarom stelden we een lijst samen die 
signaleert of er mogelijk sprake is van NAH bij een 
cliënt. Er zijn al veel lijsten. We hebben daarom 
gekeken welke lijst het meest geschikt is voor 
onze doelgroepen. We hebben die lijst verrijkt met 

aanvullende informatie. Met daarbij adviezen voor 
de begeleiding.” 

De signaleringslijst is op te vragen bij het 
Expertisecentrum NAH (expertisecentrum.NAH@
sheerenloo.nl).

Veerkracht gezinshuisouders tijdens lockdowns
De lockdowns in coronatijd hadden veel impact op 
cliënten van ’s Heeren Loo. Ook gezinshuishouders 
kregen het druk. Ineens waren de (gezinshuis)
kinderen 24 uur per dag thuis. Hoe gingen ze 
daarmee om? Voelden ze zich genoeg toegerust? 
En waar liepen ze tegenaan? Om daar inzicht in te 
krijgen voerden GZ-psychologen Anne-Marie van 
Doorn, Marja Eding en psycholoog Kim Wildeman 
in 2021 een kort praktijkonderzoek uit. Ze deden dit 
vanuit het Expertisecentrum Jeugd.

De onderzoekers deden literatuuronderzoek en 
bepaalden welke vragenlijsten ze gingen gebruiken. 
Kim: “We kozen voor een vragenlijst over veerkracht 
en stemming. Ook haalden we bruikbare elementen 
uit vragenlijsten van twee andere onderzoekers die 
zich met veerkracht bezighielden. Op basis hiervan 
stelden we een enquête op en verstuurden die naar 
gezinshuisouders binnen ’s Heeren Loo.” 

Gezinshuisouders voelden zich over het algemeen 
veerkrachtig, zo blijkt uit het onderzoek. Ze waren 
gemiddeld genomen positief gestemd en hadden 
relatief weinig zorgen over corona. Kim: “Ook 
zagen we dat veerkracht, energie en stemming 
samenhangen. Hoe meer veerkracht, hoe meer 
energie en hoe positiever gezinshuisouders hun 
stemming ervaren.” In het onderzoek kwamen 
verschillende bronnen van veerkracht naar voren 
die ook uit de literatuur blijken. 

Individuele bronnen, zoals geloof en zelfvertrouwen. 
Bronnen in het gezin, zoals ‘tijd samen’ en 
dagstructuur. En bronnen uit de sociale context en 
organisatie, zoals voldoende steun vanuit het eigen 
sociale netwerk en vanuit professionals. Verder 
merkten de onderzoekers een groot verschil tussen 
de eerste en tweede lockdown in 2021. De tweede 
lockdown was er meer ruimte om zelf invulling te 
geven aan de situatie, wat als helpend ervaren werd 
om het vol te kunnen houden.

De onderzoekers geven ook adviezen, zowel aan 
gezinshuisouders als aan de organisatie. “Voor 
gezinshuisouders is het belangrijk dat ze een 
vaste dagstructuur aanhouden met momenten 
voor henzelf. Want het wegvallen van eigen tijd 
werd vaak als pittig ervaren. Voor de organisatie 

is het belangrijk dat gezinshuisouders zich gezien 
willen voelen, door regelmatig contact. In de eerste 
lockdown was er vanuit de organisatie meer 
aandacht dan tijdens de tweede lockdown in 2021. 

Blijvende aandacht is belangrijk in zo’n situatie.” 
De coronapandemie was weliswaar de aanleiding 
voor dit onderzoek, maar de aanbevelingen zijn 
waardevol en bruikbaar in (andere) tijden dat goede 
gezinshuiszorg door omstandigheden onder druk 
komt te staan, menen de onderzoekers. 
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5. Academische Werkplaatsen

AW Kajak ontwikkelt handreiking over 
gehechtheid bij LVB-jeugdigen
Hechtingsproblemen komen veel voor bij kin-
deren en jongeren met een licht verstandelijke 
beperking (LVB). Het aanbod van diagnostische 
instrumenten en interventies voor jeugdigen 
met een LVB en problematische gehechtheid is 
echter onoverzichtelijk en weinig wetenschap-
pelijk onderbouwd. De Academische Werkplaats 
Kajak ontwikkelde in 2021 daarom de handreiking 
‘Diagnostiek en behandeling van problematische 
gehechtheid’. 

De handreiking is bedoeld voor jeugdigen met een 
LVB vanaf circa 6 jaar. Het is een practice-based 
document dat bruikbare elementen uit de diverse 
richtlijnen en de vakliteratuur combineert met 
praktijkervaringen in de specialistische jeugd-ggz 
en LVB-jeugdzorg. 

Een gehechtheidsrelatie is een basale levens-
voorwaarde. Het draagt bij aan een gunstig 

hechtingsproces met de ouder. Ook is het  
belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling 
naar mogelijkheden: biologisch/motorisch,  
sociaal-emotioneel en cognitief. Dat hechtings-
problemen zoveel voorkomen bij kinderen en jon-
geren met LVB heeft diverse oorzaken. Het heeft 
zowel te maken met de beperking, als met omge-
vingsfactoren. Veel van deze kinderen of jongeren 
hebben bijvoorbeeld zelf een ouder met een LVB. 
Er kan sprake zijn van onveilig-gedesorganiseer-
de gehechtheid, waarbij de opvoeder onvoorspel-
baar of zelfs beangstigend is voor de jongere. 

“Bij zorgorganisaties is veel praktijkkennis over 
gehechtheid. Maar er staat nog maar weinig 
op papier en het is te weinig wetenschappelijk 
onderbouwd”, zegt gezondheidszorgpsycholoog 
Cynthia Mettler. Vanuit ’s Heeren Loo was ze 
betrokken bij het ontwikkelen van de handreiking. 
“Ik zat in de werkgroep diagnostiek. We inventari-
seerden de bestaande materialen om diagnostiek 
te doen bij het vermoeden van hechtingsproble-

Zorgprofessionals van ’s Heeren Loo nemen deel aan grootschalige onderzoeksprojecten. 
Steeds vaker gebeurt dat structureel en in samenwerking met onderzoekers van univer-
siteiten en hogescholen. Dit noemen we een academische werkplaats. (zie kader  
pagina 23) In deze ‘broedplaatsen’ ontstaat nieuwe, evidence-based kennis. Praktijk-
vragen worden omgezet in wetenschappelijk onderzoek. En goed onderbouwde kennis 
wordt beschikbaar gemaakt voor de praktijk. De zorg aan mensen met een verstandelij-
ke beperking wordt daardoor steeds beter. Uiteindelijk draagt dit bij tot meer kwaliteit 
van leven.

men. En we bekeken in hoeverre deze materialen 
geschikt zijn voor de doelgroep en beschikbaar 
zijn in Nederland.”

De handreiking bestaat uit een korte bespreking 
van de definitie problematische gehechtheid, de 
risicofactoren en prevalentiecijfers. Daarnaast 
bevat zij informatie over de diverse stromingen 
binnen het werkveld van gehechtheid en gehecht-
heidsproblematiek. De handreiking biedt een  
integratieve kijk op de diagnostiek en behan-
deling en een schematisch overzicht met on-
derzoeksmiddelen en behandelmethoden. In 
de handreiking staan de voorwaarden voor de 

behandeling van problematische gehechtheid, 
de uitgangspunten van een goed opvoedklimaat, 
mogelijke LVB-specifieke aanpassingen binnen de 
behandeling en beschikbaar psycho-educatiema-
teriaal.

Scan de QR-code en download de handreiking 
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's Heeren Loo participeert in verschillende Academische 
Werkplaatsen (AW's).

•  In 2012 richtten we met de Vrije Universiteit een AW op die zich richt
op de thema’s ‘Autonomie en vrijheid’, ‘Gezin, zorg en levensloop’ en 

‘Ontwikkelen en leren’. Sinds 2021 opereert de werkplaats onder de naam 
‘Viveon’ (zie pagina 24).

•  Sinds 2013 werken we met de Rijksuniversiteit Groningen/Orthopedagogiek samen in de 
academische werkplaats ‘Opvoeding en Ondersteuning van personen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen’ (AW EMB). Hanzehogeschool Groningen en 
Koninklijke Visio maken eveneens deel uit van dit samenwerkingsverband.

•  In 2015 traden we toe tot de AW ‘Sterker Op Eigen Benen’. Een consortium van  
7 zorginstellingen in de VG-sector plus het Radboudumc (Eerstelijns Geneeskunde voor 
mensen met een verstandelijke beperking). De AW richt zich op vraagstukken over 
gezondheids(on)gelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. 

•  In 2019 richtten we de AW ‘Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid’ op. Samen 
met UMC Groningen (Huisartsgeneeskunde en Psychiatrie), Centrum VB & Psychiatrie, De 
Trans, Espria, GGZ Drenthe en Vanboeijen. De werkplaats richt zich op  mensen met een 
verstandelijke beperking met complexe psychische- of gedragsproblematiek.

• In 2021 werd het lidmaatschap van AW Kajak geformaliseerd (zie kader hierboven). 

Op 20 juli 2021 ondertekende ’s Heeren Loo een samenwerkingsovereenkomst met 
de Academische Werkplaats Kajak. Het gaat om een langdurige samenwerking. 

De werkplaats heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke 
participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te 
vergroten. Dit door gezamenlijke kennisontwikkeling tussen GGZ en LVB-
zorg te stimuleren, om zo de diagnostiek, behandeling en begeleiding voor 

deze specifieke groep jongeren te verbeteren. Professionals uit de jeugd-GGZ en 
van orthopedagogische instellingen uit het hele land dragen hieraan bij. Ze zijn 

verbonden aan werkgroepen die werken aan praktisch toepasbare producten. Daarnaast 
voert de werkplaats praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.

Kajak werd in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Dit in samenwerking met de
lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule en ’s Heeren Loo. 
Ook de gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn betrokken. 

SAMEN-
WERKING MET 

KAJAK 
BEZEGELD

PARTICIPATIE  IN 
ACADEMISCHE

WERKPLAATSEN 
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Academische werkplaats verder als ‘Viveon’
Sinds september 2021 gaat de Academische Werk-
plaats waarin ’s Heeren Loo samenwerkt met de 
Vrije Universiteit verder onder een nieuwe naam: 
Viveon.

Viveon draagt bij aan de ontwikkeling en de om-
geving van mensen met een verstandelijke beper-
king, voor een goed leven. De nieuwe naam past bij 
de intentie om een open netwerk te zijn en dus niet 
een werkplaats van alleen ’s Heeren Loo en de VU. 
De AW werkt nauw samen met alle betrokkenen bij 
het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen van 
kennisvragen en bruikbare kennisproducten. Dit 
gebeurt o.a. in zogenaamde broedplaatsbijeenkom-
sten (zie kader pagina 25). Onderzoek heeft name-
lijk pas echt effect als het goed is ingebed in de 
praktijk. Met de nieuwe naam wil de academische 
werkplaats zich nadrukkelijker profileren in de sec-
tor voor zorg en wetenschappelijk onderzoek voor 
mensen met een verstandelijke beperking.

Broedplaats startpunt voor richtlijn PTTS en 
traumabehandeling
Veel mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) hebben een posttraumatisch 
stresssyndroom (PTSS). Uit onderzoek blijkt 
dit om bijna 40% te gaan. Toch wordt dit in de 
praktijk vaak niet herkend. En als PTSS wel wordt 
herkend, zijn therapeuten vaak voorzichtig met 
het toepassen van een traumabehandeling. Anne 
Versluis, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner 
doet promotieonderzoek op dit gebied, aan de 
Radboud Universiteit i.s.m. AW Viveon. Ze wil 
graag dat er een richtlijn komt, voor binnen én 
buiten ’s Heeren Loo. Als startpunt organiseerde 
ze met adviseur kennisontwikkeling Maaike van 
Rest (Viveon) hierover een broedplaats (zie kader 
pagina 25). 

Anne: “In onze broedplaats namen verschillende 
mensen deel. Onderzoekers, mensen van de 
expertisecentra van ’s Heeren Loo, managers, 
psychologen en psychomotorisch therapeuten. 
We verkenden met elkaar of het een meerwaarde 
heeft om een richtlijn te schrijven en wat er dan  
in zou moeten staan. Welke onderzoeken zijn er 
al? En wat zijn de blinde vlekken? Wat mist er 
nog? Er is al onderzoek over hoe PTSS tot uiting 
komt bij mensen met een LVB. Ook zijn er diverse 
onderzoeken over de behandeling van PTSS bij 
mensen met een LVB. Maar er is heel weinig 
bekend over PTSS bij mensen met een matige tot 
ernstige verstandelijke beperking. 
De deelnemers aan de broedplaats vonden dat er 
een richtlijn moet komen voor cliënten van alle 
niveaus en alle leeftijden. Van thuiswonend kind 
tot dementerende oudere die in een instelling 
woont. Anne: “We hebben ook gezegd: laten 
we er een echte richtlijn van maken, dus een 
hulpmiddel en niet een voorgeschreven protocol. 
De verwachting is dat dit een project wordt van 
ongeveer drie jaar. 

Per 1 januari 2021 is de Associatie van Academische 
Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen opgericht. 
Hierbinnen werken 8 academische werkplaatsen (AW’s) en 
onderzoeksnetwerken samen. Het doel hiervan is dat de AW’s 

nog beter kunnen bijdragen aan de uitdagingen in de sector. 

De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Ze is het aanspreekpunt 

voor ministeries en overheden die zijn betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen 
met een verstandelijke beperking. De aangesloten partners werken samen bij het bundelen 
en verspreiden van de ontwikkelde kennis. Daarnaast stimuleert de Associatie ontmoeting, 
uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners.

Viveon benadert onderzoeksvragen uit de prakijk onder meer via broed-
plaatsbijeenkomsten. Iedereen met een kennisvraag over de zorg kan deze 

pitchen aan een groep wetenschappers, professionals, beleidsmedewerkers 
en ervaringsdeskundigen. Zij denken mee over de beantwoording van de vraag, 

stellen kritische vragen en dragen kennis aan. De vragen worden dus vanuit meer-
dere perspectieven bekeken en gewogen, wat een stevige basis legt voor praktijkgericht 

onderzoek. Multidisciplinaire teams van onderzoekers, zorgprofessionals, cliënten en naasten 
gaan daarna samen op zoek naar antwoorden op zulke vragen.

BROEDPLAATS-
BIJEENKOMSTEN

VIVEON

ACADEMISCHE
WERKPLAATSEN EN

ONDERZOEKSNETWERKEN
BUNDELEN KRACHTEN 
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6. Onderzoek in cijfers

Onderzoek in cijfers
In 2021 zijn  44 onderzoeksprojecten uitgevoerd, 
een toename van meer dan 25%  ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Figuur 1 laat zien dat pro-
motieonderzoeken hierin het grootste aandeel 
hadden (22). Van alle projecten werden er 20 uit-
gevoerd in een van de Academische werkplaatsen 
uitgevoerd (zie pagina 20). Vorig jaar zijn  
9 projecten afgesloten. Pagina 56 t/m 59 bevat een 
overzicht van de lopende onderzoeksprojecten in 
2021.

Uitvoering
We hebben 38 projecten uitgevoerd met hogescho-
len, universiteiten en/of academische  

ziekenhuizen. In totaal gaat het om 20 verschil-
lende partners. De Vrije Universiteit had hierin 
met 10 projecten een groot aandeel; Hanzehoge-
school Groningen, Radboudumc (beide  
7 projecten) en Rijksuniversiteit Groningen (5)  
volgen. Bij 19 projecten betrof de samenwerking 
een combinatie van kennisinstituten.

Bij 10 projecten is het onderzoek zelfstandig uit-
gevoerd door (regio’s van) ‘s Heeren Loo. Bij 31 on-
derzoeksprojecten was de leiding in handen van 
een universiteit of hogeschool. In totaal waren bij 
bijna de helft van de projecten (21) onderzoekers 
betrokken die in dienst zijn van ‘s Heeren Loo.

Focus
In ons onderzoeksprogramma geven we prioriteit 
aan onderzoek naar de zes cliëntgroepen van  
’s Heeren Loo (zie kader pagina 7). Zoals blijkt uit 
figuur 2 lag in 2021 het accent op onderzoek bij 
mensen met een licht verstandelijke beperking 
(8 projecten), op de voet gevolgd door onderzoek 
over jeugdigen (7). Zestien onderzoeksprojecten 
zijn niet exclusief te koppelen aan één van de zes 
cliëntgroepen. Gedragswetenschappelijke on-
derzoeken zijn in de meerderheid (24 projecten), 
op enige afstand gevolgd door projecten met een 
(para)medische vraagstelling (11 projecten).

Hieronder beschrijven we de onderzoeksprojecten die in 2021 werden uitgevoerd, in cij-
fers en grafieken. Afstudeeropdrachten van medewerkers en studenten  
vallen buiten het bestek van dit overzicht. 
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Publicaties en presentaties
In 2021 zijn in totaal 106 producten voortgebracht; 
64 hiervan zijn te koppelen aan 14 onderzoeks-
projecten. In totaal 50 publicaties en presentaties 
zijn uitgebracht in een wetenschappelijke context 
(tijdschriftartikel, presentatie op congres of boek-
bijdrage). Van de totale productie hebben  
41 bijdragen een internationaal (Engelstalig)  
karakter (zie figuur 3). Dit betekent een verdubbe-
ling van het aantal van 2020. Het overzicht van 
alle publicaties en presentaties in 2021 staat op 
pagina 48 tot en met 55.

Financiering
Er zijn 34 onderzoeksprojecten (mede) gefinan-
cierd door ’s Heeren Loo. Negentien hiervan door 
een regio of afdeling, waarbij het meestal ging om 
in-kind financiering. 
Bij 15 projecten leverde Stichting Wetenschap-
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pelijk Onderzoek (SWO) van ’s Heeren Loo een fi-
nanciële bijdrage. Andere organisaties en fondsen 
waren in 29 gevallen de (co-)financier van onder-
zoek (o.m. ZonMw, FNO, Epilepsiefonds).

Voor wat betreft het aandeel van ’s Heeren Loo 
vertegenwoordigden de onderzoeksprojecten 
samen een financieel belang van € 3.400.000. 
Hiervan stond in 2021 een bedrag van in totaal  
 € 467.250 op de begroting van SWO voor de uit-
voering van projecten. Naast deze kosten droeg 
de Stichting voor € 242.000 bij aan de algemene 
kosten van onderzoek en kennismanagement 
waaronder facilitering van de Wetenschappelijke 
Raad en participatie in de Academische Werk-
plaats ‘Sterker Op Eigen Benen’ en ‘Verstandelijke 
Beperking & Geestelijke Gezondheid’.

Ontwikkelingen 2012-2021
Sinds 2012 brengen we het onderzoek van en in 
's Heeren Loo met cijfers in beeld. Drie trends 
zijn in bijgaande figuren afgebeeld. Figuur 4 laat 
al enkele jaren een stijgende trend zien van het 
aantal onderzoeksprojecten. Het aandeel van 
promotieonderzoeken daarin is sinds 2017 flink 
toegenomen. Het aantal praktijkonderzoeken 
nam tot 2018 jaarlijks toe, maar daalt sindsdien 
enigszins. Het totaal (zowel wetenschappelijke 
als niet-wetenschappelijke output) laat vanaf 2013 
een duidelijke toename zien, met een terugval in 
2020. 

Internationale publicaties en presentaties la-
ten over de gehele periode een gemiddeld, licht 
stijgende trend zien. Dat geldt ook voor uitingen 
onder de vlag van één van de academische werk-
plaatsen (zie figuur 5). 

Tot slot is te zien dat de onderzoeksfinanciering 
door SWO door de jaren heen is toegenomen (zie 
figuur 6).
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’s Heeren Loo heeft een eigen 
Wetenschappelijke Raad (WR). Deze 

raad bestaat uit onafhankelijke leden en 
beoordeelt onderzoeksaanvragen die uit 

de organisatie zelf komen of van daarbuiten. 
Bij een positieve inhoudelijke beoordeling adviseert de WR 
van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek om een project 
te financieren. Verder ziet de raad toe op de kwaliteit en de 
voortgang van onderzoeksprojecten en adviseert zij onze 
organisatie over wetenschapsbeleid. De WR vergadert vier 
keer per jaar.

In 2021 is de samenstelling van de raad gewijzigd. Per 
januari is professor Annette van der Putten (hoogleraar 
Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen) 
teruggetreden. En eind 2021 nam professor Geraline 
Leusink (hoogleraar Geneeskunde voor mensen met 
verstandelijke beperkingen, Radboudumc Nijmegen) 
afscheid. Met de benoeming van hoogleraren Thérèse 
van Amelsvoort en Carlo Leget zijn de ontstane vacatures 
vervuld. Zij voegen zich bij de zittende leden, professor 
Marian Jongmans en professor Carlo Schuengel.  

NIEUWE 
SAMENSTELLING 
WETENSCHAPPE-

LIJKE RAAD

Thérèse van Amelsvoort

Carlo Schuengel

Carlo Leget

Marian Jongmans
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’s Heeren Loo maakt actief werk van (wetenschappelijk) onderzoek. Met als doel: de beste 
oplossing voor ieders zorgvraag. We dagen medewerkers uit zich te ontwikkelen en kennis 
te delen. Dit hoofdstuk belicht een aantal onderzoeken die in 2021 zijn gestart of afgerond. 
Sommige daarvan worden of zijn uitgevoerd door medewerkers van onze organisatie. 

7.   Startende en afgesloten  
onderzoeksprojecten

Wat werkt in agressieregulatie-trainingen?
Welke werkzame elementen uit bewezen effectie-
ve agressieregulatie-trainingen doen er werkelijk 
toe? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat 
het consortium Externaliserende gedragsproble-
men bij jongeren (ExtrAct) heeft uitgevoerd bij een 
grote groep jongeren. Het onderzoek stond onder 
leiding van Lysanne te Brinke (promovendus Uni-
versiteit Utrecht). Het vond in 2018 en 2019 plaats 
in het regulier voortgezet onderwijs én bij Groot 
Emaus (jongeren met een licht verstandelijke 
beperking/LVB). De resultaten zijn in 2021 gepubli-
ceerd en binnen ’s Heeren Loo gepresenteerd voor 
behandelaren en begeleiders. Nu wordt bekeken 
hoe de resultaten een vertaling kunnen krijgen 
naar de praktijk.

“De significante resultaten vonden we vooral bij de 
LVB-groep”, licht GZ-psycholoog Jolanda Westera 
toe. Tegen de verwachting in, bleek de cognitieve 
module op zichzelf beter te werken bij deze groep 
dan de gedragsmatige interventie. De beste resul-
taten werden verkregen bij de jongeren die eerst 
de cognitieve en daarna de gedragsmatige inter-
ventie hadden gevolgd.

Jolanda Westera was vanuit Groot Emaus be-
trokken bij het consortium. Ze vertelt: “Voor het 
onderzoek hebben we de werkzame elementen 
van bestaande interventies uitgesplitst en sa-
mengevoegd tot een cognitieve trainingsvariant 
en een gedragsmatige trainingsvariant, vandaar 
de naam ‘Denk en Doe Cool'. We deden dit omdat 
we vermoedden dat daar verschil in zit en omdat 
doorgaans interventies als geheel op hun werk-
zaamheid zijn onderzocht, en niet zozeer de werk-
zame elementen daarin. Veelal zijn cognitieve 
en gedragsmatige aspecten met elkaar verweven 
in een interventie. Door meer te weten te komen 
over welke elementen precies verantwoordelijk 
zijn voor het resultaat van een interventie, kun-
nen we bestaande interventies hopelijk beter en 
wellicht korter maken.” 
Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Met bestaande data meer kennis over NAH- cliënten
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
hebben andere wensen en behoeften dan mensen 
met een verstandelijke beperking. Bovendien ver-
schilt de aanpak van de klachten die ze hebben. 
Het is daarom van belang om te weten of een per-

soon hersenletsel heeft, wat de oorzaak daarvan 
is en welke klachten met het hersenletsel samen-
hangen. Daar is nog een wereld te winnen, blijkt 
uit het onderzoek ‘Meer kennis over de cliënt met 
hersenletsel dankzij bestaande data’, dat in 2021 
werd gepubliceerd (door Fleur Domensino e.a., zie 
pagina 50).

De onderzoekers gebruikten bestaande data (ge-
anonimiseerd) van mensen met NAH om te onder-
zoeken welke informatie door 's Heeren Loo wordt 
geregistreerd. Ook spraken ze met zorgverleners 
om te evalueren of de gegevens die nu worden 
geregistreerd relevant zijn en of deze kunnen wor-
den verbeterd. De belangrijkste conclusie: er wordt 
niet standaard geregistreerd of een cliënt NAH 
heeft. Bovendien worden veel gegevens over het 
functioneren van cliënten vastgelegd op verschil-
lende plaatsen en in open velden. Dit vergroot de 
kans op fouten. Vanwege de versnippering van 
deze gegevens is het moeilijk om die uit de sys-
temen te halen voor analyses, die belangrijk zijn 
voor beleidsvorming en onderzoek. 

De onderzoekers doen daarom een aantal aanbe-
velingen voor zorgverleners en zorgmanagers die 
betrokken zijn bij mensen met NAH in de verstan-
delijk-gehandicaptenzorg.  Zo adviseren ze om de 
etiologie van een beperking te standaardiseren 
en direct bij aanmelding of intake te registeren. Is 
er sprake van NAH, verzamel dan informatie voor 
functiedomeinen die specifiek relevant zijn voor 

mensen met NAH. Gestructureerde gegevensver-
zameling zal ervoor zorgen dat het gedrag van 
mensen in de gehandicaptensector beter begre-
pen wordt, en dat de zorg nog verder toegespitst 
kan worden op de persoon.

Frank Kwakman werkt als gedragswetenschapper 
en neuropsycholoog bij Advisium en is als expert 
actief in het platform NAH en het Expertisecen-
trum NAH. 
“Vooral een goede registratie van de oorzaken van 
het NAH en het niveau van functioneren op de 
verschillende domeinen is van belang.” 
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Dat kun je volgens Frank niet vaak genoeg be-
nadrukken. “Het missen van deze informatie, 
bijvoorbeeld een zware val of een heftig verkeer-
sincident, zorgt ervoor dat zorg suboptimaal wordt 
afgestemd op de cliënt. Dat is onwenselijk. Daar-
naast helpt een gestandaardiseerde registratie het 
wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en 
behandeling van hersenletsel.”

Frank ziet ook andere winst van een dergelijke 
registratie. “Zo kan je bijvoorbeeld zien of er spe-
cifieke regio’s zijn waar deze problematiek vaker 
voorkomt. Je kunt dan je scholingsbeleid aanpas-
sen door in die regio extra trainingen te geven, 
door de trainer van onze NAH-leerlijn of door 
anderen NAH-experts, zoals die van ons eigen 
Expertisecentrum NAH.”

Met de resultaten van het onderzoek onder de arm 
gaat het Expertisecentrum na welke verbeterin-
gen in de standaardregistratie van ’s Heeren Loo 
wenselijk én haalbaar zijn.
Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Adaptief gedrag, gemeten met het 'DIAG'.
Adaptief gedrag is tegenwoordig een belangrijk 
begrip in de diagnostiek voor het bepalen van een 
verstandelijke beperking. Maar hoe meet je het 
niveau van iemands adaptieve vaardigheden? 
Psycholoog Hinke Drijver liep er tegenaan dat er 
in Nederland geen moderne, betrouwbare instru-
menten zijn. Dat kan leiden tot over- of ondervra-
ging, wat weer gedragsproblemen tot gevolg kan 
hebben. Uit onderzoek blijkt dat meer adaptieve 
vaardigheden leiden tot meer kwaliteit van leven. 
Zij deed in 2019 daarom een voorstel voor onder-
zoek naar de ontwikkeling van een nieuw, eviden-
ce-based instrument, samen met professionals uit 
de praktijk: het Diagnostisch Instrument Adaptief 
Gedrag (DIAG). Hinke won hiermee de NPGZ-sti-
muleringsprijs en een geldbedrag van 10.000 euro. 
Als eerste stap deed Hinke literatuuronderzoek 
en raadpleegde zij een focusgroep van gedrags-

wetenschappers en psychodiagnostisch mede-
werkers van 11 instellingen in de gehandicapten-
zorg. Op basis hiervan ontwikkelde ze het DIAG 
door. Het instrument moest aanpasbaar zijn voor 
mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking. De focusgroep adviseerde ook over 
vaardigheden die nodig zijn in de huidige Neder-
landse samenleving voor effectief adaptief gedrag, 
waaronder ook digitale vaardigheden. 

Annemieke de Hoogd is psychodiagnostisch 
medewerker bij zorgorganisatie Vanboeijen in 
Drenthe. “In ons dagelijkse werk nemen we veel 
vragenlijsten af over adaptief gedrag. De diagnos-
tische instrumenten die we gebruiken zijn vaak 
achterhaald. We hebben dus zeker behoefte aan 
een actueel instrument.”
 “Hinke heeft ons regelmatig laten meekijken 
met specifieke vragen”, vervolgt Annemieke. “In 
het begin ging het vooral over de omschrijvingen 
van de vragen. Zijn die duidelijk genoeg voor de 
begeleiders die ermee moeten werken? Dekken 
deze vragen de lading van wat je wilt testen? Ook 
hebben we zorgvuldig naar het scoresysteem 
gekeken."

Wat begon als een initiatief uit en met de prak-
tijk, groeide in 2021 uit tot een wetenschappelijk 
onderzoeksproject, in samenwerking met Acade-
mische werkplaats Viveon en de Radboud Univer-
siteit. Doel van dit promotieonderzoek, waarmee 
Hinke officieel in september 2021 startte, is de 
ontwikkeling van een modern, wetenschappelijk 
onderbouwd en gemakkelijk af te nemen instru-
ment dat adaptieve vaardigheden kan meten van 
een brede groep mensen met een verstandelijke 
beperking.
Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo en 
ZonMw.
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Inzicht in 22q11.2 deletie syndroom: samenwerking 
met Maastricht UMC+
Het 22q11.2 deletie syndroom (22q11.2DS; zie ronde 
kader pagina 35) is een genetische aandoening 
die gepaard kan gaan met een verstandelijke 
beperking. In Nederland wonen een paar duizend 
mensen met 22q11.2DS. Hoewel de aandoening 
helemaal niet zo zeldzaam is, is de kennis over de 
impact bij volwassenen nog beperkt. In Nederland 
hebben zich twee poliklinieken gespecialiseerd in 
volwassenen met 22q11.2DS: bij ’s Heeren Loo en 
bij Maastricht UMC+. Om de kennis over 22q11.2DS 
te vergroten, werken deze poliklinieken, die be-
handeling en wetenschappelijk onderzoek combi-
neren, al langere tijd samen. De samenwerking is 
in juli 2021 geformaliseerd. 

De poliklinieken willen meer samenwerken in de 
dagelijkse praktijk. Een belangrijk verschil is dat 
bij Maastricht UMC+ vooral medisch specialis-
ten werken en dat bij ’s Heeren Loo meer nadruk 
wordt gelegd op het dagelijkse functioneren van 
mensen met 22q11.2DS.

“Maar de samenwerking richt zich eerst vooral op 
wetenschappelijk onderzoek. Meer onderzoek is 

hard nodig”, vertelt Erik Boot, arts voor verstande-
lijk gehandicapten en verbonden aan het  
Expertisecentrum Genetische syndromen van  
’s Heeren Loo. “De kracht van de samenwerking is 
dat we wetenschappelijk onderzoek doen met de 
gegevens van méér mensen met 22q11.2DS. Dat 
vergroot de betrouwbaarheid en de validiteit van 
elk onderzoek dat we doen. Het wetenschappelijk 
onderzoek draagt bij aan betere herkenning en 
erkenning van 22q11.2DS en geeft meer inzicht 
in specifieke gezondheidsproblemen op latere 
leeftijd. Ook moet onderzoek uiteindelijk meer 
duidelijkheid geven over de factoren die de kwali-
teit van leven bepalen.”

Momenteel doet Emma von Scheibler bij  
’s Heeren Loo en Maastricht UMC+ promotie-
onderzoek naar de vraag hoe 22q11.2DS zich bij 
volwassenen manifesteert. Ze kijkt – onder meer 
– naar sensorische problemen (zoals oogafwijkin-
gen en gehoorverlies) en de ziekte van Parkinson. 
Ze wordt begeleid door Erik Boot en Agnies van 
Eeghen.(eveneens AVG bij ’s Heeren Loo) en zal 
promoveren aan de Universiteit van Maastricht, 
bij prof. Thérèse van Amelsvoort. 

De Academische Werkplaatsen (zie pagina 20) maken deel uit van een breder netwerk 
van relaties van ’s Heeren Loo met universiteiten en hogescholen. In dit verband 
worden eveneens onderzoeksprojecten uitgevoerd, vindt uitwisseling plaats en worden 
bijeenkomsten georganiseerd.

Kennis delen én ontwikkelen met Multiplus 
Het is de uitdaging om de wereld begrijpelijk en 
veilig te maken voor mensen met (zeer) ernstige 
meervoudige beperkingen (EMB). Daar is goed we-
tenschappelijk onderzoek voor nodig. Het Experti-
secentrum EMB verzamelt, onderzoekt en ver-
spreidt kennis en expertise over de ondersteuning 
aan mensen met EMB. Om de kennis en expertise 
verder te vergroten, ondertekende ’s Heeren Loo 
namens het Expertisecentrum EMB in juni 2021 
de samenwerking met Multiplus in België. 

Multiplus is een expertisecentrum dat samen-
werkt met de Katholieke Universiteit Leuven. 
Het is het enige kenniscentrum in Vlaanderen 
dat zich richt op mensen met EMB. ’s Heeren Loo 

8. Universiteit/Hogeschool

Ongeveer 1 op de 3.000 kinderen 
wordt geboren met 22q11.2DS. Zij 

missen een stukje genetisch materiaal 
op chromosoom 22 in elke lichaamscel. Dit 

geeft een hoog risico op talrijke lichamelijke en 
psychische gezondheidsproblemen. Sommige 
problemen zijn aangeboren, andere kunnen in 

de loop van het leven ontstaan. Wie welke 
problemen krijgt, en in welke mate, is van 

tevoren niet goed te voorspellen.
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heeft de kennis over mensen met EMB gebundeld 
in het Expertisecentrum EMB, dat nauw samen-
werkt met de Academische Werkplaats EMB (zie 
pagina 23). 

Suzanne Jansen, gedragswetenschapper bij het 
Expertisecentrum EMB, over het belang van de 
samenwerking: “Binnen het expertisecentrum 
van ’s Heeren Loo vertalen we wetenschappelijk 
onderzoek dat plaatsvindt binnen de Academi-
sche Werkplaats EMB naar de praktijk. Dat on-
derzoek vindt plaats op andere onderwerpen dan 
waar Multiplus zich op richt. Multiplus richt zich 
daarnaast ook op practice-based kennis. We gaan 
op allerlei manieren (wetenschappelijke) onder-
zoeken en andere kennis delen, in het belang van 
mensen met EMB.”

Beide expertisecentra gaan ook samen nieuwe 
kennis ontwikkelen. Suzanne geeft een voorbeeld: 
“Wij werken we met Programma Perspectief, maar 
dan vooral intramuraal. In Vlaanderen zetten ze 
Perspectief ook in het onderwijs (De Vijfwijzer) en 
op kinderdagcentra (PACT) in, maar goede trainin-
gen bestaan nog niet. We willen daarom samen 
met Multiplus komen tot een bredere training 
rond Programma Perspectief, met daarin modules 
voor wonen, onderwijs en kinderdagcentra.”
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Toolkit seksualiteit: één overzicht van materialen 
In gesprek gaan met cliënten over het thema 
intimiteit en seksualiteit is lastig, en niet 
gewoon. Dat terwijl het juist in de zorg zo’n 
belangrijk onderwerp is. Daarom ontwikkelde het 
Themanetwerk Seksualiteit van ’s Heeren Loo de 
‘Toolkit seksualiteit’. Hierin zit allerlei informatie 
voor zorgprofessionals om cliënten goed te 
begeleiden. 

Bij het ontwikkelen en delen van kennis is een veelvoud aan netwerken betrokken. 
Interne netwerken van ’s Heeren Loo zoals gezinshuizen, het themanetwerk seksualiteit 
en het innovatieplatform. En daarnaast verschillende externe netwerken.

De materialen hebben als doel om de ontwikkeling 
van autonomie en veerkracht bij cliënten te 
stimuleren en ze beter te leren omgaan met hun 
kwetsbaarheid. De middelen voor kinderen en 
jongeren zijn bedoeld om gezond seksueel gedrag 
te stimuleren en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen. 

Mieke Kats, consulent seksuele gezondheid en 
betrokken bij het Themanetwerk seksualiteit: 
“Er zijn heel veel tools over seksualiteit van 
mensen met een verstandelijke beperking. Maar 
welke tools kun je het beste gebruiken voor jouw 
cliënten, en in welke situaties? Daar lopen veel 
zorgprofessionals tegenaan. We hebben daarom 
een overzicht gemaakt van de belangrijkste tools. 
Dit op basis van de ervaring die we hebben binnen 
het themanetwerk.” 
De toolkit staat op de website van ’s Heeren Loo. 

Scan de QR code en download de toolkit.. 

9. Interne en externe netwerken

“We brengen de toolkit onder meer onder de 
aandacht tijdens de basistrainingen seksualiteit 
voor medewerkers van ’s Heeren Loo. En na de 
training ga je ermee aan de slag in praktijk. De 
toolkit helpt je daarbij.”

‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij 
slaapproblemen’ 
Hoe geef je goede zorg aan patiënten als 
het gaat om slaap? Hiervoor ontwikkelde 
V&VN (de landelijke beroepsvereniging 
van verpleegkundigen en verzorgenden) in 
samenwerking met het Trimbos-instituut de 
richtlijn ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij 
slaapproblemen’. Linda Walgemoet, (kinder)
ergotherapeut en lid van het Themanetwerk 
Slaap van ’s Heeren Loo, was vanuit Ergotherapie 
Nederland betrokken bij de totstandkoming van de 
richtlijn, die is bedoeld voor verpleegkundigen en 
verzorgenden in het algemeen. 

De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke 
kennis en biedt informatie over de oorzaken van 
en risico’s op een verstoord slaap- en waakritme 
en slaapproblemen. Ook geeft het handvatten 
voor het verzamelen van gegevens, het inzetten 
van interventies voor preventie, behandeling en 
begeleiding en het doorverwijzen naar andere 
disciplines. Verder beschrijft de richtlijn de 
invloed van bijvoorbeeld attitude, cultuur, voeding, 
licht en temperatuur op een verstoord slaap- 
en waakritme. In de richtlijn is aandacht voor 
specifieke doelgroepen, waaronder mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Het themanetwerk Slaap – met daarin afgevaar- 
digden van de slaapteams uit verschillende regio’s 
van ’s Heeren Loo – gaat verder aan de slag met de 
nieuwe richtlijn binnen de eigen organisatie. Op 
basis van de richtlijn wordt de werkwijze verder 
aangescherpt. 
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Linda: “Bekendheid met de oorzaken en risico’s 
van slaapproblemen is op alle niveaus binnen de 
organisatie van belang om adequate interventies 
te kunnen doen. Momenteel wordt vooral ingezet 
op persoonsgerichte interventies, maar ook 
omgevingsfactoren die slaap negatief beïnvloeden 
zijn belangrijk. Daarin kunnen we als organisatie 
nog stappen maken. Daarnaast is het belangrijk 
om in het zorgplan van de cliënt ‘slaap’ ook 
standaard te inventariseren en te evalueren. En 
om verpleegkundigen en verzorgenden te scholen 
in het verlenen van goede zorg aan cliënten 
rondom slaap. De nieuwe richtlijn biedt handvatten 
om zowel preventief als curatief in te zetten op 
het verbeteren van de slaap, en daarmee op de 
kwaliteit van leven voor de cliënt.”

HUME-project maakt stress inzichtelijk bij 
mensen met onbegrepen gedrag
Veel mensen met een verstandelijke beperking 
kunnen niet goed aangeven hoe ze zich voelen en 
of ze stress ervaren. Ook voor de omgeving kan het 
lastig zijn in te schatten of iemand stress ervaart 
en wat de aanleiding is. Als stress of spanning 
niet goed kan worden gesignaleerd, kan er ook 
niet adequaat worden gehandeld. Stress wordt 
dan een probleem, wat mogelijk leidt tot nog meer 
stress en onbegrepen gedrag. Betere signalering en 
passende interventies leiden mogelijk tot minder 
stress onbegrepen gedrag. En tot minder spanning 
bij zorgverleners. ’s Heeren Loo is (samen met 11 
zorgorganisaties) betrokken bij de ontwikkeling 
van het emotieherkenningsplatform HUME. In 
2021 is de pilotstudie afgerond, met veelbelovend 
resultaat. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Mentech Innovation, waarbij collega’s van het 
programma ‘Innovatie’ van ’s Heeren Loo nauw 
betrokken waren.

De HUME is een digitaal systeem dat spanning en 
onderprikkeling vroegtijdig herkent bij personen 
met een verstandelijke beperking. Het is gebaseerd 
op sensoren, gedragsmodellen en machine 
learning. De sensoren registreren fysiologische 
kenmerken zoals hartslag, huidgeleiding en 
activiteit. Deze data worden in een database 
omgezet in bruikbare informatie en vertaald 
naar stress. Via een app ‘leest’ de ouder of de 
zorgverlener de gevoelens van hun kind of cliënt. 
Zij kunnen dan passende interventies uitvoeren

Uit de pilotstudie blijkt dat de HUME betrouwbaar 
is voor vroegsignalering van spanning. Dat 
is belangrijk, omdat je dan, bijvoorbeeld als 
zorgprofessional, tijdig kan ingrijpen of zelfs kan 
voorkomen dat stressvolle situaties ontstaan. 
En als de spanningsopbouw eerder begon dan 
altijd werd gedacht, heeft deze misschien een 
andere oorzaak waar je aan kunt werken. De 
HUME blijkt ook onderprikkeling te signaleren. 
En ook onderprikkeling kan leiden tot spanning. 
Verder maakt de HUME nu onderscheid tussen 
lichamelijke stress door inspanning (sporten) en 
psychische stress.

De HUME is allereerst geschikt voor diagnostiek 
van onbegrepen gedrag. Want diagnostiek is 
planbaar en daardoor makkelijker uit te voeren. In 
een later stadium is de HUME mogelijk inzetbaar 
in de dagelijkse zorg voor het verminderen van 
incidenten die te maken hebben met stress. In de 
toekomst wordt ook bekeken of de HUME stress 
bij medewerkers kan meten. ’s Heeren Loo en 
Mentech willen met deze pilotstudie de zelfregie 
en de kwaliteit van leven en geluk van mensen 
vergroten en hen hierin een stem te geven. Door 
stress te verminderen, kunnen incidenten worden 
verminderd. Hierdoor nemen de kwaliteit van 
leven van de cliënt én het werkplezier van de 
medewerker toe. 
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Kennisketens delen kennis via interactieve 
webinars 
Om een goede mix van praktijkkennis en we-
tenschappelijke kennis te delen organiseren de 
’s Heeren Loo Academie, Marketing en commu-
nicatie en Expertisecentrum Advisium sinds 
2020 webinars. Via deze weg beogen we op een 
laagdrempelige manier kennis te vergroten van 
zorgprofessionals, ook voor belangstellenden van 
buiten onze organisatie. Namens Advisium is tel-
kens één van de expertisecentra (zie pagina 16) bij 
de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van 
een webinar betrokken. Daarnaast sluit elke keer 
een deskundige aan uit één van de academische 
werkplaatsen (zie pagina 20), of van een andere 
relevante kennispartner. 

Vorig jaar organiseerde ’s Heeren Loo 
twee webinars, beide in samenwerking 
met academische werkplaats Viveon (zie 
pagina 24). Op 8 juni 2021 ging het webinar 
over hechting: ‘Herkennen en omgaan met 
gehechtheidsproblemen bij mensen met LVB’. 
Dit ‘verdiepende’ webinar was een vervolg op de 
uitzending van oktober 2020 en was bedoeld voor 
begeleiders van ’s Heeren Loo en daarbuiten. In 

het webinar vertelden experts waarom hechting 
zo belangrijk is, hoe de hechtingsontwikkeling 
verloopt en wat je zelf kunt doen om het 
hechtingsproces te stimuleren. Het is terug te 
kijken over www.sheerenloo.nl/hechting. Over het 
tweede webinar gaat de volgende bijdrage.

‘Samen werken aan relaties met jongeren en 
volwassenen met LVB’
Wat hebben mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) in de ondersteuning nodig? En 
wat heb jij als begeleider nodig om er op een goede 
manier te zijn voor jongeren en volwassenen met 
een LVB? Dat is een dagelijkse zoektocht voor 
begeleiders. Daarover ging het webinar ‘Samen 
werken aan relaties met jongeren en volwassenen 
met LVB’ van ’s Heeren Loo in samenwerking 
met de Academische Werkplaats Viveon (zie 
pagina 24). Bedoeld voor begeleiders, studenten, 
behandelaren, zorgmanagers, verwanten en andere 
geïnteresseerden.

Het webinar vond plaats op 16 november 
2021. Aan tafel zaten een zorgprofessional, 
een ervaringsdeskundige LVB, experts en 
een gespreksleider. Gedragsdeskundige en 

onderzoeker Edithe Rot (onderzoeker Viveon 
en lid van Expertisecentrum LVB) vertelde over 
het reflectiemiddel Balans in Beeld dat ze heeft 
ontwikkeld. Dat is een hulpmiddel waarmee 
begeleiders doelgericht informatie verzamelen 
over hun professionele handelen. Met als doel om 
de afstemming in relatie tot de cliënt te versterken 
of verbeteren. Momenteel onderzoekt Edithe de 
effectiviteit van Balans in Beeld. Ze doet dit vanuit 
AW Viveon.
“Je ziet het niet aan mensen als ze een licht 
verstandelijke beperking hebben”, vertelt Edithe. 
“Ze kunnen dit ook goed verbloemen. De kans 
op overvraging is daarom groot, wat kan leiden 
tot stress en frustratie en zelfs probleemgedrag 
kan vergroten. Maar als professional ondersteun 
je juist om probleemgedrag te verminderen en 
ontwikkelkansen te creëren. Een belangrijk deel 
van het effect van je ondersteuning en behandeling 

wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie 
tussen de begeleider en cliënt. Die moet je 
bespreken.”

Tijdens het webinar, dat ruim 380 belangstellenden 
trok, werd geput uit drie kennisbronnen: 
wetenschappelijk onderzoek, de dagelijkse 
praktijk van de zorgprofessional en de ervaringen 
van de cliënt. Aan de hand van casuïstiek 
en wetenschappelijke inzichten kregen de 
deelnemers handvatten voor hun dagelijkse 
praktijk. De deelnemers konden via de chat 
reageren op vragen. 
Op de website van ’s Heeren Loo kun je het webinar 
terugkijken. 

10. Kennisdeling

's Heeren Loo vindt het belangrijk om de kennis die samen met partners is ontwikkeld 
breder te delen. Daarvoor organiseren we webinars en congressen of leveren we hier een 
bijdrage aan.



44 

Ook vind je achtergrondinformatie over het 
onderwerp, net als antwoord op alle vragen die in 
de chat werden gesteld. 

Scan de QR code. 

Webinar over gebruik van zorgdata voor onderzoek
Op 25 mei 2021 hield Vilans, in samenwerking met 
de academische werkplaats Sterker op eigen benen 
(zie pagina 23), de bijeenkomst ‘Zo benut je (big) 
data in de gehandicaptensector’. In de langdurige 
zorg zetten veel organisaties stappen op het 
gebied van datagedreven werken en met de inzet 
van slimme technologie en Artificial Intelligence. 
Een belangrijke uitdaging is de beschikking over 
voldoende betrouwbare data. Welke stappen 
kunnen individuele (zorg)organisaties hierin 
zetten? En welke wensen en mogelijkheden zijn 
er voor organisatie-overstijgende samenwerking? 
Onderzoekers van de academische werkplaats 
lieten zien wat de mogelijkheden zijn, welke 
vragen er spelen en hoe je data professioneel kunt 
gebruiken. Namens ’s Heeren Loo gaf Bas Bijl een 
inkijkje in de eigen Cliëntendatabank (CDB, zie 
kader pagina 47): hoe ontsluiten wij zorgdata voor 
onderzoek?
 
Webinar ‘Prettig oud worden’ 
Hoe zorg je er als zorgorganisatie voor dat cliënten 
prettig oud worden? ’s Heeren Loo heeft dit
vastgelegd in het zorgprogramma ouderen. 
Hoe dat precies werkt? Daarover gaven 

gezondheidszorgpsycholoog Liesbeth van Dam en 
fysiotherapeut Marijke Bunskoek een webinar. Ze 
deden dit in het kader van het online congres ‘Oud 
worden doe je samen’, georganiseerd door collega-
organisatie Middin. “Ons uitgangspunt in de zorg 
voor ouderen is dat zij prettig oud kunnen worden. 
Om dit te realiseren hebben we een aantal doelen 
gesteld. Die doelen zijn schematisch weergegeven 
in het ‘Ondersteuningshuis voor ouderen’. De 
fundering van dit huis bestaat uit menselijke 
behoeftes. De pijlers bestaan uit onvoorwaardelijke 
ondersteuning, het levensverhaal van de cliënt en 
het ‘samen doen’ met de cliënt en diens omgeving. 
Daar bovenop hebben we aandacht voor een 
aangepast dagritme, een aangepaste omgeving, 
een betekenisvolle daginvulling en gezondheid & 
vitaliteit.”

Congres AW EMB belicht samenwerking van alle 
kanten
De Academische Werkplaats EMB draagt bij 
aan verbetering in de kwaliteit van bestaan van 
kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) 
en hun gezinnen. De AW zet praktijkvragen 
om in wetenschappelijk onderzoek. Kennis die 
vervolgens weer wordt gebruikt in de praktijk. 
Maar hoe deel je die kennis? Onder meer met 
een tweejaarlijks congres. Op 19 november 2021 
was er het onlinecongres ‘Perspectieven op 
samenwerken’. Er waren circa 154 bezoekers: 
zorgprofessionals, wetenschappers en ouders/
verwanten.

Door corona vond het congres online plaats. 
Dankzij de geavanceerde techniek waanden 
bezoekers zich echter in een congreszaal. Alle 
digitale mogelijkheden werden benut. 

Het congres belichtte het thema ‘samenwerking’ 

vanuit de diverse perspectieven. Zo was er een 
paneldiscussie tussen dr. Alistair Niemeijer 
(Universiteit voor Humanistiek) en Wikke Kuller, 
ervaringsdeskundige ouder, begeleider Wendy de 
Haardt ('s Heeren Loo) en prof. dr. Annette
van der Putten (Rijksuniversiteit Groningen). 
Daarin belichtten ze dilemma’s en mooie 
voorbeelden van samenwerking. De  
20 interactieve workshops behandelden 
actuele (promotie)onderzoeken, veelal in duo’s 
vanuit de praktijk en onderzoek. Daarbij lag 
de nadruk op de toepasbaarheid in de praktijk. 
Aandacht was er ook voor de wijze waarop de 
AW EMB de onderzoeksagenda samenstelt en 
ervaringsdeskundigen inzet. 

Presentaties waren er van onderzoeker en 
ervaringsdeskundige vader dr. Alistair Niemeijer 
(over zijn onderzoek ‘Kwetsbaarheid en kracht in 
gezinnen met een zorgintensief kind’) en moeder 
Elke de Quay (‘Laat ons samen muziek maken’). 

IASSIDD-congres online vanuit Amsterdam
Maar liefst 25 collega’s van ’s Heeren Loo namen 
deel aan het IASSIDD-congres, 6 tot en met 9 juli 
2021 in Amsterdam. Vanwege corona was het 
ditmaal een onlinecongres. Er waren in totaal 19 
congresbijdragen vanuit ’s Heeren Loo, waaronder 
18 oral presentations en 1 e-poster presentation. 

Orthopedagoog Esther Bisschops hield een 
presentatie over de implementatie van nieuwe 
methoden in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
“In een leerwerkgemeenschap delen we 
ervaringen over het implementeren van 
nieuwe methoden om onvrijwillige zorg te 
verminderen. In de leerwerkgemeenschap 
zitten ervaringsdeskundigen (mensen met een 
verstandelijke beperking) en zorgmedewerkers 
van ’s Heeren Loo en andere zorgorganisaties. 

Als je een nieuwe methode wilt implementeren 
ter verbetering van kwaliteit van zorg, zeggen 
begeleiders: ‘Dat willen we wel, maar we hebben 
er geen tijd voor, want we moeten bij de cliënten 
zijn om daar op dit moment goede zorg te geven.’ 
Er is in de verstandelijk-gehandicaptenzorg dus 
een quality of care-paradox. We bespraken dit 
met de ervaringsdeskundigen. Ze zeiden: ‘Als je 
ons vertelt wat jullie die dag doen en waarom, 
dan vinden wij het helemaal niet erg als wij dan 
worden begeleid door invalkrachten of begeleiders 
van andere groepen’. Bij de implementatie van 
nieuwe methoden helpt het dus enorm om cliënten 
te vertellen dat de begeleiders een training volgen 
in hun belang. Zo kan je de quality of care-paradox 
opheffen.” 

45
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Steeds meer mensen vragen om data uit de Cliëntendatabank (CDB). Het gaat 
zowel om onderzoekers van universiteiten als promovendi van ’s Heeren 
Loo. Ook beleidsadviseurs vragen steeds vaker om data, voor een eigen 

onderzoekje of voor het ontwikkelen van beleid. Dat meldt Johan Brands, 
datamanager cliëntendatabank (expertisecentrum Advisium). 

’s Heeren Loo ontwikkelde de CDB in 2014 samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. In 
het begin kwamen de gegevens voornamelijk uit Caress (elektronisch cliënten dossier), 
maar ondertussen zijn er ook koppelingen met onder meer BergOp (het systeem voor 
vragenlijstgegevens) en Promedico (het systeem dat de medische diensten gebruiken). 

Op basis van data uit de CDB is onderzoek gedaan naar het effect van een aanpak om 
vrijheidsbeperkende maatregelen verantwoord af te bouwen. Ook de invloed van COVID-
19-maatregelen op het aantal incidentenmeldingen binnen ’s Heeren Loo is onderzocht 
met behulp van CDB-data. 

Veel vragen komen uit de eigen organisatie, benadrukt Johan. “Denk aan vragen zoals: 
blijven kinderen die uitstromen uit onze gezinshuizen bij ’s Heeren Loo of gaan ze naar 
andere organisaties? Hoeveel cliënten van 50 jaar en ouder hebben we in de organisatie of 
in de regio? Hoeveel cliënten zijn blind en waar wonen zij? Heel praktische vragen, die van 
belang zijn om beleid te maken of te onderbouwen.”

CLIËNTEN 
DATABANK 

GROEIT DOOR
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complexe alledaagse gezinslevens door samen-
werking vanuit zorg, (proto) professionaliteit 
en (ongevraagde) vriendschap. Gustaaf Bos & 
Alistair Niemeijer (Universiteit voor Humanis-
tiek)

•  Mate en doeltreffendheid van seizoensgriep-
vaccinatie onder personen met verstandelijke 
beperkingen in de Nederlandse huisartsen-
praktijk en de intramurale zorgsetting. Maarten 
Cuypers (Radboudumc en AW SOEB)

•  Praktijkvragen over dementie bij mensen met 
(zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) 
beperkingen. Maureen Wissing (promovendus 
UMC Groningen; promotor prof.dr. Peter Paul de 
Deyn)

•  'De psychometrische kwaliteiten van het Di-
agnostisch Instrument Adaptief Gedrag (DIAG) 
voor personen met een (zeer) ernstige en matige 
verstandelijke beperking. Hinke Drijver  
('s Heeren Loo Advisium Bedum en promoven-
dus Vrije Universiteit Amsterdam; promotores 
prof.dr. Carlo Schuengel en prof.dr. Robert 
Didden) 

•  Gereedschapskist 'Aan de slag in de palliatie-
ve zorg' voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Combineren, implementeren en eva-
lueren van bestaande instrumenten. Jacqueline 
Fluitman, Wiekie Weerstand, Diana de Haan, 
Arjen Kwantes, Yvonne Okel & Marinka de Wit 
(Regio Noordwest-Nederland)
•  New ways, better outcomes: n-of-1 for all. Bibic-

he de Hollander (promovendus Amsterdam 
UMC; promotores prof.dr. Clara van Karnebeek 
en prof.dr. Martina Cornel)

•  Doofblindheid op de kaart. Een prevalentieon-
derzoek tussen ’s Heeren Loo en Bartiméus. 
Helen van der Kolk-van Beek ('s Heeren Loo 
Advisium Ermelo)

•  Kennis over Smith Magenis: Naar wetenschap-
pelijke onderbouwing van complexe zorg. 
Cathelijne Linders (Expertisecentrum Genet-
ische stoornissen, 's Heeren Loo)

•  Op naar ‘personalised care’: N-of-1 interventies 
voor genetische syndromen. Annelieke Müller 
(promovendus Amsterdam UMC; promotor prof.
dr. Frits Wijburg)

•  Ondersteunen van een gezonde leefstijl van 
mensen met een verstandelijke beperking: 
de krachten gebundeld! Annelies Overwijk 
(promovendus Hanzehogeschool Groningen; 
promotor prof.dr. Cees van der Schans)

•  Het delen van zorgdata van mensen met een 
beperking. Richtje Ras (Vrije Universiteit Am-
sterdam en AW Viveon)

•  IDEA: Intellectual Disability and Epilepsy in 
Adults: cognitive trajectories and targets for 
care and interventions. Malu van Schaijk  
('s Heeren Loo Expertisecentrum Genetische 
stoornissen en promovendus ErasmusMC; pro-
motor prof.dr. Patrick Bindels)

•  Late manifestaties van 22q11.2 deletie syn-

droom. Emma von Scheibler ('s Heeren Loo 
Expertisecentrum Genetische stoornissen en 
promovendus Maastricht UMC+; promotor prof.
dr. Thérèse van Amelsvoort)

•  Het effect van de coronamaatregelen op pro-
bleemgedrag en functioneren van mensen met 
verstandelijke beperkingen in instellingen voor 
langdurige zorg. Carlo Schuengel (Vrije Univer-
siteit Amsterdam en AW Viveon) & Joep Tum-
mers (Wageningen Universiteit & Research en 
Radboudumc en AW SOEB)

•  Informatiesystemen in de zorg bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Joep Tummers 
(promovendus Wageningen Universiteit & 
Research en Radboudumc; promotor prof.dr. G. 
Leusink)

•  Ondersteunen van een gezonde leefstijl van 
mensen met een verstandelijke beperking: 
de krachten gebundeld!. De ontwikkeling van 
een omgevingssscan. Kristel Vlot-van Anrooij 
(promovendus Radboudumc; promotor prof.dr. 
Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk en 
prof.dr. Geraline Leusink)



’s Heeren Loo

’s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke be-

perking en/of psychische problemen. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit 

de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties.  

Zo helpen we mensen verder. www.sheerenloo.nl

Meer weten?
Wil je meer weten over  
wetenschappelijk onderzoek  
van ’s Heeren Loo? 
Neem dan contact op met 
Bas Bijl: 
bas.bijl@sheerenloo.nl. 

Klantcontact
0800 - 355 55 55
(ma t/m vr 08.00-18.00 uur)
WhatsApp 06 - 83 36 20 29
info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

Ga naar

sheerenloo.nl


