EVB+ IN BEELD!

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK NAAR SUCCESFACTOREN IN DE
BEGELEIDING VAN EVB+ CLIËNTEN EN EEN SCHOLINGSVOORSTEL
VOOR ZORGPROFESSIONALS.

AANPAK
In deelproject 1

•
DOEL
•

Inzicht krijgen in factoren die een goede relatie
tussen EVB+ cliënten en zorgprofessionals bepalen.
EVB+ staat voor Ernstig Verstandelijke Beperking en
Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.

• Beter inzicht voor professionals welke acties 		

spanningen veroorzaken, welke rol dit speelt in de
relatie tussen cliënt en zorgprofessional en hoe inzet
van biofeedback daarbij kan helpen.

• Ontwikkelen van een scholingsaanbod dat meer

bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals
ondersteuningshandvatten biedt.

•
•

Dit onderzoek draagt bij aan het beter leren lezen
van moeilijk verstaanbaar gedrag en daarmee
het mogelijk voorkomen van incidenten. Dit
bevordert een goede relatie tussen cliënt en
zorgprofessional en daarmee de kwaliteit van
leven van de cliënt.

Brengen we beschikbare kennis uit de literatuur in kaart.
Vullen we de kennis aan met focusgroepen (verwanten en
professionals) en interviews met behandelaren over wat
belangrijke factoren zijn in de relatie tussen cliënt en zorg
professional.

In deelproject 2a
Meten we spanning bij zowel cliënten als zorgprofessionals
met huidgeleiding/hartslag door het dragen van een draagbaar
wireless device (horloge) en kijken we hoe spanning de interactie
tussen beiden beïnvloedt.
In deelproject 2b

•
•

HET EFFECT VAN DIT
ONDERZOEK

Inventariseren we de verschillende methodieken en
werkwijzen die 20 aangesloten zorgorganisaties inzetten en de
aanwezige kennis gericht op de zorgrelatie.

Introduceren we biofeedback voor zorgprofessionals voor
omgaan met spanning.
Testen we de bijdrage die dit kan leveren bij het herkennen en
ombuigen van spanning bij de zorgprofessional.

WELKE CONCRETE EN
TUSSENTIJDSEEINDPRODUCTEN GA JE
OPLEVEREN
•
•
•
•

Wetenschappelijke artikelen.
Handreikingen voor zorgprofessionals in de begeleiding
van EVB+ cliënten.
Nieuw scholingsaanbod voor professionals en studenten.
Implementatieplan om de opgedane kennis in onderwijs
en praktijk te borgen.

'Kwaliteit van bestaan
voor mensen met EVB+
begint met scholing van
de betrokken mensen om
hen heen.'

In deelproject 3
Wordt de kennis van deelproject 1 en 2 samen vertaald naar
het aanpassen van bestaand of ontwikkelen van nieuw
scholingsaanbod voor zorgprofessionals en studenten.

WELK BEELD ILLUSTREERT HET ONDERZOEK
DAT JE GAAT DOEN?

GEWOON BIJZONDER
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