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Samenvatting
Dit rapport bevat de resultaten van de eerste fase
van ‘EMB in het vizier’. Deze fase bestaat uit het actief
ophalen van informatiebronnen, kennisproducten,
informatiebehoeften en kennisvragen bij betrokkenen
in de zorg aan mensen met ernstig meervoudige
beperkingen: directe begeleiders, behandelaren/
gedragsdeskundigen, professionals in het sociaal
domein, managers, ouders en overige verwanten en
onderzoekers. Dit gebeurde door middel van digitale
vragenlijsten. In totaal werd door 330 personen een
vragenlijst ingevuld.

De resultaten van de inventarisatie van informatiebronnen en kennisproducten (deel A van de
vragenlijst) worden in hoofdstuk 2 (tabellen 4 t/m 21)
besproken. Zij laten zien dat in het zorgveld van een
grote verscheidenheid aan informatiebronnen en
kennisproducten gebruik wordt gemaakt. Tussen de drie
groepen uitvoerende professionals (directe begeleiders,
behandelaren/gedragsdeskundigen en professionals in
het sociaal domein, samen bijna 83% van de respons),
was sprake van congruentie in de antwoorden. Door elk
van deze groepen werden collega’s als informatiebron
op de eerste plaats geplaatst. Wanneer echter werd
gevraagd naar de top drie van informatiebronnen, waren
het de methodieken die binnen alle drie de groepen het
meest werden genoemd.
De resultaten van de inventarisatie van informatiebehoeften en kennisvragen (deel B van de vragenlijst)
worden in hoofdstuk 3 (tabellen 22 t/m 28) besproken. Er
doet zich in alle geledingen een grote hoeveelheid vragen
om informatie en kennisvragen voor. Deze vragen werden
geordend via een bottom up procedure, bestaande
uit nauwkeurige bestudering van de antwoorden en
het samenvoegen van gelijksoortige antwoorden tot
categorieën. Bij de verschillende geledingen ontstonden
gelijke categorieën.
De bevindingen leiden tot de volgende aanbevelingen
voor fase 2 van ‘EMB in het vizier’.

Aanbeveling 1
Ga na in hoeverre (betere) matching kan plaatsvinden
tussen enerzijds de genoemde informatiebehoeften en
kennisvragen, anderzijds de gemelde kennisproducten.
Om deze matching goed te kunnen uitvoeren is wellicht
eerst een verdere clustering van die kennisvragen en
kennisproducten nodig en gewenst (zie ook aanbeveling
4). Schenk daarnaast aandacht aan de aansluiting van de
vorm en taal van de kennisproducten bij de kennisvragers
en investeer zo nodig hierin.

Aanbeveling 2
Maak onderscheid tussen soorten kennis en stimuleer/
draag zorg voor een gelijkwaardige inbreng hiervan
in de praktijk. Naast wetenschappelijke kennis zijn
ook praktijkkennis en ervaringskennis, zowel van
professionals als van verwanten, van groot belang.

Aanbeveling 3
Het kennisdelen vanuit concrete vraagstukken in de
praktijk heeft aandacht nodig. Dit kan in fase 2 van ‘EMB
in het vizier’ online, landelijk worden georganiseerd
door de ontwikkeling van een leidraad die een
overzicht geeft van beschikbare kennisproducten voor
professionals. Een ander instrument is het op maat
maken voor vragen uit de EMB-praktijk van www.
kennispleingehandicaptensector.nl/ gehandicaptenzorg/
goede-vragen-uit-de-zorg-deel-je-kennis.html. Een derde
instrument is het benutten van de landelijke (inter)
disciplinaire kenniskringen van het Platform EMG.

Aanbeveling 4
Organiseer de kennis via een ordening die is gebaseerd
op de set van categorieën die in deze inventarisatie is
ontstaan (tabellen 22 t/m 28). Daarnaast, of daarbinnen,
kunnen andere ordeningen worden ingevoegd, zoals:

• De LACCS-gebieden (lichamelijk welzijn, alertheid,

contact, communicatie, stimulerende activiteiten).

• De domeinen van kwaliteit van bestaan:

lichamelijk welbevinden, persoonlijke relaties,
materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling,
emotioneel welbevinden, zelfbeschikking, sociale
integratie, rechten.
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•

Het ordeningskader vanuit Enablin +,
gebaseerd op de visie en systematiek van het
Vlaskampprogramma en PDSA (Plan-Do-Study-Act).

Aanbeveling 5
Maak bij de omschrijving van ‘goede zorg’ gebruik van
het gedachtegoed dat de IGZ uiteen heeft gezet in haar
brochure Ga voor goede zorg aan mensen met een
ernstige meervoudige beperking: het kán. Neem dit mee
in de ontwikkeling van de leidraad.

Aanbeveling 6
Ontwerp voor de positionering en beoordeling van de
methodieken in de zorg en ondersteuning aan mensen
met EMB valideringscriteria waarin de geest en de letter
van de studie van de RVS een belangrijke plaats innemen.
Deze set van criteria kan de basis vormen voor de duiding
van de kennis waarop de praktijk is gebaseerd: practice
based, research based, evidence based en/of context
based kennis.
Overigens is het voor de te ontwikkelen leidraad als
geheel van belang het gedachtegoed van RVS rondom
evidence based als kader mee te nemen.

Aanbeveling 7
Neem het uitvoeren van onderzoek naar de werking en
effecten van LACCS/Goed Leven, Ervaar het maar en Triple
C op in de onderzoeksagenda die in fase 2 van ‘EMB in het
vizier’ wordt ontwikkeld. Dit onderzoek kan ook worden
ingezet ten behoeve van de doorontwikkeling van de
betreffende methodieken.

Aanbeveling 9
Betrek in de volgende fase van ‘EMB in het vizier’
ook uitdrukkelijk, in het kader van het VN-Verdrag,
actoren binnen de reguliere domeinen. Overweeg om
kennisinstituten (zoals Movisie) een rol te geven in de
gewenste kennisoverdracht naar gemeenten.

Aanbeveling 10
Agendeer in de volgende fase van ‘EMB in het vizier’ met
betrekking tot het beroepsonderwijs:

• Verheldering van de kennis en competenties

waarover de toekomstige beroepsbeoefenaren
dienen te beschikken en het verschaffen van
leermiddelen die de doelgroep mensen met EMB goed
in beeld brengen.

•

Op alle niveaus zorgen voor een gespecificeerd
overzicht van beschikbare opleidingen en trainingen,
scholingsmogelijkheden voor jonge professionals en
mogelijkheden voor bij- en nascholing voor ervaren
professionals.

• Advisering over een gemeenschappelijk

EMB-zorgprogramma en een daarbij passend
opleidingskader voor de doelgroep, zodat we ook op
dit gebied dezelfde taal spreken. Elke organisatie kan
binnen dit speelveld eigen modules en programma's
aanbieden.

• Advisering aan organisaties op landelijk niveau,

die verantwoordelijk zijn voor mbo-, hbo- en wocurricula, om ruimte te geven aan dit aanbod. Doe dit
in samenwerking met VGN, zorgaanbieders, ouders en
onderzoekers. Door dit scholingsaanbod te integreren
in bestaande en nieuwe dossiers en modules, zal
de doelgroep EMB meer in het vizier komen bij een
nieuwe lichting professionals.

Aanbeveling 8
Maar meer gebruik van verwanten als bron van
informatie. Geef hen, en in het bijzonder ouders van zowel
volwassenen als kinderen met EMB, een vooraanstaande
plaats in het proces van de te ontwikkelen leidraad, de
doorontwikkeling van het online kennisdossier en de
op te stellen ontwikkelagenda. Maak daarbij gebruik
van al lopende initiatieven met verwanten; integreer de
processen, conclusies en resultaten hiervan.

Graag horen wij wanneer er op- en aanmerkingen
of aanvullingen zijn op de leidraad en/of de kennisproducten. Door samen kritisch te zijn kan de leidraad
verder worden ontwikkeld.
> reactiepagina
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding, doel en
vraagstelling van dit 		
onderzoek
Er zijn in ons land minimaal zo’n 13.000 mensen
met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige
beperkingen (verder afgekort als: mensen met EMB). Hoe
verschillend deze mensen verder ook zijn, bij hen allen
is sprake van een combinatie van stoornissen, leidend
tot beperkingen op alle levensdomeinen. Vanwege hun
intensieve zorgbehoefte doen zij gedurende hun hele
levensloop een groot beroep op zorg en ondersteuning
van hun ouders/verwanten en een grote verscheidenheid
aan professionals.
De groep personen met EMB is zeer divers, maar
er is altijd sprake van complexe problematiek
waardoor zij veelal totaal afhankelijk zijn van
anderen. Een omschrijving van de kenmerken van
deze groep is gegeven door Nakken en Vlaskamp
(2007): zij hebben een (zeer) ernstige verstandelijke
beperking (geschat IA< 25 punten, overeenkomend
met een ontwikkelingsperspectief van maximaal 24
maanden), (zeer) ernstige motorische beperkingen,
bijkomende zintuigelijke problemen en algemene
gezondheidsproblemen, zoals epilepsie en reflux. Dit
alles is ontstaan voor het achttiende levensjaar, hoewel
een zelfde zorgvraag kan bestaan op latere leeftijd bij
groepen die aanvankelijk minder ernstige beperkingen
hebben. Kenmerkend is voorts dat deze personen
niet of nauwelijks verbaal communiceren, zich niet of
nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen, meestal
afhankelijk zijn van een rolstoel, vaak ernstige zintuiglijke
beperkingen en prikkelverwerkingsstoornissen hebben,
alsook veel of regelmatige gezondheidsproblemen, en er
altijd intensieve ondersteuning nodig is bij alle aspecten
van het dagelijkse leven gedurende dag en nacht.
Het project ‘EMB in het vizier’ wil eraan bijdragen
dat mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en
meervoudige beperkingen meer in het vizier komen, dat
kennis en kennisvragen meer worden gedeeld om zo de
kwaliteit van de ondersteuning en van het bestaan te
verbeteren.
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Het project heeft drie doelen:
1. Bundeling van actuele kennis voor de zorg en
ondersteuning aan mensen met EMB en deze via
het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar
stellen.
2. Inventariseren van de kennisbehoeften op dit
gebied.
3. Op basis van het verkregen materiaal een
leidraad voor professionals ontwikkelen en het
bestaande online kennisdossier verder ontwikkelen.
Een eerste voorbeeld van een leidraad zoals genoemd
in het derde doel is de leidraad ‘Oud en gelukkig’, die
ontwikkeld is in het traject ‘Ouderen in het vizier’ en
die een overzicht biedt van kennisproducten waarmee
onder andere directe begeleiders in de langdurige
gehandicaptenzorg de ondersteuning van ouderen
met verstandelijke beperkingen verder vormgeven,
onderbouwen en/of toetsen.
Zie: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
gehandicaptenzorg/leidraad-startpagina-OIV.html
Daarnaast wordt ook beoogd om door dit project - door
het ontwikkelen van structurele, multidisciplinaire
netwerken voor uitwisseling van kennis - de
kennisinfrastructuur te versterken. En tenslotte om
bewustwording te creëren over de problematiek, de
kennisvragen, de beschikbare kennisbronnen en de
noodzaak om vanuit de praktijk en onderzoek actief te
werken aan verbindingen tussen vraag en aanbod.
De doelgroep van dit project bestaat uit een brede
groep betrokkenen die te maken heeft met de zorg en
ondersteuning aan mensen met EMB: directe begeleiders,
behandelaren/gedragsdeskundigen, professionals in het
sociaal domein, managers, verwanten en onderzoekers.
De uitvoering van de eerste fase van ‘EMB in het vizier’,
die al beproefd was bij het project ‘Ouderen in het vizier’,
bevatte de volgende stappen:

•

Actief ophalen van informatiebronnen,
kennisproducten en kennisvragen bij de doelgroep.

•

Deze producten en vragen ordenen en beschrijven
en vervolgens leemtes in kaart brengen.

•

Vertalen van die kennis in een overzicht van
relevante en samenhangende input voor (1) een
in een volgende fase te ontwikkelen leidraad, (2)
de doorontwikkeling van het online kennisdossier,
(3) een ontwikkelagenda met kennisvragen, een
overzicht van activiteiten en producten die vragen

om doorontwikkeling en/of vertaling van praktische
begeleiding in de vervolgfase.
Door deze stappen worden tevens een draagvlak en
betrokkenheid van praktijk en beleid bij dit project
gecreëerd. De later te ontwikkelen professionele leidraad,
waarvoor we in deze fase informatie verzamelen en
beschrijven, beoogt als inspirerend kennisproduct bij
te dragen aan de kwaliteit van de zorg aan mensen met
EMB. Aldus kan hij door alle VGN-lidinstellingen worden
benut. Het kennisdossier en de leidraad zijn bovendien
van waarde voor het mbo- en hbo-onderwijs.
Het project ‘EMB in het vizier’ is onderdeel van het
Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon
Bijzonder’. Het programma ‘ontwikkelt en verspreidt
kennis en past die kennis toe om de ondersteuning
van mensen met verstandelijke beperkingen,
meervoudige beperkingen of niet-aangeboren
hersenletsel te verbeteren. Het doel is dat deze mensen
zelfstandiger functioneren in de samenleving en
meer zeggenschap ervaren. Binnen netwerken gaan
wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en
onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een
(verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere
betrokkenen aan de slag met een van de thema’s:
gezondheid, gedrag of participatie.’ (ZonMw, 2016).
Het project wordt uitgevoerd door een
samenwerkingsverband tussen het Kennisplein
Gehandicaptensector en Platform EMG. Het deel
waarover in deze publicatie wordt gerapporteerd, is
uitgevoerd door Kalliope Consult.

1.2 Opzet, uitvoering en
respons
De eerste twee stappen in de uitvoering van de eerste
fase van ‘EMB in het vizier’ (creëren van draagvlak en
ophalen van kennisproducten en kennisvragen) vonden
in juni en juli 2017 plaats door middel van een uitgebreide
publiciteitscampagne. In deze campagne werden
het werk- en onderzoeksveld geïnformeerd over het
project en werden mensen uitgenodigd om een digitale
vragenlijst in te vullen. Hierbij werden de volgende
middelen ingezet (box 1).

Kennisplein
gehandicaptensector.nl
• Homepage (button of pop-up, in nieuwsitem en in
carrousel uitgelicht).

• Nieuwsflits (special ‘EMB in het vizier’).
• Reguliere nieuwsflitsen (oproep om mee te doen
met vragen/beelden).

• Praktijkverhalen.
• Mailings naar stakeholders, naar expertgroep met

het verzoek om door te sturen aan hun netwerk,
naar projectleiders van de netwerken van Gewoon
Bijzonder.

• Sociale Media (twitteraccounts @pleinpraat, 		
persoonlijke accounts, LinkedIn).

Platform EMG
• Website.
• Nieuwsbrieven.
• Sociale Media.
• Via film en terugkoppeling van het EMB-congres

2017, alsook via de uitnodiging voor het congres
2018.

• Bijeenkomsten van het platform EMG en de 		
kenniskringen.

VGN
• Bericht op de VGN-site, op 14 juli 2017.
• Communicatiemedewerkers leden via community
en mailing.

• Sociale Media @VGNbranche.
• E-zine ‘De Transformatie’ naar gemeenten.
• Nederland Onbeperkt.

Box 1: Overzicht van de belangrijkste middelen die bij de
publiciteitscampagne van de eerste fase van ‘EMB in het
vizier’ werden ingezet.

Verslag van het inventariserende onderzoek | EMB in het vizier |

5

Het overzicht van de herkomst van de respondenten naar organisatie wordt gegeven in tabel 2. Verreweg de meeste
respondenten zijn afkomstig van een lidinstelling van de VGN.

Overige organisaties
• Leerstoel Opvoeden en Ondersteuning van 		

Nadere analyse van het verband tussen geleding en organisatie van herkomst laat zien dat directe begeleiders, staf/
gedragsdeskundigen en managers vrijwel uitsluitend afkomstig zijn van de lidinstellingen van de VGN. Professionals in het
sociaal domein zijn ook grotendeels uit deze groep afkomstig maar daarnaast ook uit de groepen overige zorgorganisaties
en overige organisaties, die veelal bestaan uit kleine, onafhankelijke dienstverlenende organisaties. Tot de groep waarvan
de herkomst onbekend is, behoren vermoedelijk veel verwanten.

personen met EMB (RUG).

• Expertisecentrum EMB, ’s Heeren Loo Zorggroep
en RUG.

• Ouder/belangenverenigingen (BOSK, MCG, EMB,
KansPlus, Ieder(in), 2CU, Lotje & Co).

• Vilans (Website, Nieuwsbrief, Sociale Media @		

Tabel 2: Overzicht van de herkomst van de respondenten

VilansNL, Facebook.com/Vilans).

• Kanalen ZonMw (Website, Nieuwsbrief, Sociale
Media @ZonMw).

Type herkomst
		
		

Aantal		
respondenten

Aantal organisaties
waarvan afkomstig

Zorginstellingen (lidinstellingen VGN)

262		

62 *

Overige zorgorganisaties

13		

13

Aan het invullen van de digitale vragenlijst waarin werd gevraagd naar gebruikte informatiebronnen, kennisproducten
en behoeften aan informatie en kennis in de zorg en ondersteuningen aan mensen met EMB, werd gehoor gegeven door
330 personen. In de lijst werden aparte versies gemaakt voor de volgende zes geledingen: directe begeleiders, staf/
gedragsdeskundigen, managers, verwanten, onderzoekers en medewerkers van kenniscentra en professionals in het
sociaal domein (cliëntondersteuners, adviseurs en overige). De totale vragenlijst is opgenomen als bijlage 1.

Onderwijsinstellingen

18		

15 **

Onderzoeksorganisaties ***

6		

6

Overige organisaties

6		

6

Verwanten

6		-

De verdeling van de 330 personen over de geledingen is weergegeven in tabel 1. We zien dat bijna de helft van de
respondenten directe begeleider is.

Onbekend

19		-

Totaal

330		102

• Media/magazines (Klik, Markant, Nieuwsbrieven
binnen de sector).

Tabel 1: Aantal ingevulde vragenlijsten, naar geleding

*

Geledingen

Aantal

Percentage

Directe begeleiders

156

47,3

Staf/gedragsdeskundigen

67

20,3

Managers

12

3,6

Verwanten

20

6,1

Onderzoekers/medewerkers kenniscentra

20

6,1

Professionals sociaal domein

50

15,1

Onbekend

5

1,5

Totaal

330

100,0
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Binnen de zorginstellingen waren de respondenten vaak verspreid over diverse
locaties. In totaal was sprake van 132 locaties.
** Van één onderwijsinstelling deden vier locaties mee.
*** De Rijksuniversiteit Groningen, die een afzonderlijk document met onderzoeksproducten en kennisvragen
indiende, is hier gerekend als één respondent en één organisatie.

De analyse van de verzamelde informatie heeft op twee manieren plaatsgevonden. De data behorend tot delen van de
vragenlijst waarin gebruik werd gemaakt van een indeling in categorieën (vragen naar gebruikte informatiebronnen of
producten en naar de top drie daarvan) werden geordend volgens die categorieën. Daarnaast werden de open vragen (de
vraag naar tips en suggesties in het eerste deel, de vragen naar informatiebehoeften en kennisvragen in het tweede deel)
geordend via een bottom up procedure, bestaande uit nauwkeurige bestudering van de antwoorden en het samenvoegen
van gelijksoortige antwoorden tot categorieën.
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1.3 Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de inventarisatie gepresenteerd en besproken. Eerst (hoofdstuk 2) komt de
opbrengst van de vragen naar gebruikte informatiebronnen en kennisproducten aan bod. Daarna (hoofdstuk 3) gaan
we in op de resultaten met betrekking tot de behoefte aan informatiebronnen en kennisvragen. Tenslotte (hoofdstuk 4)
vindt een beschouwing van de resultaten plaats, mede met het oog op de vervolgstappen in het project ‘EMB in het vizier’
als geheel. Voor die vervolgstappen wordt een aantal aanbevelingen gegeven. In de bijlagen volgen nog de volledige
vragenlijst die werd verspreid (bijlage 1) en een lijst van referenties (bijlage 2).
Om het lezen van hoofdstukken 2 en 3 te vergemakkelijken, is in tabel 3 een overzicht gegeven van de plaatsen waar de
resultaten over de diverse onderdelen van de vragenlijst kunnen worden gevonden. De cijfers in de tabel verwijzen naar de
tabellen in dit rapport. Waar ‘tekst’ staat, is van het betreffende onderdeel geen tabel gemaakt maar wordt het resultaat
in de tekst beschreven. Met ‘nvt’ wordt bedoeld dat dit onderdeel in de vragenlijst van de betreffende geleding niet
voorkwam.

Tabel 3: Overzicht van de vindplaatsen van de resultaten van het onderzoek (de cijfers zonder letter verwijzen naar de
tabellen, de cijfers met ‘p’ ervoor verwijzen naar de pagina’s waar het betreffende onderdeel in de tekst is opgenomen)

Onderwerpen in de vragenlijst

Geleding *

		

DB

SG

PSD

MAN

VW

OND

Deel A: Eigen informatiebronnen en kennis
Welke informatiebronnen/kennisproducten?

4

4

4

14

15

16

Top drie van bronnen (aantallen)

5

8

11

14

nvt

nvt

Overzicht van de methodieken in top drie

6

9

12

p. 22

nvt

nvt

Overzicht van overige bronnen in top drie

7

10

13

p. 23

nvt

nvt

Zou u de bronnen aanbevelen aan anderen?

17

17

17

nvt

nvt

nvt

Wilt u uw kennis delen op site Kennisplein?

nvt

18

18

18

nvt

18

Tips en adviezen aan anderen

19

19

19

20

21

nvt

Deel B: Informatiebehoeften en kennisvragen
Over welke onderwerpen meer informatie?

22

22

22

23

24

25

Hoe wilt u deze informatie ontvangen?

26

26

26

26

26

26

Welke kennisvragen hebt u?

27

27

27

p. 50

p. 50

28

* Verklaring van de afkortingen:
DB:
Dagelijks begeleiders
SG:
Staf/gedragsdeskundigen
PSD: Professionals (cliëntondersteuners, adviseurs en overige professionals) in het sociaal domein
MAN: Managers
VW:
Verwanten
OND: Onderzoekers/medewerkers kenniscentra
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2. Resultaten over eigen informatiebronnen
		 en kennis (deel A)
2.1 Informatiebronnen van directie begeleiders
Het eerste onderdeel van de vragenlijst betrof de informatiebronnen en good practices die men in de zorg en
ondersteuning gebruikt. Tabel 4 geeft hiervan de resultaten. We hebben in deze tabel de drie groepen uitvoerende
professionals (behalve directe begeleiders ook staf/gedragsdeskundigen en professionals in het sociaal domein)
samengenomen.
Tabel 4: Aantallen personen (tussen haakjes percentages) die in het dagelijks werk rond de zorg en ondersteuning aan
personen met EMB gebruik maken van informatiebronnen (directe begeleiders), c.q. informatiebronnen en good practices in
de eigen organisatie aanwezig vinden (staf/gedragsdeskundigen en professionals in het sociaal domein.

Informatiebron/terrein van good practic

Geleding

		
		

Directe
begeleiders

Staf/gedragdeskundigen

Professionals
sociaal domein

Visiedocument

57 (37)

48 (72)

30 (60)

Beleidsnota

22 (14)

35 (52)

19 (38)

Protocollen/richtlijnen

122 (78)

48 (72)

32 (64)

Diagnostische instrumenten

50 (32)

57 (85)

27 (54)

Methodiek

120 (77)

59 (88)

38 (76)

Zorgprogramma

85 (54)

33 (49)

24 (48)

Interne scholing/training

121 (78)

56 (84)

38 (76)

Ondersteuningsplan

132 (85)

54 (81)

37 (74)

Handreiking

13 (8)

6 (9)

12 (24)

Competentieprofiel

19 (12)

30 (45)

20 (40)

Collega’s

140 (90)

60 (90)

42 (84)

Artikelen (bijv. Klik, Markant)

58 (37)

nvt

nvt

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften)

nvt

54 (81)

39 (78)

Onderzoeksrapporten

nvt

27 (40)

16 (32)

Bijeenkomsten (bijv. congres, Kenniskring)

82 (53)

48 (72)

32 (64)

Normdocumenten

nvt

2 (3)

nvt

Video’s/filmpjes

68 (44)

42 (63)

27 (54)
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Informatiebron/terrein van good practic

Geleding

		
		

Directe
begeleiders

Tabel 5: Door directe begeleiders genoemde aantallen in de top drie van de meest gebruikte informatiebronnen (n=154)
Staf/gedragdeskundigen

Professionals
sociaal domein

Informatiebron

Genoemd als		

		

Bron 1

Bron 2

Bron 3

Totaal

Spel

42 (27)

22 (33)

14 (28)

E-learning

85 (54)

27 (40)

19 (38)

Methodiek

69

25

10

104

Boekje/folder/kennisbundel

39 (25)

29 (43)

19 (38)

Collega’s

15

22

32

69

Website/webdossier/App

61 (39)

29 (43)

25 (50)

Ondersteuningsplan

17

24

15

56

Toolkit

11 (7)

12 (18)

6 (12)

Interne scholing/training

10

20

19

49

Checklist

27 (17)

17 (25)

8 (16)

Protocollen/richtlijnen

2

10

14

26

Overig

27 (17)

11 (16)

9 (18)

E-learning

4

10

7

21

Aantal respondenten

156 (100)

67 (100)

50 (100)

Website/webdossier/App

6

9

5

20

Visiedocument

9

5

1

15

Zorgprogramma

5

5

3

13

Het meest (in volgorde van score) maken directe begeleiders gebruik van de informatiebronnen collega’s (90%),
ondersteuningsplan (85%), protocollen en richtlijnen (78%), interne scholing en training (78%) en methodieken (77%).
Tot de categorie ‘overig’ behoren (bij alle drie geledingen) meerdere meldingen over verwanten als bron van informatie.

Artikelen (bijv. Klik, Markant)

0

7

5

12

Bijeenkomsten (bijv. congres, Kenniskring)

1

7

3

11

Diagnostische instrumenten

3

2

2

7

Vervolgens werd gevraagd om de top drie van de gebruikte informatiebronnen te noemen.
Voor de directe begeleiders geeft dit de volgende uitkomst (tabel 5).

Boekje/folder/kennisbundel

3

0

4

7

Video’s/filmpjes

0

2

5

7

Spel

0

1

4

5

Checklist

1

4

0

5

Handreiking

0

0

1

1

Beleidsnota

0

0

1

1

Toolkit

0

0

1

1

Competentieprofiel

0

0

0

0

Overig

4

3

6

13

Totaal

149

156

138

443

10 |
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Tabel 6: Door directe begeleiders genoemde methodieken in hun top drie van informatiebronnen (n=154) *

Naam methodiek		
			

Aantal malen
genoemd

Genoemde specifieke bronnen

LACCS/ Goed Leven

40

• Trainingen De Geeter & Munsterman

				

• Goed Leven visie (document)

				

• Werkwijze ‘Vijf Olifanten’ (boek, training)

				

• Bijscholingen post-hbo EMB

				

• Interne scholing en documentatie (eigen magazine en training)

				

• Website LACCS

				

• Boek ‘Koekje bij de koffie’ (2016)

Methode Vlaskamp

• Boek van Vlaskamp e.a. (2005)

17

				

• Website

				

• Trainingen, cursussen, intervisie

				

• Vlaskamp zelf

				

• Zorgplein

				

• PACT

Ervaar het maar		

• Boeken, basismap, werkmap

14

* Vermeld zijn de methodieken die tenminste driemaal werden genoemd. Tweemaal werden genoemd: Totale
communicatie en BIM (Beleven in Muziek). Eenmaal werden genoemd: Plancius, Geef me de vijf, Kleine stapjes, methode
Urlings, Speelpoort, Peuterplein, Sherborn, Learning together, Begeleidend ontdekkend leren, Active support, Opbouwen
van vertrouwensrelatie, Supported living, De curve, Dit wil ik ervaren, Inclusie, Kracht in eenvoud, Ontdekkend kijken,
Kijken naar wat we zeggen.
De methodiek LACCS/Goed Leven wordt verreweg het meest genoemd, gevolgd door de methodieken Vlaskamp en ‘Ervaar
het maar’.
Een overzicht van de overige informatiebronnen die in de top drie werden genoemd, volgt in tabel 7.
Tabel 7: Door directe begeleiders genoemde overige bronnen in hun top drie van gebruikte informatiebronnen (n=154) *

Informatiebron

Aantal		Genoemde specifieke bronnen

Collega’s

69		• Onderlinge overdracht van kennis na scholing

				• Uitwisselen van ervaringen, sparren, intervisie, delen van dilemma’s (wat maakt dat
			

je het zo doet, hoe krijg je optimale omgang, bejegening)

				• Rapportages
				• Collega’s met specifieke vakkennis (activiteitenbegeleiders, fysio, orthopedagogen,
			

verpleegkundigen, muziek, spel, yoga, ergotherapie)

				• Teamoverleg
Ondersteuningsplan 56		• Zorgdossiers (handmatig, ECD)

				

• Thyra Koeleman, Dorothea Timmer-Huigens

Triple C		

6

• Cursussen

				• Vanuit LACCS-domeinen

				

• Literatuur

				• Vanuit methode Vlaskamp

Ervarings-ordening

• Interne scholing, filmpjes

3

Timmer- Huigens			

• Boek ‘Vreugde beleven aan je menszijn’

Basale stimulatie		

• Studiedagen, literatuur

3

				

• Andreas Frohlich

Sensorische integratie

3

[Niets genoemd]

Gentle teaching		

3

• Website, training, literatuur

Belevings-gericht 		

3

				• Individuele plannen

				• Onderzoeksbevindingen collega’s
				• Diverse rapportage systemen (Cura, Plancare, Caress, Nedap ONS, 			
			
Scholing/ training

Pluriform, IOP)

49		• Met betrekking tot LACCS (o.a. Post Hbo-EMB, cursussen/trainingen van De Geeter &

			

Munsterman)

				• Met betrekking tot andere specifieke onderwerpen (verpleegkundige vaardigheden,
			

dementie, sensomotorische integratie, driehoekskunde, NAH, emotionele

			

ontwikkeling, epilepsie, medisch handelen, rouwverwerking, omgaan met moeilijk

• Intranet binnen organisatie, cursus, video

			

verstaanbaar gedrag, verslikkingsgevaar, rechten van de cliënt, hygiëne)

werken			

• Informatie van ouders

				• Kenniscafé EMB

				

• Orthopedagoog

				• BIG-trainingen (medicatie, blaasspoelingen, sondevoeding)
				• Voorzieningen in organisaties (leerportaal, e-learning)
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Informatiebron

Aantal		Genoemde specifieke bronnen

Informatiebron

Aantal		Genoemde specifieke bronnen

Protocollen/

26		• Protocol van AVG over epilepsie

Diagnostische

7		• Dementietest

richtlijnen			• Richtlijnen van Vilans

instrumenten			• SLO (van VU)

				• Leerlijnen voor Tyltyl onderwijs

			

• Onderzoek formulier GOUD

				• Protocollen van afzonderlijke organisaties (medicatie, in bad gaan, voorkoming

			

• In kaart brengen van communicatie (volgens theorie van Timmers-Huigens, sensory

			

			

E-learning

vallen)

21		• Interne e-learning LACCS

				• Met betrekking tot verpleegkundig/medisch handelen (toedienen medicatie,
			

wondverzorging, epilepsie, sondevoeding, darmspoelen)

profile)

			

• PROM-metingen

			

• Verslagen van artsen

Boeken/

7		• Publicaties wetenschappelijk onderzoek

				• Met betrekking tot eten en drinken

folders/ 		

				• Voorzieningen organisaties (verbonden aan scholing, intranet, interne opleiding

kennis-bundels			• Boek LACCS (‘Koekje bij de koffie’)

			

			

• Lotje & Co

			

• Vanuit ‘Ervaar het maar’ (Thyra Koeleman)

Website/

met aftekenlijsten apotheek)

20		• Internet algemeen (Google, artikelen, nieuwsbrieven)

• Kwaliteitshandboek IKAA

webdossier/ App			• Apps (bijv. met betrekking tot ECD)

Video’s/ filmpjes

				• Diverse sites (LACCS, Kennisplein, CVE, Zorg & Welzijn, GGZ Nieuws)

			

				• Digitale tijdschriften en documenten (Klik, Kennisplein)

			

• ‘Dit is ons leven’ (Bosk)

				• Specifieke onderwerpen (doelgroep en ziektebeelden, kinderneurologie,

			

• Kijken volgens de methodiek LACCS

				• Startpagina’s (digitaal lesmateriaal voor EMB-leerlingen, www.emb.wikiwijs.nl)
Visie-document

15

Spel

7		• Eigen filmpjes/videoanalyse binnen de organisatie (ten behoeve van reflectie met
collega’s)

5		• Vanuit ‘Ervaar het maar’

• Met betrekking tot LACCS, uitgangspunten EVMB

			

• Sherborne spelletjes

			

• Vanuit specifieke organisaties (Esdégé, Midin, Ipse de Bruggen, Prinsenstichting)

			

• Logopedist, collega’s die ze aanbieden

Zorgprogramma

• Aan LACCS gekoppelde programma’s

Checklist

			

• Werkplannen cliënten (bijv. ‘Zinvol dagprogramma’)

			

Artikelen

• Abonnementen op en afzonderlijke artikelen uit met name Klik

13

12

			

• Artikelen uit vakblad Nursing

			

• Artikelen van sites, internet en facebook

			

• Handboek Bosk

Bijeenkomsten

• Bijeenkomst over LACCS

11

			

• Kennisplatform EMG (themabijeenkomsten, kenniskringen

			

• EMB-congres (workshops en informatie)

			

• Kennisteams EMB (facebook)

			

• Symposia
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5		• Voor medicatie en sondevoeding
• Voor de toepassing van LACCS

* Vermeld zijn de informatiebronnen die meer dan eenmaal werden genoemd.

Opvallend in dit overzicht is dat LACCS, die als methodiek het meest werd genoemd, in tal van andere informatiebronnen
als specifieke bron terugkeert. Het wordt genoemd bij ondersteuningsplan, scholing en training, E-learning, website/
webdossier, visiedocument, zorgprogramma, bijeenkomsten, boeken en checklist.
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2.2 Informatiebronnen van staf en gedragsdeskundigen
Welke informatiebronnen/good practices zijn volgens staf/gedragsdeskundigen in hun organisatie aanwezig? In de
vorige paragraaf (tabel 4, middelste kolom) gaven we al het totale overzicht voor deze groep.
Het meest (in volgorde van score) maken staf en gedragsdeskundigen gebruik van de informatiebronnen collega’s
(90%), methodieken (88%), diagnostische instrumenten (85%), interne scholing en training (84%), ondersteuningsplan
(81%) en vakliteratuur (81%).
De top drie van de informatiebronnen volgt in tabel 8.
Tabel 8: Door staf/gedragsdeskundigen genoemde aantallen in de top drie van meest gebruikte informatiebronnen/good
practices (n=67)
Informatiebron/good practice

Genoemd als		

Totaal

		

Bron 1

Bron 2

Bron 3

Methodiek

44

18

12

74

Diagnostische instrumenten

4

5

9

18

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften) *

1

5

10

16

Interne scholing/training

5

5

6

16

Zorgprogramma

6

7

0

13

Collega’s

0

7

6

13

Visiedocument

8

2

2

12

Ondersteuningsplan

4

2

5

11

Bijeenkomsten (bijv. congres, Kenniskring)

0

2

5

7

Website/webdossier/App

1

4

4

Protocollen/richtlijnen

3

2

Video’s/filmpjes

0

Competentieprofiel

Ook deze geleding noemt in de top drie methodieken het vaakst, gevolgd door diagnostische instrumenten, vakliteratuur
en scholing. In tabel 9 volgt voor deze geleding een overzicht van de meest genoemde methodieken, met specifieke bronnen.
Tabel 9: Door staf/gedragsdeskundigen genoemde methodieken in hun top drie van informatiebronnen (n=67) *

Naam methodiek

Aantal		 Genoemde specifieke bronnen

LACCS/ Goed Leven 23

• Trainingen/cursusmateriaal

			

• Werkwijze ‘5 Olifanten’ (boek, training)

			

• Bijscholingen post-hbo en post-mbo EMB

			

• Interne scholing

			

• Collega’s die scholing ontvingen

			

• Boek ‘Koekje bij de koffie’ (2016)

			

• Train-de-Trainer LACCS

			

• Contact met ontwikkelaars

			

• Internet site LACCS-programma (schema Goed Leven Gesprek, schema 			

				 ontwikkelingsfasegesprek, LACCS-proef)
			

• Resultaten intern en landelijk onderzoek naar de effecten van LACCS-werken

				 (N=1 studies)
			

• Studiemateriaal vanuit post HBO, therapeuten en gedragsdeskundigen

			

• Informatie vanuit studiedagen

9

Methode Vlaskamp

• Literatuur en studiemap ‘Anders kijken naar het zelf’

0

5

			

• Pact

4

0

4

			

• Trainingen, cursussen, intervisie

0

2

1

3

Beleidsnota

0

2

0

2

Ervaar het maar

3

• Boeken, basismap, werkmap

Spel

0

0

2

2

Triple C

3

• Boeken (o.a. ‘Het gewone leven ervaren’) en Triple C filmpje

Toolkit

0

0

1

1

			

• Interne documenten en hulpmiddelen

Handreiking

0

0

0

0

			

• Interne systeemtrainingen en intervisie

Normdocumenten

0

0

0

0

E-learning

0

0

0

0

Kijk naar wat

• Website en publicaties

Boekje/folder/kennisbundel

0

0

0

0

Checklist

0

0

0

Overig

1

2

Totaal

77

71
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we zeggen		

• ‘Leren van casussen’ (CCE-site)

0

Opbouw van

• Literatuur en scholing (Paula Sterkenburg)

1

4

vertrouwens-relatie		

• Ervaringsverhalen op woonlocatie

65

213

Doedels

2

• Cursussen

			

• Literatuur

* Ook onderzoeksrapporten zijn hiertoe gerekend (was aanvankelijk een aparte categorie).
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2
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* Vermeld zijn de methodieken die tenminste tweemaal werden genoemd. Eenmaal werden genoemd: Active
support, Klinc, Sensorische informatieverwerking, Ervaringsordening Timmers-Huigens, Communicatie met ZEVM,
Competentiegericht werken, Beleefmap, Plancius activiteitenkaart, Dit vind ik ervan, Kijk zo kan het ook, Heykoop, ZOEM,
Basale stimulatie, Sherborne, Emotionele ontwikkeling, De Vijfwijzer.

Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Scholing/ training

16

•

Met betrekking tot werken met LACCS, o.a. Post Hbo-EMB, cursussen/		
trainingen van De Geeter & Munsterman (8)

Ook bij deze geleding wordt LACCS/Goed Leven het meest als methodiek genoemd, gevolgd door de methode Vlaskamp en
Ervaar het maar.
Het overzicht van de overige informatiebronnen die in de top drie werden genoemd, staat in tabel 10. De grote hoeveelheid
diagnostische instrumenten valt op.
Zorgprogramma

13

•

Leergang EVMB

•

Themabijeenkomsten

•

Scholing rond specifieke instrumenten (Vlaskamp, Doedels)

•

Methodieken die ten grondslag liggen aan het programma (LACCS, 		

Tabel 10: Door staf/gedragsdeskundigen genoemde overige bronnen in hun top drie van gebruikte informatiebronnen (n=67) *

Vlaskamp)
•

Publicatie naar aanleiding van N=1 studies naar LACCS

•

Overige bronnen: GAS-doelen, In Contact (interventieprogramma), MOVE

•

Nascholingen waarbij men elkaar treft

Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Diagnostische

18

•

Ontwikkelingsprofiel LACCS (inschatten ontwikkelingsniveau)

•

Bayley-III-NL SNA

•

Collegiaal overleg, intervisie

•

Van Dijk assessment

•

Situaties van second opinion

•

SRZ/SMZ/SGZ

•

Elkaar bevragen bij complexe casussen (intercollegiale toetsing)

•

Vineland Z

•

Collega’s met specifieke vakkennis (gedragsdeskundigen, spelbegeleiders, 		

•

SEO-K

•

TVZ

•

Ontwikkelingsgang (Intern ontwikkeld)

•

AVZ-R

•

DSVH

schoolondersteuningsplan, leef- en ontwikkelingsconcept EMB, Zip-Zop 		

•

SEO

visiegesprek)

•

Communicatieprofiel MCG

•

GTI (Gedragstaxatie instrument)

•

LPG (lijst Probleemgedrag)

•

instrumenten

Collega’s

orthopedagogen)
Visie-document
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12

•

Documenten en literatuur over LACCS zijn hierin verwoord (7)

•

Vanuit specifieke organisaties en inhouden (Esdégé Reigersdaal, 			

Ondersteuningsplan

11

•

Onderliggende methodieken (Triple C, LACCS, Behoeftecirkel, IJsberg)

Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan van het CCE

Website/

9

•

Internet algemeen (Google, artikelen, nieuwsbrieven)

•

Ontwikkelingstest

webdossier/ App

•

Diverse sites van specifieke organisaties (Platform EMG, Vilans, 			

•

Communicatieve intentieonderzoek en communicatieve matrix

Kennisplein Gehandicaptensector, Resource center RUG, VGN, Bosk, 		

•

Ontdekkend kijken (Heykoop)

Multiplus, 2CU, LACCS, Kennisplein Talant, Carantegroep)

•

KID-N

•

DDS (slikproblematiek)
Bijeenkomsten

Vakliteratuur

13

•

Tijdschriften en nieuwsbrieven (NTVG, NTZ, Klik, Markant)

•

Proefschriften en wetenschappelijke literatuur (veelal gelinkt aan RUG,

7

•

Specifieke inhoudelijke sites (www.seksualiteitemb.nl)

•

Kenniskring Platform EMG (themabijeenkomsten, kenniskringen

•

Diverse congressen en symposia

•

Protocol van NVAG (www.nvag.nl)

•

Protocol pijnsignalering en somatische problemen (V & V)

zie apart overzicht)

Protocollen/

•

Over totale communicatie (Oskam, Scheres)

richtlijnen

•

Over psychodiagnostiek en beperkte begaafdheden (Kraijer & Plas)

•

Protocol Epilepsie

•

Literatuur met betrekking tot LACCS

•

Protocol Gastro-oesophageale reflux
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Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Video’s/ filmpjes

4

• Eigen filmpjes/videoanalyse binnen de organisatie (ten behoeve van 		

Informatiebron/good practice

Genoemd als		

		

Bron 1

Bron 2

Bron 3

Methodiek

17

6

5

28

Interne scholing/training

5

7

5

17

• HUB-model (ondersteuningsplanperspectief)

Collega’s

6

7

4

17

• Klapper Competentiegericht werken

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften) *

2

2

10

14

Bijeenkomsten (bijv. congres, Kenniskring)

2

4

4

10

Zorgprogramma

8

0

0

8

Visiedocument

3

1

4

8

Protocollen/richtlijnen

2

1

4

7

Diagnostische instrumenten

0

6

1

7

Website/webdossier/App

0

5

2

7

E-learning

1

2

1

4

Ondersteuningsplan

1

2

0

3

Video’s/filmpjes

1

0

2

3

Spel

0

0

1

1

Toolkit

1

0

0

1

Checklist

0

0

1

1

Handreiking

0

0

0

0

Competentieprofiel

0

0

0

0

Boekje/folder/kennisbundel

0

0

0

0

Beleidsnota

0

0

0

0

Overig

1

1

1

3

Totaal

50

44

45

139

reflectie met collega’s)
• Met betrekking tot VIB en verstaanbaar maken
• Met betrekking tot ‘5 Olifanten’ (trainingsmethode)
Competentie-profiel 3

Beleidsnota

2

• Ondersteuningslijnen Zuid Wester
• Beleidsnota vanuit LACCS

Spel

2

Tabel 11: Door professionals in het sociaal domein genoemde aantallen in de top drie van meest gebruikte
informatiebronnen/good practices (n=49)

• Gekoppeld aan LACCS-waarden

* Vermeld zijn de informatiebronnen die meer dan eenmaal werden genoemd.
Ook bij deze geleding is sprake van een grote diversiteit aan andere informatiebronnen dan methodieken. Tevens valt op
dat ook hier LACCS in tal van andere bronnen dan methodieken als informatiebron wordt genoemd.

2.3 Informatiebronnen van professionals in het sociaal domein
Welke informatiebronnen/good practices zijn volgens professionals in het sociaal domein in hun organisatie aanwezig? Zie
hiervoor de eerdere tabel 4 in paragraaf 2.1 (derde kolom).
Het meest (in volgorde van score) maken professionals in het sociaal domein gebruik van de informatiebronnen collega’s
(84%), vakliteratuur (78%), methodieken (76%), interne scholing/training (76%) en ondersteuningsplan (74%).
De top drie van de informatiebronnen van de professionals in het sociaal domein wordt gegeven in tabel 11.

Totaal

* Ook onderzoeksrapporten zijn hiertoe gerekend (was aanvankelijk een aparte categorie)
Ook door professionals in het sociaal domein worden methodieken verreweg het meest genoemd, gevolgd door scholing
en collega’s.
In tabel 12 volgt een overzicht van de meest genoemde methodieken met specifieke bronnen.
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Tabel 12: Door professionals in het sociaal domein genoemde methodieken in hun top drie van informatiebronnen (n=49) *

Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Naam methodiek

8

• Bijeenkomsten en scholing
• Multidisciplinair overleg

Tabel 13: Door professionals in het sociaal domein genoemde overige bronnen in hun top drie van gebruikte
informatiebronnen (n=49) *

Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Scholing/ training

17

• Met betrekking tot werken met LACCS, o.a. Post Hbo-EMB, cursussen/		
trainingen van De Geeter & Munsterman

• Werkwijze ‘5 Olifanten’ (boek, training)

• Cursus ‘Floreren en stimuleren’ (QoL)

• Internet site LACCS programma (schema Goed Leven Gesprek, schema 		

• Zelf verzorgde leerlijn (Zuidwester)

ontwikkelingsfasegesprek, LACCS proef)

• Ecologische pedagogiek
LACCS/ Goed Leven

4

Ervaar het maar

• Boeken, basismap, werkmap

• Over communicatieprofiel en -plan (o.a. weerklankmodel)

• Website

• Visie, verpleegkundig handelen en coaching (eigen afdeling Reigersdaal)

• Thyra Koelewijn

• Inzichten Sensorische Integratie
• Post HBO-EMB en MBO-scholing EMB (in company, waardoor geborgd 		

Methode Vlaskamp

2

binnen de organisatie en school)

• Literatuur, o.a. ‘Een programma van jezelf’

• KNR-opleiding
Triple C

2

• Interne opleiding (agressief gedrag, autisme, EMB)

[Niets genoemd]

• Coaching vanuit Role Valorization (Hans Kroon Advies en Zorg)
BIM

2

• Website: www.bim-werkwijze.info.nl
Collega’s

Plancius

2

17

• Collegiaal overleg, teamoverleg, vakgroep overleg
• Intervisie

• Betreft leerlijnen onderwijs

• Facebookgroep
• Bij elkaar om advies vragen
* Vermeld zijn de methodieken die tenminste tweemaal werden genoemd. Eenmaal werden genoemd: Vijfwijzer, VIB (Video
Interactie begeleiding), Doedels, Kracht van eenvoud, Meer mens, Active learning en ZOEM.

Vakliteratuur

14

• PubMed
• Via Stichting Milo

Het overzicht van de overige informatiebronnen uit de top drie volgt in tabel 13.

• Via universiteiten (i.h.b. AVG-opleiding Erasmus)
• Tijdschriften en nieuwsbrieven (NTVG, NTZ, Klik, Markant)
• ‘Anders kijken naar kinderen’
• ‘Sciense in motion’ (Van der Putten)
• Literatuur over fysieke fitheid
• ISAAC en totale communicatie
Bijeenkomsten

10

• Zorgvisiegroep Philadelphia
• Platform EMG (vakgroep Muziek, verdere bijeenkomsten)
• Jaarlijks congres EMB
• Eigen interne kenniskring EMB
• Met betrekking tot LACCS
• Bijeenkomsten van NVFVG
• Sfeervieringen binnen de organisatie
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Informatiebron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Informatie-bron

Aantal

Genoemde namen en specifieke bronnen

Zorgprogramma

8

• Diverse rondom LACCS

Ondersteu-

3

• Plancare

• Houding- en bewegingsprogramma voor ‘wheelers’ (www.sheerenloo.nl/		

ningsplan

• Observaties (waarover in gesprek met ouders)

beweginsgprogramma)
Video’s/ filmpjes
Visie-document

8

3

• Document vanuit LACCS

• Ontdekkend kijken (Heykoop)
• LACCS/Goed leven (film De Zijlen)

• Social Role Valorization (www.socialrolevalorization.nl, www.inclusie.nl, 		
www.netwerkperspectief.nl)

* Vermeld zijn de informatiebronnen die meer dan eenmaal werden genoemd.

• Visiedocumenten organisaties (De Twijn, De Zijlen, Emiliusschool, Ipse de 		
Bruggen)
Protocollen/

7

richtlijnen

• Protocol van NVAG (www.nvag.nl)
• Protocol verslikken
• Sternet (interne site Reigersdaal met alle recente protocollen)

2.4 Kennisproducten van managers
De resultaten van de managers met betrekking tot gebruikte kennisproducten, zijn weergegeven in tabel 14. In deze tabel
zijn de resultaten op de vraag naar de aanwezige kennisproducten en de top drie hiervan gecombineerd weergegeven.

• Haptonomisch verzorgingsplan (bejegening cliënt)
• Vilans: sonde voeding, vernevelen, uitzuigen, vervangen Mic-key button, 		
epilepsie, wondzorg
• Diverse protocollen in de organisatie (De Zijlen)
Diagnostische

7

instrumenten

Tabel 14: Aantal managers (n=12) dat kennisproducten over zorg en ondersteuning aan personen met EMB in hun
organisatie aanwezig vindt en de door hen genoemde aantallen producten in de top drie van meest gebruikte
kennisproducten

• Eigen observatielijs (Witte Vogel)

Kennisproduct

• COPM: https://meetinstrumentenzorg.blob.core.windows.net/test-		

		

documents/Instrument151/151_1_N.pdf
• DDS (slikproblematiek)
• SEO
• SI (Sensorische Integratie)
• Visueel basisonderzoek
• ROM
• PGA (Pijn Gedrag Analyse; C.G.M. Ketels)

In organisatie
aanwezig

Genoemd in de top drie producten
Bron 1

Bron 2

Bron 3

Totaal

Visiedocument

10

0

2

0

2

Methodiek

10

1

2

1

4

Ondersteuningsplan

9

1

0

0

1

Interne scholing/training

9

0

2

2

4

Protocollen/richtlijnen

8

1

0

0

1

Zorgprogramma

8

0

0

0

0

Competentieprofiel

8

0

0

1

1

Diagnostische instrumenten

7

0

0

0

0

Video’s/filmpjes

7

0

0

0

0

E-learning

7

1

1

0

2

Beleidsnota

6

0

0

0

0

Checklist

6

0

0

0

0

• Observatielijst bij eet- en drinkproblemen (Joan Sheppard)
• Tonusonderzoek volgens MAS -methode (Modified Asworth Scale)
Website/

7

webdossier/ App

• Internet algemeen, diverse sites
• Website seksualiteit(www.seksualiteitemb.nl), handreiking VGN
• Active learning (voor uitleg diagnosen, informatie over methoden en 		
behandelingen, etc.)

E-learning

4

• Omnidu (www.emb.wikiwijs.nl)
• Stichting PAL (Kinderpalliatieve zorg)
• Eigen e-learning van ’s Heeren Loo
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Kennisproduct

2.5 Informatiebronnen van verwanten

In organisatie
aanwezig

Genoemd in de top drie producten
Bron 1

Bron 2

Bron 3

Totaal

Handreiking

4

0

0

0

0

Website/webdossier/App

4

0

0

1

1

Spel

4

0

0

0

0

Toolkit

4

0

0

0

0

Normdocumenten

3

0

0

0

0

Vakliteratuur

0

0

0

0

0

Boekje/folder/kennisbundel

0

0

0

0

Overig

3

0

2

2

		

Ook aan de verwanten is gevraagd welke informatiebronnen zij in de zorg en ondersteuning aan hun verwant
met EMB gebruiken. In tabel 15 zijn de uitkomsten weergegeven. Het blijkt dat zij het meest gebruik maken van
ondersteuningsplannen en andere verwanten.

Tabel 15: Welke informatiebronnen gebruikt u in de zorg en ondersteuning aan uw verwant? Kunt u bij elke bron die u gebruikt
de bron specificeren (bijv. door de naam of titel te noemen)?

Informatiebron

Aantal

Specificatie (titels, namen, etc.)

0

Ondersteunings-

9

Ondersteuningsplan Amerpoort, Caress, handelingsplan van Frion en

5

plan

de Niloka, het jaarlijks opgestelde persoonlijke ondersteuningsplan,
ondersteuningsplan van dagopvang, persoonlijk ondersteuningsplan van

Totaal instrumenten

n.v.t.

4

9

7

wonen en van de dagbesteding, zorg- en ondersteuningsplan

20
Andere verwanten

9

ouderoverleg, blog van Annemarie Haverkamp, moeders en zussen, ouders van

Specifiek worden bij de methodieken genoemd (tussen haakjes de aantallen):
•
•
•
•
•
•

(5) LACCS. Boek ‘Koekje bij de koffie’, trainingen, etc.
(4) Methode Vlaskamp. ‘Anders kijken dan je gewend bent’.
(1) Ervaar het maar. Thyra Koeleman.
(1) Ervaringsordening. Timmer-Huigens.
(1) Leespraat. Een methode voor kinderen met Down Syndroom (zie www.stichtingscope.nl).
(1) Sensorische integratie.

Bij de overige kennisproducten worden genoemd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4) Scholing: E-learning, EMB-leergang, ‘Ervaar het maar’ en SOVA-training.
(1) Visie op zorgverlening.
(1) Protocol communicatie, gemaakt in samenwerking met revalidatiecentrum.
(1) Beleidsnota over zorg- en onderwijscurriculum, ook voor kinderen met visuele beperkingen.
(1) E-learning over LACCS.
(1) Ondersteuningsplan, in relatie tot verslag visusonderzoek.
(1) Competentieprofiel EMB.
(1) Website van Expertisecentrum EMB (’s Heeren Loo).
(4) Overig, c.q. het Elektronisch Cliënten Dossier Caress, transdisciplinaire samenwerking tussen therapeuten en 		
begeleiders, samenwerking met ouders en aansluiting bij Kenniskring van het Platform EMG.

Antennenetwerk met vertegenwoordigers van de gehele instelling, antenne
andere bewoners in het woonhuis, ouders van groepsgenoten, facebook groep,
overleg met eigen moeder, verwanten van medecliënten.

Methodiek

8

Allerlei, zachte zorg, levensloopbegeleiding, Kleine stapjes, LACCS,
maatwerk uit verschillende methodieken, Vlaskamp voor zover als mogelijk,
zindelijkheidstraining

Tijdschriften (Klik,

8

Markant)

Via internet alles wat er te lezen valt, An’t Woord (uitgave Baalderborg),
BOSK magazine, Down and up, Eigenwijs, Per Saldo, Bosk en diverse
webnieuwsbrieven waaronder Zorgvisie internet, Lotje en Co

Belangen-netwerk

7

Medezeggenschapscliëntenraad voor vertegenwoordigers, AVG palliatieve
zorg, Mee Veluwe, Ouders voor goede zorg, Bosk, Per Saldo, oudervereniging,
Parent2parent

Onderzoeksrapporten

6

Alles wat interessant kan zijn en wat op facebook, twitter of in nieuwsbrieven
langs komt, Paliatieve zorg verstandelijk beperkten, NAH verstandelijk
beperkten, van Bosk of via internet, vaak internationaal, Pubmed.
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Informatiebron

Aantal

Specificatie (titels, namen, etc.)

Video’s/ filmpjes

6

Alles wat interessant kan zijn en wat op facebook, twitter of in nieuwsbrieven
langs komt, tal van documentaires waaronder ‘Een plek voor Dex’, ‘Toch naar
buiten’, ‘Ik neem je mee’, ‘Ayse en Hüseyin’, ‘De regels van Matthijs’ en ‘Jeroen,
Jeroen...’, Youtube

Bijeenkomsten

5

Bijeenkomsten van Stichting Down Syndroom, BOSK ervaringsteam,
Parent2Parent

Visiedocument
Zorgprogram-ma

5
5

5

kennisbundel

Website/

4

webdossier/App

Onderzoekers en medewerkers van kenniscentra is gevraagd om niet alleen hun kennisproducten te noemen maar ook
de onderwerpen waarop deze betrekking hebben. Het totale resultaat voor deze groep is integraal weergegeven in tabel
16. De laatste 11 rijen van deze tabel betreffen de producten en titels die in een apart document door de Rijksuniversiteit
Groningen zijn aangeleverd.

Tabel 16: Door onderzoekers en medewerkers kenniscentra genoemde onderwerpen in de zorg en ondersteuning aan mensen
met EMB waarnaar men onderzoek doet en in welke kennisproducten en titel(s) men het onderzoek heeft vastgelegd.

Allerlei, Amerpoort, Christophorus, ‘Wonen zonder zorg’
Onderwerp

Kennisproducten

Titel(s)

Fysiotherapie bij EMB

Aanbevelingen fysiotherapie EMB

• Zitten/zitvoorzieningen

(nog in ontwikkeling)

• Luchtwegproblemen

Allerlei, begeleidings- en signaleringsplan, persoonlijk plan, zorgbeschrijving
per item

Boekje/folder/

2.5 Kennisproducten van onderzoekers en medewerkers 			
kenniscentra

Boeken van ouders (o.a. Kaufmann, Haverkamp, Kloosterboer, Borst,

• Orthopedische schoenen

Higashida) en Andrew Solomon's ‘Ver van de boom’, via kenniscentrum

• Liggen

's Heerenloo, Hersenstichting, Bosk en de vereniging voor AVG VKS, AMC

• Bewegen

Amsterdam (Metabole ziekten)

• Beweegtrainers

Allerlei, facebook groep, sites van vereniging voor AVG, CCE, NAH,

ICT en EMB (uitgevoerd door

Effectiviteit van Oogbesturing bij

Niet bekend, is gedaan door Rose

Kenniscentrum 's Heerenloo, Hersenstichting, Bosk

gedragsdeskundige in opleiding)

EMB

Anne Stockmann en betrof de vraag
of Oogbesturing bijdraagt aan een

Beleidsnota

3

positieve beleving van de cliënt.

Allerlei, alles op gebied van Wlz, Amerpoort

Met toestemming van de Commissie
Toolkit

2

Als onderdeel van ondersteuningsplan, nee (omdat voor EMB-kinderen er dan

Ethiek van SWZ en van de Ethische

altijd zaken ontbreken vanwege de complexiteit)

Commissie Psychologie van de
Universiteit Maastricht.

E-learning

2

Over medicatie
Luchtwegproblematiek, zitten en

Digitale handreiking

In ontwikkeling bij Platform EMB

Checklist

2

Soms, eigen ontworpen versie

schoenen

Spel

1

Boek SPOM

Gezondheid

Basis testset fitheid; overzicht

Promotieonderzoek E.A. van Timmeren

Relaties tussen mensen met EMB

gezondheidsproblemen

(Measuring physical fitness in persons

en de mensen in hun omgeving

en meetinstrumenten (in

with severe/profound ID)

Overig

10

Behandelaars, CCE, eigen beschrijvingen, gesprekken met de zorgmedewerkers
en onderzoeken die zij laten uitvoeren, gewoon het LEVEN, ondersteuning van

ontwikkeling)

het CCE, persoonlijke ervaring met de persoon met EMB in combinatie met 42
jaar zorg in al zijn facetten, social media, therapeuten op het vso
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Onderwerp

Kennisproducten

Titel(s)

Onderwerp

Kennisproducten

Titel(s)

Relaties tussen mensen met EMB

Rapport en werkvormen

Handicap Experience - rapport en

Participatie van volwassenen met

Mindmap van definitie en

Participatie Mindmap voor mensen

werkvormen (zie handicap-experience.

een visuele en ernstige of zeer

operationalisering begrip

met een visuele en (zeer) ernstige

nl). Er is onderzoek gedaan bij vijf

ernstige verstandelijke beperking

Participatie bij de doelgroep

verstandelijke beperking

Fysiotherapie in de VG

Platform EMB

Verschillende (opzetjes) voor richtlijnen

en de mensen in hun omgeving

'doelgroepen', waaronder EMB. De
bevindingen rondom deze doelgroep
worden apart beschreven.

en producten worden hier uitgewerkt,
gebundeld.

Inzetten van de tactiele

Screeningsinstrument om de

[niet vermeld]

mogelijkheden in de ontwikkeling

tactiele vaardigheden in kaart te

Alertheid en zintuiglijke

Signaleringsplan in Cura

van EMB cliënten

brengen bij de EMB doelgroep

informatieverwerking

cliëntdossier

Psychologisch onderzoek

Vragenlijsten en testen,

Digiwijzer fysiotherapeu-tische

Digitale handleiding

[niet vermeld]

waaronder intelligentietests
Gedragsproblemen bij mensen
met ZEVMB

• Proefschrift, vijf artikelen

Poppes, P. ‘Challenging practices.
Challenging behaviour in people with

ceerd), vragenlijst LGP-EVMB.

Profound Intellectual and Multiple

op: http://www.expertise

In ontwikkeling, in samenwerking met

diagnostiek

(peerreviewed en gepubli• Filmpjes beschikbaar 		

Signaleringsplan Sherpa

Bewegen

studenten van Hogeschool Leiden
Beweegprogramma (in

Promotieonderzoek H.J.M. van Alphen

ontwikkeling, samen met RUG

Disabilities and its consequences for

Inzetten van technologie

Screeningsinstrument om de ICT-

practice.

mogelijkheden in de begeleiding

vaardigheden in kaart te brengen

en ontwikkeling van EMB-cliënten

bij de EMB doelgroep

centrumemb. sheerenloo.nl

Er zal ook nog een vervolg komen op

• Training ‘Signaleren 		

Zien, visueel functioneren
Communicatie en interactie

iExpress 0-4 ontwikkelingsleeftijd

deze screening met een leidraad hoe je

gedragsproblemen bij kinderen

verdere training het beste zou kunnen

en volwassenen met ZEVMB’

aanpakken.

Divers

Vfo

Sociale contacten mensen met

Proefschrift, artikelen, training

ZEVMB

sociale netwerken, filmpje

Interventieprogramma's voor niet

‘COCP, COCPvg en COCP in de klas’. Zie

https://expertise-centrumemb.

of nauwelijks sprekende EMB’ers

ook www.cocp.nl

sheerenloo.nl/

Kamstra, A. (2017).

en hun communicatiepartners
Alertheid en zintuiglijke
Opvoeding en ontwikkeling van

http://www.kennisplein

zelfbepaling

gehandicaptensector.nl/

Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Scholing voor begeleiders

Leergang EMB Sherpa

informatieverwerking

gehandicaptenzorg/ netwerk-

Zelfmanagement in de

http://www.free-learning.nl/

Na het volgen van deze e-learning

samen-kunnen-kiezen-gewoon-

Kinderrevalidatie

modules/ zelfmanagement/start.

module heb je kennis en inzicht

html

opgedaan over definities, begrippen,

bijzonder.html

handelen van zelfmanagement.
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Onderwerp

Kennisproducten

Titel(s)

Onderwerp

Kennisproducten

Titel(s)

Participatie van volwassenen met

Methodiek ‘Zorg voor Participatie’,

Zorg voor Participatie

Sociaal-emotioneel functioneren

Boekhoofdstuk

Van der Burg, J., Schuengel, C. & Vonk, J.

een visuele en ernstige of zeer

een cursus voor begeleiders

(2015).

ernstige verstandelijke beperking
Fysiotherapie in de VG
Diversen: o.a. zitten, schoenen,

NVFVG
Tien productmappen

longen, vallen, pijn

• Vlaskamp, C., Poppes, P. & Putten, A.

Programma Perspectief

Databank interventies

(Opvoedings- en ondersteunings-

langdurende zorg:

programma Vlaskamp)

beschrijving Opvoedings-/

• http://www.vilans.nl/dei/Publicatie-

Enkele jaren geleden gemaakt,

ondersteuningsprogramma

beschrijving-site-opvoedings-		

Intercollegiale werkgroep van KNGF.

voor mensen met (zeer) ernstige

ondersteuningsprogramma-OOP.pdf

[niet vermeld]

A. J. van der (2015).

verstandelijke en meervoudige
Participatie

Mindmap participatie en

Promotieonderzoek G. Hanzen

beperkingen. Utrecht: Vilans.

methodiek Zorg voor Participatie

• Vernieuwde druk boek programma
perspectief is in voorbereiding 		
(verschijnt eind 2017)

(in ontwikkeling)
Inventarisatie ten behoeve van het
Samenwerking met ouders

• Proefschrift, artikelen
• Training ‘samenwerking met
ouders van kinderen met
ZEVMB’
• Filmpje https://exper 		
tisecentrumemb.sheeren
loo.nl/MPOC instrument om
samenwerking in kaart te

• Jansen, S.L.G. (2015). Shared 		

• Vlaskamp, C. Poppes, P., Putten,

Diagnostisch instrument

A.A.J. van der, & Brug, A. ten (2016).

Persoonsbeeld (IP)

responsibility: a load off your mind.

• Wessels, M.D., Van der Putten, A.A.J. (2017)

• Jansen, S. L.G,, van der Putten, A. A.,
& Vlaskamp, C. (2017)

Een veilige auditieve omgeving

Van den Bosch, K. A., Andringa, T. C., Peterson, W., Ruijssenaars, W. A., &
Vlaskamp, C. (2017)

• Jansen, S. L.G., van der Putten, A. A.,
Post, W. J., & Vlaskamp, C. (2017).
• Jansen, S. L.G., van der Putten, A. A.,

Sociale contacten

• Kamstra, A. (2017).
• Kamstra, A., van der Putten, A. A.J., & Vlaskamp, C. (2017).

& Vlaskamp, C. (2017).

brengen
Gezin en (Z)EVMB
Zintuiglijke informatie-verwerking

Afstudeerthesis Master Evidence

van volwassenen met een matige

Based Practise in Healthcare aan

tot ernstige verstandelijke

de UvA

• Luijkx, J., Putten, A. A. J., & Vlaskamp, C. (2017).
• Luijkx, J., van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2017).

Wordt eind 2018 verwacht
‘Uit eigen beweging’

Ontwikkeling en toetsing van een interventie om motorische activering
structureel en gericht onderdeel te maken van de ondersteuning van personen

beperking

Interventie (wordt getoetst). Leidt tot artikelen en een handboek voor de
Adult Attachment and Care Staff

Boekhoofdstuk

praktijk.

Schuengel, e.a. (2016).

Functioning
Visuele expertise

Expertisewaaier visueel

Eenjarig onderzoekstraject, afgerond

Motorische ontwikkeling van

Ontwikkeling van een instrument om de motoriek van deze kinderen in kaart

jonge kinderen

te brengen (aangepaste Portage lijst).

Motorische activering (in de

• Van der Putten, A. A. J., Bossink, L. W. M., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp,

(samen met dr. A.A.J. van der Putten de
RUG)

dagelijkse ondersteuning)

C. (2017).

Pijn meten bij ZEVMB

Artikel, training pijn, filmpje

Bruns, A., Kreukniet, E., Post, W., & van

• Bossink, L. W.M., van der Putten, A. A.J., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2017)

Sociaal-emotioneel functioneren

https://expertise centrum emb.

der Putten, A. (2014).

• Wessels, M.D., Bossink, L.W.M., & van der Putten, A.A.J. (2017)

sheerenloo.nl/
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Onderwerp

Kennisproducten

Samen naar School'

Effectonderzoek (literatuurstudie en interviews)

Gezondheidsproblemen

Systematische literatuurreview van de gezondheidsproblemen (artikel),

Titel(s)

2.7 Het delen van informatiebronnen en kennisproducten
In een volgende set van vragen is aan directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals in het sociaal domein
de vraag gesteld of zij de door hen genoemde informatiebronnen aan anderen zouden aanbevelen. De verdeling van de
antwoorden is weergegeven in tabel 17. Het blijkt dat van alle respondenten 94% (246 van 261) hun bronnen aan anderen
zou aanbevelen.

dossieranalyse van gezondheidsproblemen (artikel) en comorbiditeit
bij deze doelgroep (artikel). Daarnaast is er een overzicht van
gehanteerde instrumenten binnen de praktijk om de meest voorkomende

Tabel 17: Verdeling van de antwoorden op de vraag of men de genoemde informatiebronnen ook aan anderen zou
aanbevelen (aantallen, tussen haakjes percentages)

gezondheidsproblemen in kaart te brengen, inclusief de kwaliteit van deze
instrumenten (artikel submitted).

Geleding

Ja

Nee

Totaal

Steenbergen, H. A., Schrojenstein Lantman-de Valk, H. M. J., & Waninge, A. 		

Directe begeleiders

137 (92)

12 (8)

149 (100)

(2017)

Staf/gedragsdeskundigen

64 (98)

1 (2)

65 (100)

Professionals sociaal domein

45 (96)

2 (4)

47 (100)

Totaal

246 (94)

15 (6)

261 (100)

• Van Timmeren, E. A., Schans, C. P., Putten, A. A. J., Krijnen, W. P., 			

• Van Timmeren, E. A., Waninge, A., van Schrojenstein Lantman-de, H. M. J., 		
van der Putten, A. A. J., & van der Schans, C. P. (2017)
Bevordering van de participatie

Operationalisatie van het concept participatie voor deze doelgroep uitgewerkt

van mensen met visuele

binnen een mindmap (artikel), als product verkrijgbaar via Koninklijke Visio.

en ernstige verstandelijke

Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toetsing van een interventie

beperkingen.

om participatie van deze doelgroep te vergoeden (ZVP+).
• Hanzen, G., van Nispen, R. M., van der Putten, A. A., & Waninge, A. (2017)

Opmerkelijk is dat veel onderwerpen die in deze tabel worden genoemd, niet door andere geledingen naar voren zijn
gebracht.

Vervolgens is aan staf/gedragsdeskundigen, professionals in het sociaal domein, managers en onderzoekers de vraag
gesteld of zij de door hen genoemde kennis/kennisproducten op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector
met anderen zou willen delen. De verdeling van de antwoorden op deze vraag is weergegeven in tabel 18.
Bijna 84% (102 van 122) van de respondenten zou dit willen.

Tabel 18: Verdeling van de antwoorden op de vraag of men de kennis/kennisproducten op de website van het Kennisplein
Gehandicaptensector met anderen zou willen delen (aantallen, tussen haakjes percentages)

Geleding

Ja

Nee

Totaal

Staf/gedragsdeskundigen

47 (81)

11 (19)

58 (100)

Professionals sociaal domein

30 (83)

6 (17)

36 (100)

Managers

9 (90)

1 (10)

10 (100)

Onderzoekers

16 (89)

2 (11)

18 (100)

Totaal

102 (84)

20 (16)

122 (100)

Tenslotte is aan directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen, professionals sociaal domein, managers en verwanten
gevraagd welke tips en adviezen zij aan anderen zouden willen geven. De resultaten op deze vraag zijn weergegeven in
tabellen 19, 20 en 21.
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Tabel 19: Overzicht van de tips en adviezen die door directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals sociaal
domein aan andere directe begeleiders en organisaties werden gegeven (aantallen, tussen haakjes percentages).

Categorie

Geleding

		
		

Directe
begeleiders

Staf/gedragdeskundigen

Professionals
sociaal domein

Goede
		 zorg aan en bejegening van de cliënt
(hem/haar goed kennen, kijken/observeren, richten
op mogelijkheden en ontwikkeling, individuele
benadering, kijken naar wat zij bedoelen, kleine stapjes
nemen)

49 (33)

16 (24)

9 (16)

Samenwerking
met collega’s
		
(uitwisselen van informatie, elkaar feedback geven,
elkaar raadplegen, kennis delen)

27 (18)

9 (13)

7 (13)

Eigen
		 ontwikkeling, leren
(kennis verwerven, op de hoogte blijven, lezen van
boeken en tijdschriften, volgen van sociale media,
cursussen en nascholing)

41 (28)

11 (16)

11 (20)

Contact
met ouders, verwanten
		
(van hen gebruik maken, hen erbij betrekken, van hen
leren)

11 (7)

De
		organisatie
(aanwezigheid visie, gebruik van methodieken, gebruik
ondersteuningsplan)

21 (14)

totaal

149 (100)

4 (6)
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Categorie

Aantal

De cliënt als uitgangspunt nemen
(aansluiten bij diens vraag, uitgaan van mogelijkheden tot stimulering en activering, op de
hoogte zijn van ontwikkelingen rond doelgroep)

3 (21)

Bieden van goede zorg en ondersteuning
(aandacht geven aan deze groep, complexiteit serieus nemen, zorgen voor gespecialiseerde
zorg (dagbesteding en woning), combineren van zorg en onderwijs, toepassen van LACCS,
transdisciplinair werken en gebruik maken van de methodes op een eclectische manier)

6 (43)

Medewerkers en teams
(geven van ruimte en verantwoordelijkheden, scholing en ontwikkeling aanbieden)

3 (21)

Samenwerking
(met andere organisaties, zorgkantoor en politiek, en met ouders/verwanten)

2 (15)

Totaal

14 (100)

4 (7)
Tabel 21: Overzicht van de adviezen die door verwanten aan andere verwanten (A) en aan organisaties (B) werden gegeven
(aantallen, tussen haakjes percentages).

28 (41)

24 (44)
Categorie

68 (100)

55 (100)

Bij de cijfers in tabel 19 valt op dat contact met ouders en overige verwanten relatief weinig wordt genoemd als bron van
informatie.
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Tabel 20: Overzicht van de adviezen die door managers aan andere organisaties werden gegeven (aantallen, tussen haakjes
percentages).

Aantal

Adviezen voor andere verwanten
Wat nodig is voor de persoon met beperkingen (gaan staan voor wat nodig is, zelf je verwant
helpen, goed kijken/waarnemen, heb oog voor interactie tussen cliënten, heb aandacht voor
stimulansen en fysieke ruimte, zorg dat zorg onderdeel is van het de hele mens)

12 (33)

Relatie/samenwerking met begeleiders (heb aandacht voor de communicatie, zorg dat er
een team is rond jouw verwant, maak afspraken over jouw eigen plek, samenwerking en
overleg)

11 (30)

Het eigen leven (zorg voor het eigen gezin en relatie, wees geïnformeerd, vergaar kennis
van Internet/facebook)

6 (17)

Samenwerking met andere verwanten (geef een aan het informele netwerk, vind andere,
ervaren ouders en vraag hen raad)

2

De organisatie (adviseer voor kleinere groepen en deskundiger medewerkers, benadruk
voortdurend dat goede ondersteuning onontbeerlijk is)

5 (14)

Totaal

36 (100)

(6)

Verslag van het inventariserende onderzoek | EMB in het vizier |

37

Categorie

Aantal

Adviezen voor organisaties
Goede zorg aan en bejegening van de cliënt (hem/haar goed kennen, kijken/observeren,
richten op mogelijkheden en ontwikkeling, individuele benadering, zorg op maat, kijken
naar wat zij bedoelen, geven van eigen regie)

7 (22)

Samenwerking met collega’s (uitwisselen van informatie, elkaar feedback geven, elkaar
raadplegen, kennis delen, integraal samenwerken, dossier voor iedereen beschikbaar)

2

(6)

Eigen ontwikkeling, leren (kennis verwerven door professionals, gebruik maken van wat er
buiten de organisatie is)

2

(6)

Contact met ouders, verwanten (luisteren naar ervaringsdeskundige ouder, proberen door
het inzetten van ouders/brussen/familie om dichter bij de persoon te komen, werk aan het
informele netwerk, ouders informatie geven, voor hen zorgen)

11 (33)

De organisatie (minder overhead, meer geld naar groepen, zorg voor regelvrijer werken,
zorg voor een visie en de implementatie daarvan, zorg voor vast en deskundig personeel,
zorg voor continuïteit)

11 (33)

Totaal

33 (100)

3. Resultaten over informatiebehoeften en 		
		 Kennisvragen (deel B)
3.1 De informatiebehoeften van de respondenten
In het tweede deel van de vragenlijst is de respondenten gevraagd naar hun informatiebehoeften.
Tabellen 22 t/m 25 geven een overzicht van de resultaten voor de diverse geledingen.
Zoals eerder gezegd (par. 1.2) werden de antwoorden op deze open vragen geordend via een bottom up procedure,
bestaande uit nauwkeurige bestudering van de antwoorden en het samenvoegen van gelijksoortige antwoorden tot
categorieën. Zoals de tabellen laten zien, leidden bij alle geledingen de data tot gelijksoortige categorieën.
Bij de interpretatie van de gegevens in de tabellen moet worden beseft dat het hier ging om de informatiebehoeften sec.
Aan die behoeften kunnen weer diverse redenen ten grondslag liggen. Zo kan bij een professional de informatiebehoefte
voortkomen uit wat hij of zij in het contact met cliënten tegenkomt, uit gemeenschappelijke kwesties die in het
team spelen of uit persoonlijke nieuwsgierigheid. Bij een onderzoeker kan de informatiebehoefte het gevolg zijn van
bijvoorbeeld uitkomsten van verricht onderzoek die nieuwe vragen opwerpen, onderzoekplannen voor toekomstig
onderzoek of wat hij of zij ziet aan informatiebehoeften in het zorgveld.
Ditzelfde geldt voor de kennisvragen die men heeft genoemd (zie volgende paragraaf). Ook die kunnen diverse bronnen
hebben.

Tabel 22: Overzicht van de informatiebehoeften van directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals sociaal
domein, in aantallen (opgenomen zijn de onderwerpen die meer dan driemaal werden genoemd)
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Categorie en onderwerp

Geledingen			

		

DB

SG

Totaal

PSD

De persoon met EMB:
•
Hoe met hem/haar te communiceren
•
De levensfase (i.h.b. pubertijd en ouder worden)
•
Eigen regie
•
Wat het leven hen doet, hen leren kennen
•
Informatieverwerking en leerbaarheid
•
Seksualiteit en intimiteit
•
De ontwikkeling die zij doormaken

15
5
6
4
3
2
3

1
6
1
0
1
3
1

3
1
0
1
1
0
0

19
12
7
5
5
5
4

Gezondheid van de persoon met EMB:
•
Onbegrepen gedrag, gedragsproblemen, non-verbaal
•
Slapen
•
Psychiatrische problematiek (i.h.b. stress, dementie)
•
Beweging
•
Pijnbeleving en -signalering
•
Automutilatie
•
Medicatie

10
2
5
4
2
2
1

4
8
4
2
5
4
4

3
3
0
1
0
0
1

17
13
9
7
7
6
6
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Categorie en onderwerp

Geledingen			

		

DB

SG

Totaal

PSD

Gezondheid van de persoon met EMB:
•
Prikkelverwerking
•
Epilepsie
•
Ziektebeelden
•
Zit- en ligproblematiek

5
3
3
2

0
1
1
0

0
0
0
2

5
4
4
4

Ondersteuning:
•
Diverse methodieken
•
Algemeen (activiteiten, inspelen op zorgvraag)
•
Materialen, spel, domotica, digitale hulpmiddelen
•
Stimulering
•
Onderwijs en ontwikkeling
•
Verpleegkundig en medisch handelen
•
Vrije tijd/vakantie
•
Participatie aan de samenleving, inclusie
•
Laatste levensfase/palliatieve zorg
•
Prioritering in het werk

26
15
7
4
2
5
5
1
3
2

9
3
3
3
4
2
1
1
0
1

3
2
6
2
2
0
0
3
1
1

38
20
16
9
8
7
6
5
4
4

Voorwaarden:
•
Kennis (diagnostiek, effectiviteit, etiologie, e.d.)
•
Contact met/voeding door andere organisaties
•
Ondersteuning van/door verwanten en vrijwilligers
•
Wet- en regelgeving, bekostiging, indicatiestelling
•
Professionele samenwerking, teamprocessen
•
Wonen en omgeving
•
Toerusting van begeleiders
•
Kwaliteit dagbesteding (groepsgrootte, afbakening)
•
Hoe omgaan met administratieve werkdruk

1
1
2
3
0
3
3
3
4

12
5
4
2
3
1
2
3
2

4
3
2
2
3
2
1
0
0

17
9
8
7
6
6
6
6
6

Totaal

167

107

53

327

Tabel 23: Overzicht van de informatiebehoeften van de managers, in aantallen
Categorie en onderwerp

Aantal

De persoon met EMB:
•
Hoe kunnen we anders naar hem/haar kijken?
•
Hoe kunnen we de medezeggenschap en eigen regie vergroten?

1
1

Ondersteuning:
•
Meer informatie over EMB en ICT
•
Welk digitale LVS geschikt is voor EMB-leerlingen en opbrengsten duidelijk weergeeft 		
en een goed leesbaar/hanteerbaar OPP format geeft.
•
Middelen en maatregelen: welke vrijheidsbeperkende maatregelen mag je hanteren met toestemming van ouders - binnen het onderwijs? En wat valt daar wel en niet onder?
•
Sensomotorische integratie en de betekenis hiervan voor de cliënt.
•
De methode LACCS.
Voorwaarden:
•
Hoe zorgen andere regio’s er voor dat de informatie op de werkvloer komt?
Welke overlegvormen hanteren zij?
•
Inrichting van de huisvesting.
•
Competenties van medewerkers.
•
Verbinding met verwanten/netwerk.
•
Het competentieprofiel. Er is wel een competentieprofiel van een aantal jaren geleden
maar vermoedelijk liggen er binnen verschillende organisaties andere profielen.
•
Financiering van de zorg aan de doelgroep EMB.
•
Goede onderzoeken naar het gebruik van technologie in de zorg aan emb-cliënten.
De persoon met EMB:
•
Hoe kunnen we anders naar hem/haar kijken?
•
Hoe kunnen we de medezeggenschap en eigen regie vergroten?
Ondersteuning:
•
Meer informatie over EMB en ICT
•
Welk digitale LVS geschikt is voor EMB-leerlingen en opbrengsten duidelijk weergeeft en
een goed leesbaar/hanteerbaar OPP format geeft.
•
Middelen en maatregelen: welke vrijheidsbeperkende maatregelen mag je hanteren met toestemming van ouders - binnen het onderwijs? En wat valt daar wel en niet onder?
•
Sensomotorische integratie en de betekenis hiervan voor de cliënt.
•
De methode LACCS.
Voorwaarden:
•
Hoe zorgen andere regio’s er voor dat de informatie op de werkvloer komt?
Welke overlegvormen hanteren zij?
•
Inrichting van de huisvesting.
•
Competenties van medewerkers.
•
Verbinding met verwanten/netwerk.
•
Het competentieprofiel. Er is wel een competentieprofiel van een aantal jaren geleden maar
vermoedelijk liggen er binnen verschillende organisaties andere profielen.
•
Financiering van de zorg aan de doelgroep EMB.
•
Goede onderzoeken naar het gebruik van technologie in de zorg aan emb-cliënten.
Totaal
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
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Tabel 24: Overzicht van de informatiebehoeften van de verwanten, in aantallen

Tabel 25: Overzicht van de informatiebehoeften van de onderzoekers/medewerkers kenniscentra, in aantallen

Categorie en onderwerp

Aantal

De persoon met EMB:
•
Leerbaarheid (n.a.v. het plotselinge inzicht dat de zoon waarschijnlijk kon leren kiezen).
•
EMB in de pubertijd. En als hij/zij 18 jaar is, wat dan?

1
1

Gezondheid van de persoon met EMB:
•
Beschrijvingen van ervaringen met en de gevolgen van toenemende spasticiteit/rigiditeit
na groeifase; dit is een continue proces.
•
Zijn er kinderen met epilepsie en moeilijk verstaanbaar gedrag die geen klassieke medicatie
verdragen?
•
Ervaringen met Cannabisolie bij kinderen met epilepsie en zeer laag niveau.
•
Epilepsie: de eventuele nadelige gevolgen van een aanval voor het gestel.
Ondersteuning:
•
Humaan sterven, palliatieve zorg.
•
Mogelijkheden die je als ouder zelf in de ondersteuning hebt.
•
Palliatieve zorg/NAH/EMDR en verder alle mogelijke vormen van ondersteunende 		
programma's/therapieën voor (Z)EVMB.
Voorwaarden:
•
Hoe werken we echt samen?
•
Waar worden wij als ouders/broers/zussen in begeleid om het leven weer aan te kunnen?
•
Best practices over wonen.
•
Tarieven EMB voor wonen en dagbesteding: zijn die toereikend en zo nee wat wordt er 		
ondernomen?
•
Inzichtelijkere info van wat kan, waar en wie deskundig is en beterere toegankelijker info 		
over regels en wetten.
•
Gezamenlijke dossier voering, advies over waar ik voor wat terecht kan in de regio (wonen,
school, vrije tijd, medisch).
Totaal

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

Categorie en onderwerp

Aantal

De persoon met EMB:
•
Seksualiteit van personen met EMB.
•
De jongvolwassene met een laag niveau: hoe zij benaderd willen/kunnen worden en welke
activiteiten aangeboden kunnen worden. Kijken we naar kalender leeftijd of IQ?
•
De ouder wordende cliënt.
•
Ontwikkeling van personen met EMB in relatie tot opvoeding, zorg en hulpverlening.
Gezondheid van de persoon met EMB:
•
Berekenen van voedingsbehoefte en streefgewicht.
•
Obstipatie bij EMB.
•
De spastische hand/pols en de vraag wel/niet behandelen.
•
Hoe kunnen we het bewegen en beleven bij mensen met EMB stimuleren? Hoe zien goede 		
beweegplannen eruit?
•
Informatie over nieuwe testen bij het in kaart brengen problematiek per ziektebeeld. De 		
mogelijkheden voor groepsleiding en betrokkene hier een rol in te spelen. En de apparatuur
en het materiaal dat hierbij gebruikt kan worden.
•
Optimale zit-en ligvoorzieningen voor mensen met EMB.
•
Het voorkomen van contracturen aan de wervelkolom.

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

Ondersteuning:
•
Zeer intensieve zorg en activiteiten.
•
Sensorische informatieverwerking en de interventies op dit gebied.

1
1

Voorwaarden:
•
Sociaal netwerk, rol broers en zussen in de ondersteuning.
•
Vervolg van gezondheidsonderzoek (meetinstrumenten verbeteren, begeleiders toerusten).

1
1

Totaal

15

1

15
Vervolgens is gevraagd op welke manier men deze informatie het liefst zou ontvangen. De verdeling van het antwoord op
deze vraag wordt gegeven in tabel 26. De cijfers laten zien dat men de informatie het liefst mondeling zou willen ontvangen
(49%), dan wel via Internet (28%).
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Tabel 26: Verdeling van de antwoorden op de vraag op welke manier men deze informatie het liefst zou ontvangen (aantallen,
tussen haakjes percentages)

Voorkeur in wijze van Geleding						
ontvangen informatie
BD
SG
MAN
VW
OND
PSD

Totaal

Internet

36 (25)

16 (26)

4 (40)

8 (47)

9 (60)

10 (22)

83 (28)

E-learning

11 (7)

9 (15)

0 (0)

2 (12)

0 (0)

7 (15)

29 (10)

Schriftelijk

16 (11)

11 (18)

2 (20)

2 (12)

3 (20)

6 (13)

40 (13)

Mondeling

84 (57)

25 (41)

4 (40)

5 (29)

3 (20)

23 (50)

144 (49)

Totaal

147 (100)

61 (100)

10 (100)

17 (100)

15 (100)

46 (100)

296 (100)

Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Gedrag

•

Hoe herken je probleemgedrag en hoe ermee om te gaan?

•

Hoe geeft de cliënt zijn behoeftes aan door middel van lichaamstaal (vooral in de
kleine dingen)?

3.2 De kennisvragen van de respondenten
Vervolgens is iedereen de vraag gesteld welke kennisvragen men over de zorg en ondersteuning beantwoord zou willen
hebben. Dit leverde zeer veel antwoorden op. Tabel 27 geeft de antwoorden, geordend naar categorieën, van directe
begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals sociaal domein. Deze geledingen zijn samengevoegd omdat er
grote overlap was in de genoemde kennisvragen.

•

Hoe kunnen we het gedrag en de redenen voor/van gedrag observeren?

•

Hoe kom ik er achter wat mijn cliënt bedoelt met zijn houding en geluiden?

•

Hoe is de interactie tussen lichamelijke klachten en gedragsmatige 		
problematiek? En wat is de invloed van medicatie hierbij?

•

Waarom automutileren mensen met EMB regelmatig?

•

Waarom smeren mensen met een verstandelijke beperking met ontlasting en wat
kun je er aan doen?

Communicatie

•

Wat communiceert mijn cliënt?

•

Wat draagt een beter 'contact' bij aan een 'beter leven'?

•

Wat wil de cliënt en wat kunnen we doen om dat te bereiken?

•

Hoe kan ik mijn cliënten nog beter in beeld krijgen en de begeleiding en 		

Zorg en ondersteuning
Algemeen

ondersteuning nog beter toespitsen op de individuele behoeftes van mijn

Tabel 27: Overzicht van de kennisvragen van directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals sociaal domein

Onderwerp

cliënten binnen de groep waarbinnen zij leven?

Specifieke kennisvragen

•

Hoe ga ik om met ethische dilemma's?

•

Hoe kunnen we het werk zodanig inrichten dat de cliënt als mens meer naar
voren komt, binnen de beschikbare uren, toch meer aandacht voor de mens

De persoon van de cliënt
Algemeen

Lichamelijk

hebben?
•

Wat vind mijn cliënt leuk, hoe kan ik zijn/haar leven verrijken?

•

Hoe kan ik nog meer ontdekken wat de groep EMB zoal kan?

•

Wat begrijpen mensen met EMB nog van hun gevoel en emotie?

•

Welke begeleiding past bij de cliënt qua niveau?

•

Hoe uiten stemmingen zich bij mensen met EMB en hoe zijn die te herkennen?

•

Wat wil deze cliënt echt en hoe komen we hier achter?

•

Wat is de invloed van lichamelijke factoren op het welzijn?

•

Hoe kunnen we pijn nog beter signaleren en beoordelen (pijnlijst)?

•

Wat doen hormonen bij deze doelgroep?

•

Op welke manier/in welke vorm wordt er gedacht aan wat zich mogelijk in het

•

Wat zijn passende manieren om mensen met EMB meer te laten beleven aan
elkaar, waardoor ze een groter deel van de dag een prettige daginvulling hebben?

•

Hoe kunnen we de comfortzorg nog meer verbeteren, zeker bij kinderen die
richting de volwassen leeftijd gaan?

•

Hoe kunnen we nog beter afgestemd raken op wat er in het koppie omgaat?

•

Wat zijn de opties/mogelijkheden bij complexe zitproblematiek?

•

Hoe verloopt het slaappatroon van mijn cliënten, heeft dit invloed op het 		
functioneren overdag?

•

Hoe beïnvloeden epilepsie en andere lichamelijk uitputtende beperkingen,
afzonderlijk en in hun combinatie, de slaap?

brein van een persoon met EMB afspeelt?

•

Hoe zit het met de slaapefficiëntie en slaaphygiëne bij mensen met een EMB?

•

Kunnen er meer casusbeschrijvingen komen over EMB en seksualiteit?

•

Wat is de invloed van de eenduidige houding tijdens het liggen op reflex, 		

•

Wat zijn de neurologische achtergronden van EMB, wat is de samenhang tussen
neurologie en handelen?
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obstipatie, etc.?
•

Wat is de beste medicatie bij osteoporose bij kinderen/jongeren met EMB?

Verslag van het inventariserende onderzoek | EMB in het vizier |

45

Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Lichamelijk

•

Wat is een goede premedicatie bij angst bij bezoek aan tandarts?

Contact en communicatie

•

•

Hoe kan ik de fitheid van deze doelgroep verbeteren?

•

Wat is de invloed van medicatie op biomedische processen?

•

Hoe omgaan met verlies van dierbaren bij mensen met een EVMB?

•

Welke decubitus matrassen werken nu echt het best?

•

Hoe kunnen we nog beter zicht krijgen op de wijze van contact maken en 		

•

Wat zijn de mogelijkheden en verschillen tussen soorten orthopedisch schoeisel?

communicatie van/met bepaalde cliënten, zodat we nog beter kunnen inspelen

•

Oogbolbesturing: zijn er landelijk al ervaringen gebundeld waardoor we inzicht

op diens ondersteuningsvraag?

maken met hun omgeving?

kunnen krijgen bij welke syndromen dit een meerwaarde heeft?
•

•

Wat is de invloed van lang in dezelfde houding liggen op de houding, obstipatie,

•

Hoe kunnen we contact met de cliënt organiseren binnen het groepswerken?

•

Wat voor handreikingen/ideeën zijn er om bij teruggetrokken gedrag in het
contact aan te sluiten?

•

Wat zijn er voor domotica en communicatiehulpmiddelen voor mensen met EMB?

•

Hoe herstel je de veiligheid en vertrouwen na een agressie incident?

•

Hoe geef ik de cliënt meer regie?

Veroudering/ dementie/

•

Hoe zie ik dat een cliënt ouder wordt? Hoe ga ik daarmee om?

•

Wat zijn de mogelijkheden om gedrag en beperking/aandoening uit elkaar te halen?

levenseinde

•

Hoe zijn dementerende cliënten te herkennen en hoe met hen om te gaan?

•

Welke activiteiten kan je een persoon met EMB met (vermoedelijke) dementie aanbieden?

•

Wat is er voor diagnostiek en begeleiding van (ab)normale veroudering bij

•

Hoe verleen ik zorg aan iemand die niet meer wil leven?

•

Hoe herken ik stress bij een cliënt? En wat kan ik doen?

•

Is er een verschil tussen overprikkeling en stress?

•

Hoe omschrijf je stress, wat is de definitie?

Stimulering/ alertheid/

•

Hoe kan je ongemotiveerde cliënten stimuleren?

prikkelen

•

Waarmee kan je een laag alerte cliënt helpen om weer hoger alert te worden?

•

Hoe kun je de alertheid optimaal houden en hierdoor het contact en de 		

•

mensen met een EMB?
•

Veroudering, verloopt dat anders bij EMB? Wat zijn de kenmerken, hoe kunnen
we die meten? (Het GOUD-onderzoek biedt hierin geen aanknopingspunten).

Onderwijs

•

Hoe kun je palliatieve zorg bij EMB-kinderen/jongeren bieden?

•

Hoe kan ik EMB-leerlingen een doorgaande leerlijn bieden? Welke materialen kan
ik bieden om hen verder te helpen in hun ontwikkeling?

communicatie verbeteren?

•

Hoe zorgen wij ervoor dat onderwijs en dagbesteding op elkaar gaan aansluiten?

Hoe om te gaan met de prikkelverwerking die verstoord is? Hoe kan je een

•

Hoe kan ik beter inspelen op mensen die niet kunnen praten binnen een 		

goede balans vinden tussen activeren en optimaal alert houden (en dus ook niet

schoolsetting en ook geen aanstalten maken om andere communicatiemethoden

overprikkelen)?

(gebaren, picto's etc.) te gebruiken?

•

Hoe reguleer je de prikkels overdag zo dat het kind 's nachts goed kan slapen?

•

Zijn er vergelijkbare scholen met onderwijszorggroepen en hoe lossen zij dit op?

•

Hoe en op welke manier kun je jong volwassenen meer uitdagen, wat heb je

•

Waarom zitten deze leerlingen steeds wisselend in hun vel?

hiervoor nodig?

•

Wat is zinvolle dagbesteding voor personen met EMB? Is dat bijvoorbeeld zoveel

•

Hoe krijg je een balans tussen herstellen en actie in een groep?

mogelijk activeren en stimuleren of is dat voornamelijk rustig laten zitten of

•

Op welke verschillende manieren kan ik EMB-kinderen benaderen, motiveren en

liggen en af en toe wat aandacht?

•
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•

Hoe begeleid je/communiceer je bij moeilijk verstaanbaar gedrag bij EMBcliënten?

Psychiatrisch

Hoe kunnen we nog beter ingaan op communicatiemogelijkheden van personen
met EMB?

reflux, slaap, ademhaling, spierspanning?
Gedrag

Welke ervaringen zijn er met meerzorg voor mensen die zeer moeilijk contact

stimuleren?

•

Hoe kan ik de behoefte van de cliënt aan betekenisvolle dagbesteding zien?

Hoe kan ik de zintuigelijke prikkels zo ordenen dat een bewoner hiermee het

•

Waarom wordt dagbesteding op deze manier gegeven en niet anders?

beste zijn emoties kan reguleren?

•

Waarom worden de verzorgingsmomenten in dagbesteding gekoppeld, hoe komt

•

Wat zijn de mogelijkheden voor stimulerende tijdsbesteding?

•

Hoe zet je stimulering die blijvend aansluit, goed op?

EMB in het vizier | Verslag van het inventariserende onderzoek

het dat er een scheiding is met wonen?
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Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Omgeving

•

Hoe kunnen we rekening houden met de omgeving van onze cliënten 		

De eigen persoon van de

•

Hoe verzorg ik de cliënt zo goed mogelijk zonder hem en mijn eigen lijf te belasten?

(omgevingszorg)?

begeleider

•

Hoe de tijd optimaal te gebruiken in tijden van werkdruk en vermindering van

•

Hoe neem je deel aan maatschappelijke participatie met iemand met EMB?

personeel?

Welke activiteiten hebben daarbij betekenis?

•

Hoe maak je van de intensieve verzorging ook een activiteit? Hoe krijg je het

•

Hoe bevorder ik inclusie?

voor elkaar dat medewerkers de werkdruk minder hoog ervaren en dat ze ook

•

Wat is de ideale woon/leefomgeving voor deze doelgroep?

tijd overhouden voor leuke ontmoetingen en interacties.

•

Hoe zet je precies ‘een goede sfeer’ neer?

Netwerk (ouders,
verwanten, vrijwilligers)

Methoden en technieken

•

Hoe kan ik de LACCS-methode uitbreiden, bijvoorbeeld op het punt van contact

•

Hoe kom je met ouders/verwanten op één lijn als de cliënt achteruit gaat?

en communicatie?

•

Hoe betrek je het gehele netwerk van de (EMB)cliënt bij hetgeen je de cliënt wilt

•

Hoe kan ik LACCS toepassen op een interdisciplinair KDC waar al zoveel 'moet'?

leren, zodat ook zij meer regie hebben over hun leven?

•

Welke activiteiten sluiten het beste aan bij het thema ‘Ervaar het maar’?'

•

Wat zijn goede gesprekstechnieken met betrekking tot oudergesprekken?

•

Hoe Triple C te gebruiken bij EMB-cliënten?

•

Hoe ga je om met ouders die nog veel moeite hebben met acceptatie van hun kind?

•

Klopt de hypothese dat we bij de (motorische) behandeling van kinderen met

•

Hoe ver ga ik in de relaties met naasten?

een ernstige hersenbeschadiging op dit moment de plank grotendeels misslaan,

•

Hoe betrekken we het netwerk erbij?

en dat de ABR-methodiek daar een beter concept voor heeft?

•

Hoe zet je GAS in op een manier die werkzaam is voor het hele netwerk, hoe meet

•

Wat zijn goede observatie technieken?

•

Welke ondersteuningsmaterialen zijn er voor mensen met EMB (zoals 		

•

Hoe kunnen we vrijwilligers werven en vasthouden?

bijvoorbeeld een 'slim bed')?

•

Hoe begeleidt ik optimaal (jonge) ouders in de zorg rondom hun kind?

slecht zicht?

•

Hoe gaan collega's om met weinig tijd en zinvolle dagbesteding voor EMB?

Wat werkt van digitale hulpmiddelen voor EMB-personen op welke wijze? Welke

•

Hoe krijg ik mijn collega's net zo geïnspireerd om diepgang te krijgen bij deze

•
•

Hoe kunnen we IPad en soortgelijke hulpmiddelen toepassen voor mensen met

je voortgang bij EMB?

Collega’s en organisatie

techniek sluit aan bij de ontwikkelingsbehoeften van EMB-cliënten?
•

Wat zijn goede ondersteunende communicatiemiddelen en innovatieve 		

fantastische EMB-cliënten?
•

hulpmiddelen (technologie) voor deze doelgroep?
•
•

Waar is een overzicht te vinden van alle mogelijke hulpmiddelen, niet gebonden
aan één leverancier?

Wat voor technologie is er om bewoners beter in beeld te krijgen zonder dat dit

•

Hoe kun je toch meer begeleiders inzetten met de huidige financiering?

de privacy beperkt (epilepsie, moment van verschonen, ect.)?

•

Hoe borgen andere organisatie hun behaalde resultaten?

Zou het toepassen van (een vorm van) Theraplay bij mensen met EMB, wonend

•

Hoe kunnen we begeleiders nog beter toerusten om deze doelgroep te kunnen

in de intramurale zorg, het opbouwen van het vertrouwen/band met de 		
begeleiding kunnen verbeteren?

begeleiden?
•

Hoe kunnen we meer multidisciplinair samenwerken binnen de hoeveelheid zorg
en aandacht die er nodig is (goede lijnen in afstemming maar ook in 		

De eigen persoon van de

•

In welke rol kan de hbo-verpleegkundige haar/zijn kennis en kunde optimaal
inzetten op de werkvloer?

begeleider
•

•

Welke houdingsaspecten kan ik in relatie met een EMB-persoon inzetten en
verbeteren en hoe doe ik dat?

•

Hoe kan ik de cliënten het best begeleiden in een drukke periode?

•

Hoe kun je jouw begeleidingsstijlen zodanig toepassen op je eigen groep cliënten
dat het ook werkbaar wordt en je gerichte handvatten hebt?
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mogelijkheden, zoals in de ziekenhuiszorg)?
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Hoe zorgen we ervoor dat mensen met EMB beter gezien en gehoord worden en
vinden we meer passende zorg, terwijl de organisatie er niet zo op is ingesteld?

•

Hoe krijg je een team blijvend gemotiveerd om cliënten meer zelf te laten
bewegen?

•

Hoe communiceer je het effectiefst met een groot team dat grotendeels parttime
in ploegendienst werkt?
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Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Tabel 28: Overzicht van de kennisvragen van onderzoekers en medewerkers van kenniscentra

Onderwerp

Overstijgende
kennisvragen
•

Hoe op een EBP-basis te werken met deze kinderen?

•

Kan er een catalogus komen van syndromen, preferente medicatie voor 		
verschillende aandoeningen behorend bij bepaalde syndromen?

•

Wat zijn de meest passende diagnostische instrumenten voor cliënten met EMB,
tests die geschikt zijn voor deze doelgroep?

•

Hoe kunnen we SI-bevindingen vertalen naar de concrete praktijk?

•

Wat is goede zorg, wat kunnen deze cliënten aan? Hoe bied je ze een zinvolle dag,
terwijl ze op een babyniveau functioneren en soms erg veel rust nodig hebben?

•

Zijn er duurzame organisatievormen die zelfstandig onafhankelijk wonen

De persoon van de cliënt
Bewegen bij EMB

Wat is de evidentie met betrekking tot bewegen (actief en passief)?

Voedingsbehoefte

Welke meetinstrumenten kunnen gebruikt worden? Hoe gebruik je BIA meting bij

berekenen bij EMB

EMB? Hoe maak je metingen betrouwbaar?

Streefgewicht bij EMB

Wat is een gevalideerd instrument voor de berekening van het streefgewicht?

Dementie en EMB

Hoe onderzoek je of er sprake is van dementie, welke invloed dementie heeft op het
functioneren van de cliënt en hoe de omgeving zich hieraan moet aanpassen?

mogelijk maken?
•

Hoeveel therapie (frequentie, duur) heeft een cliënt nodig? Naast de bekende,
vakinhoudelijke factoren blijft dit ook een beoordeling die met een gevoel te
maken heeft waardoor dit moeilijker te verantwoorden is.

•

Van welke inzichten en hulpmiddelen wordt gebruik gemaakt bij de preventie
(voorkomen van complicaties en co-morbiditeit)?

De kennisvragen van de managers zijn:
•
Kennis over EMB in brede zin: wat betekent het om beperkingen te hebben in diverse functiegebieden?
•
Hoe kunnen we, ook vanuit eigen competenties en met reflectie op eigen handelen, anders kijken naar cliënten
met EMB?
•
Wat vragen jongere EMB-cliënten en verwanten rond zorg, huisvesting, dagbesteding, ondersteuning en 			
samenwerking van de organisaties?
•
Hoe borgen we alle kennis en ervaring?
•
Hoe gaan we om met ethische dilemma’s?
•
Welke leerlijn en toets (Cotan gecertificeerd) om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen, is geschikt voor de 		
EMB-doelgroep?
•
Kennisdeling: hoe hebben andere organisaties de zorg georganiseerd, bijvoorbeeld waar het gaat om welke vorm van
dagbesteding het best aansluit, hoe ritmes het best zijn in te vullen?
De kennisvragen van verwanten zijn:
•
Wat gaat er mogelijk gebeuren/veranderen in de pubertijd voor onze EMB-dochter?
•
Hoe kom ik tot samenwerking met het professionele veld in plaats van het verdedigen van mijn positie?
•
Wat zijn de curatele zaken en de rechten die ik daar bij heb? Het wordt steeds lastiger om snel iets te kunnen doen 		
vanwege allerlei machtigingen die er voorheen niet waren.
•
Hoe geef ik mijn EMB kind van 12 jaar een goede daginvulling?
•
Hoe op een humane en zachtaardige manier om te gaan met gedrag dat soms ontspoort in slaan, schoppen, bijten? 		
Met een baby in een puberlijf?
•
Wat betekent de toenamen van spasticiteit en/of epilepsie voor iemand met EMB?

Specifieke kennisvragen

Uitwerking beweging op

[Geen vraag genoemd]

gestel en slaap van de
cliënt
Sensorische

•

Hoe ontwikkelt de samenwerking tussen alle zintuigen bij deze doelgroep zich

Informatieverwerking bij

en welke invloed heeft het op het gedrag wat zij vaak laten zien? Met name: hoe

EMB-cliënten

zou je het kunnen stimuleren om ze een beter grip op hun omgeving te geven en
gedrag meer af te kunnen stemmen op de situatie?

Zintuiglijke

•

Op welke manier kun je het beste de SI-onderzoeken doen?

•

Welke interventies zijn werkzaam?

•

Wat is de prevalentie (met behulp van nieuw te ontwikkelen screeningslijst,
Sensory Profile)?

informatieverwerking
•

Hoe is over- en onderprikkeling te voorkomen?

Ontwikkelingsverloop bij

Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met EMB precies? (Het is

mensen met ZEVMB (is nu

inmiddels duidelijk dat het geen vertraagde ontwikkeling is maar een andersoortige

onderzoek naar gaande:

ontwikkeling. Meer kennis hierover zou ons beter in staat kunnen stellen beter aan te

OJKO project)

sluiten bij wensen en behoeftes).

Sociaal-emotionele

Hoe luidt de samenhang tussen ontwikkeling van zelfregulatie, kwaliteit van relaties

ontwikkeling en adaptief

met ouders, begeleiders, en ontwikkeling van adaptieve vaardigheden?

functioneren

De kennisvragen van onderzoekers en medewerkers van kenniscentra zijn weergegeven in tabel 28.
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Specifieke kennisvragen

Onderwerp

Specifieke kennisvragen

Veroudering bij EMB

Wat zijn de luchtwegproblemen bij ouder wordende EMB?

Automutilatie

Is er een standaard om automutilatie in relatie tot intrinsieke factoren, sensorische
informatieverwerking en omgevingsfactoren goed in kaart te brengen en hierover te

Seksualiteitsontwikkeling

Hier is in de praktijk kennis over ontwikkeld. Het zou ook interessant zijn hier

adviseren?

wetenschappelijk onderzoek aan te koppelen
Kennis vergroten bij
Multimodale indicatoren voor kwaliteit van gehechtheidsrelaties, wisselwerking met

begeleiders en verwanten

cognitieve ontwikkeling en geestelijke en lichamelijke gezondheid

omtrent inzet fysiotherapie

Optimale

Welke vezels? Hoe veel? Wat doen laxantia op lange termijn? Hoe veel vocht moet er

Communicatie

darmgezondheid bij EMB

gegeven worden en wat wordt er gegeven?

Gehechtheid

[Geen vraag genoemd]

Op welke wijze kun je mensen met EVMB het beste ondersteunen in de
communicatie? (Hier is onderzoek naar gedaan door bv Juliet Goldbart maar binnen
deze onderzoeken gaat het niet uitsluitend om mensen met EVMB).

Pijn en het vaststellen

[Geen vraag genoemd]

van pijn bij mensen

KDC aandachtslab

Binnen dit ‘nieuwe KDC’ zal de beweegmethode ‘Uit eigen beweging’

met een (zeer) ernstige

geïmplementeerd worden. De effecten van de werkwijze van het KDC (inclusief de

verstandelijke en

beweegmethode) worden in kaart gebracht.

meervoudige beperking
Zorg en ondersteuning
Participatie in zelfzorg

effectiviteit van Snoezelen

bij diverse doelgroepen wordt toegepast)? en op welke wijze wordt het toegepast?

Ouders en verwanten
Sociaal netwerk

Wat is de rol van broers en zussen in de ondersteuning?

Family Quality of Life:

Op welke wijze en in welke mate zijn broers en zussen betrokken bij hun familielid met

Sociaal netwerk van

een ernstige meervoudige beperking, wat zijn knelpunten en positieve onderdelen in

mensen met een ernstige

dit contact, hoe kan dit (mogelijk) bevorderd worden?

Wat zijn de mogelijkheden om contractuurvorming tegen te gaan?

mensen met EMB
Effectmaten van

Wat is de effectiviteit van snoezelen (dat veelvuldig, zowel in binnen- als buitenland,

Wat is een goed observatie- of meetinstrument om motorische activiteiten tijdens
verzorging in kaart te brengen?

Contractuurvorming bij

De toepassing en

[Geen vraag genoemd]

fysiotherapeutische

meervoudige beperking en

verrichtingen

de rol van broers en zussen

Zeer intensieve zorg bij

Hoe draagt specifieke dagbesteding in combinatie met verpleegkundige

jonge cliënten

ondersteuning in een multidisciplinaire samenwerking bij tot een goed leven van de

Fysiotherapeutische

cliënt?

Ontwikkelingsgerichte zorg

Hoe kunnen gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg elkaar versterken?

interventies
Welke werken en welke niet?
Bewegen in de VG
Waarom hebben mensen met VG meer ondersteuning nodig tijdens het bewegen en
de motivering hiervan?
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Specifieke kennisvragen

Overstijgende

4.1 De belangrijkste bevindingen

kennisvragen
Onderzoeksagenda

‘Niets over ons, zonder ons. Naar een onderzoeksagenda door professionals van

professionals.

personen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking’.
Binnen dit project wordt de onderzoeksagenda van professionals
(gedragsdeskundigen, begeleiders, (para)medici) opgesteld. Een vooronderzoek is
inmiddels uitgevoerd.

Onderzoeksagenda ouders

‘Niets over ons, zonder ons. Naar een onderzoek agenda door ouders van kinderen
met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking’.
Binnen dit project, in samenwerking met de BOSK, worden de onderzoekswensen van
ouders geïnventariseerd. Een vooronderzoek is inmiddels uitgevoerd.

Vervolg

4. Beschouwing van de resultaten

Hoe kunnen we meetinstrumenten verbeteren, begeleiders toerusten?

gezondheidsonderzoek

In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van de eerste fase van ‘EMB in het vizier’. Deze fase bevat het actief ophalen
van informatiebronnen, kennisproducten, informatiebehoeften en kennisvragen - en het ordenen en beschrijven hiervan bij de doelgroep. De doelgroep bestaat uit een brede groep betrokkenen die te maken heeft met de zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB: directe begeleiders, behandelaren/gedragsdeskundigen, professionals in het sociaal domein,
managers, ouders en andere verwanten en onderzoekers.
De in de praktijk aanwezige informatiebronnen, kennisproducten, informatiebehoeften en kennisvragen werden
geïnventariseerd met behulp van digitale vragenlijsten. In totaal werden deze door 330 personen ingevuld.
De resultaten van de inventarisatie van informatiebronnen en kennisproducten (deel A van de vragenlijst) werden in
hoofdstuk 2 besproken. Zij laten zien dat in het zorgveld van een grote verscheidenheid aan informatiebronnen en
kennisproducten gebruik wordt gemaakt. Tussen de drie groepen uitvoerende professionals (directe begeleiders,
behandelaren/gedragsdeskundigen en professionals in het sociaal domein, samen bijna 83% van de respons), was
sprake van congruentie in de antwoorden. Door elk van deze groepen werden collega’s als informatiebron op de eerste
plaats geplaatst. Wanneer echter werd gevraagd naar de top drie van informatiebronnen, waren het de methodieken
die binnen alle drie groepen het meest werden genoemd. Tabel 29 laat dat goed zien. In deze tabel zijn de plaatsen
vermeld die de verschillende bronnen innemen in de rangorde op basis van de scores in de top drie van de vragenlijst.
Collega’s nemen dan de tweede (directe begeleiders), derde (professionals sociaal domein) en een gedeelde vijfde (staf/
gedragsdeskundigen) plaats in.

Tabel 29: De plaats van informatiebronnen in de rangorde op basis van de scores in de top drie *

Informatiebron

Geleding

		
		

Directe
begeleiders

Staf/gedragdeskundigen

Professionals
sociaal domein

Methodiek

1

1

1

Interne scholing/training

4

4

2

Collega’s

2

5/6

3

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften)

-

3

4

Diagnostische instrumenten

-

2

-

Ondersteuningsplan

3

-

-

Zorgprogramma

-

5/6

-

Protocollen/richtlijnen

5

-

-

Bijeenkomsten (bijv. congres, Kenniskring)

-

-

5

* Vermeld zijn de informatiebronnen die bij tenminste één van de drie geledingen tot de vijf meest genoemde bronnen
behoorde.
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De resultaten van de inventarisatie van informatiebehoeften en kennisvragen (deel B van de vragenlijst)
werden in hoofdstuk 3 besproken. Er doet zich in
alle geledingen een grote hoeveelheid vragen om
informatie en kennisvragen voor (zie tabellen 22 t/m
28). Deze vragen werden geordend via een bottom up
procedure, bestaande uit nauwkeurige bestudering van
de antwoorden en het samenvoegen van gelijksoortige
antwoorden tot categorieën. Opvallend was dat bij de
verschillende geledingen gelijke categorieën ontstonden.
Een belangrijke uitkomst van het eerste deel van de
vragenlijst is dus dat in het werk methodieken een
vooraanstaande plaats innemen als informatiebron.
Binnen die categorie wordt de methodiek LACCS/
Goed Leven verreweg het meest genoemd. Opvallend
is dat deze methodiek ook bij tal van andere
informatiebronnen als specifieke bron terugkeert. Het
wordt herhaaldelijk genoemd bij ondersteuningsplan,
scholing en training, E-learning, website/webdossier,
visiedocument, zorgprogramma, bijeenkomsten, boeken
en checklist. LACCS blijkt dus breed binnen organisaties
geïmplementeerd.
De vraag doet zich voor of deze uitkomst met betrekking
tot LACCS wellicht is toe te schrijven aan een gering
aantal organisaties, waarbinnen zich relatief veel
professionals voor deze methodiek uitspraken. Daarom
is op de drie meest genoemde methodieken (LACCS,

Vlaskamp en Ervaar het maar) een verdiepende analyse
uitgevoerd. Nagegaan is uit welke organisaties de
respondenten die een of meer van deze methodieken
noemden, afkomstig zijn. Omdat een organisatie uit
diverse locaties kan bestaan, is ook het aantal locaties
meegenomen.
Tabel 30 bevat de uitkomsten van deze analyse. De cijfers
laten zien dat de 71 personen die de methodiek LACCS
noemen, afkomstig zijn uit 37 verschillende organisaties.
De organisaties waarin LACCS het meest wordt genoemd
zijn een organisatie met zeven meldingen op zes locaties
en een organisatie met zes meldingen op drie locaties.
De zojuist gestelde vraag moet dus ontkennend worden
beantwoord. Het tegenovergestelde is eerder het geval:
LACCS wordt binnen de zorg aan mensen met EMB breed
toegepast.
De methode Vlaskamp wordt 27 maal genoemd. Hiervan
zijn 16 personen afkomstig uit (13 locaties van) één
organisatie. Behalve in die ene organisatie wordt deze
methode dus in een beperkt aantal zorginstellingen
gebruikt.
De methode Ervaar het maar geeft een geheel ander
beeld. De 21 personen die deze methodiek noemden, zijn
afkomstig uit 19 organisaties (20 locaties). Dit betekent
dat ook deze methodiek relatief breed is verspreid en
doorgaans binnen een organisatie op één plaats wordt
toegepast.

Tabel 30: De herkomst van de respondenten (directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en professionals sociaal domein)
die de methodieken LACCS, Vlaskamp en ‘Ervaar het maar’ als informatiebron en/of good practice hebben genoemd

Hoe valide zijn de diverse informatiebronnen die in het
veld worden gebruikt? Net als bij de eerste fase van
‘Ouderen in het vizier’ is gebeurd, geven we hier enkele
aanwijzingen voor de manier waarop de validering van de
informatiebronnen kan worden vastgesteld. In de tweede
fase van het project wordt het thema van de validering
uitgebreider behandeld.
We beperken ons met betrekking tot de validering
tot de categorie methodieken, en daarbinnen tot die
methodieken die meer dan een enkele keer (meer dan
driemaal) door de uitvoerende professionals (directe
begeleiders, behandelaren/gedragsdeskundigen en
professionals in het sociaal domein) werden genoemd.
In ‘Ouderen in het vizier’ werd een indicatie van het
niveau van validering van een bron gegeven op basis
van kennis over die bronnen op een drietal aspecten
(Maaskant e.a., 2017): of ze opgenomen zijn in het
databestand van erkende interventies (Vilans, 2017), of er
sprake is van gepubliceerde bronnen en of ze opgenomen

zijn in het Handboek verstandelijke beperking (Twint &
De Bruijn, 2014). Wij maken eveneens van deze aspecten
gebruik en voegen er twee aan toe: of de methodiek is
opgenomen in het overzicht van methodieken op de
website www.methodieken.nl en of er onderzoek naar de
methodiek is uitgevoerd.
Tabel 31 geeft een overzicht van de scores van de
betreffende methodieken op deze vijf kennisaspecten.
Bij de interpretatie van de informatie in deze tabel
moet men zich realiseren dat de aanwezigheid van een
methodiek in een handboek, databastand of digitaal
overzicht mede afhankelijk is van de leeftijd van de
methodiek. Hoe jonger de methodiek, des te minder is er
al gedragen kennis over en is kans groter dat het nog niet
is opgenomen in overzichten en naslagwerken. Dit geldt
bijvoorbeeld voor LACCS/Goed Leven, dat pas de laatste
jaren echt in opkomst is.
In de volgende paragraaf (aanbeveling 5) wordt op het
onderwerp van validering verder ingegaan.

Tabel 31: Overzicht van de kennis ten behoeve van validering die over de methodieken bekend is

Kennisaspecten ten
behoeve van validering

Methodieken *

			

LACCS/Goed
Leven (71)

Opgenomen in database Erkende Interventies
			

Nee, niet
Ja
aangemeld		

Zelf beschreven
Informatiebron

Aantal malen genoemd
als informatiebron *

Methode
Vlaskamp (28)

Ervaar het
maar (21)

Triple C
(11)

Nee, niet
aangemeld

Nee, 		
aangemeld

Ja, zie de bronnen in bijlage 2A]

De respondenten zijn afkomstig uit

Beschreven in Handboek verstandelijke beperking

Nee

Ja

Nee

Ja

			
				

Aantal
organisaties

Aantal
locaties

Beschreven op www.methodieken.nl

Nee

Ja

Nee

Ja

LACCS

71

37

62

Vlaskamp

28

7

23

Onderzoek naar verricht
			

Ja,
N=1 studies

Ja, onderzoek Nee
naar effecten		

Ervaar het maar

21

19

20

* Optelling van de in tabellen 6, 9 en 12 genoemde aantallen
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Lopend
onderzoek

* Tussen haakjes het aantal malen dat de methodiek in de top drie van directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen en
professionals sociaal domein is genoemd
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4.2 Aanbevelingen

Aanbeveling 2

Aanbeveling 4

De resultaten van de inventarisatie in de eerste fase van
‘EMB in het vizier’ zijn de input voor een in een volgende
fase te ontwikkelen leidraad, voor de doorontwikkeling
van het online kennisdossier en voor een
ontwikkelagenda (met kennisvragen en kennisproducten,
een overzicht van activiteiten en producten die vragen
om doorontwikkeling en/of vertaling van praktische
begeleiding). We geven die input in de vorm van tien
aanbevelingen.

Maak onderscheid tussen soorten kennis en stimuleer/
draag zorg voor een gelijkwaardige inbreng hiervan
in de praktijk. Naast wetenschappelijke kennis zijn
ook praktijkkennis en ervaringskennis, zowel van
professionals als van verwanten, van groot belang.

Organiseer de kennis via een ordening die is gebaseerd
op de set van categorieën die in deze inventarisatie is
ontstaan (tabellen 22 t/m 28). Daarnaast, of daarbinnen,
kunnen andere ordeningen worden ingevoegd, zoals:

Om te beginnen merken we op dat er in het
inventariserend onderzoek door de deelnemende
geledingen een groot aantal informatiebehoeften en
kennisvragen naar voren is gebracht. Tegelijkertijd
is er, in het bijzonder door de onderzoekers en
onderzoeksinstituten, melding gemaakt van een groot
aantal beschikbare kennisproducten. Het is goed mogelijk
dat een aantal informatiebehoeften worden vervuld en
kennisvragen beantwoord wanneer vraag en aanbod aan
elkaar worden gekoppeld.

Aanbeveling 1
Ga na in hoeverre (betere) matching kan plaatsvinden
tussen enerzijds de genoemde informatiebehoeften en
kennisvragen, anderzijds de gemelde kennisproducten.
Om deze matching goed te kunnen uitvoeren is wellicht
eerst een verdere clustering van die kennisvragen en
kennisproducten nodig en gewenst (zie ook aanbeveling
4). Schenk daarnaast aandacht aan de aansluiting van de
vorm en taal van de kennisproducten bij de kennisvragers
en investeer zo nodig hierin.
De deelnemende professionals hebben laten zien
dat in het dagelijkse werk collega’s een belangrijke
informatiebron zijn. Die informatie wordt op diverse
manieren uitgewisseld (teamvergaderingen, intervisie,
cliëntbesprekingen, etc.), maar is in belangrijke mate
geënt op praktijkkennis en ervaringskennis die maar voor
een deel geëxpliciteerd is.
Duidelijkheid over het type kennis en de honorering
hiervan als gelijkwaardige bronnen, doet recht aan de
kennis uit de dagelijkse praktijk en kan veel onnodige
discussies en frustraties voorkomen.
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Het zojuist genoemde betekent ook dat er aandacht
moet worden gegeven aan het overdraagbaar maken
van praktijkkennis. Dit onderzoek laat zien dat er
bij uitvoerende professionals grote behoefte is aan
mondelinge informatieoverdracht (zie tabel 26).
Tegelijkertijd zien we een rijke oogst aan kennisvragen.
Als we die twee waarnemingen met elkaar verbinden, is
de constatering dat het uitwisselen van informatie naar
aanleiding van vragen uit de praktijk veel kansen biedt.
Dat dit ook succesvol is, laten de jaarlijkse Congressen
EMB zien. De onderzoeksresultaten onderstrepen deze
behoeften en dit belang.

Aanbeveling 3
Het kennisdelen vanuit concrete vraagstukken in de
praktijk heeft aandacht nodig. Dit kan in fase 2 van ‘EMB
in het vizier’ online, landelijk worden georganiseerd
door de ontwikkeling van een leidraad die een
overzicht geeft van beschikbare kennisproducten voor
professionals. Een ander instrument is het op maat
maken voor vragen uit de EMB-praktijk van www.
kennispleingehandicaptensector.nl/ gehandicaptenzorg/
goede-vragen-uit-de-zorg-deel-je-kennis.html. Een derde
instrument is het benutten van de landelijke (inter)
disciplinaire kenniskringen van het Platform EMG.
Het is noodzakelijk dat bij het ontwikkelen van de
leidraad, online kennisdossier en ontwikkelagenda zowel
bestaande als toekomstige kennis wordt geordend op
een manier die aansluit bij de toepassing van kennis in
het zorgveld. Het inventariserende onderzoek biedt, in
de resultaten van deel B van de vragenlijst, een ordening
die, door de gehanteerde bottom up werkwijze en de
overeenkomst tussen de geledingen in de ontstane reeks
van categorieën, als valide kan worden beschouwd. De
praktijk (en vermoedelijk ook de relatie tussen onderzoek
en praktijk) wordt een goede dienst bewezen wanneer die
ordening in de volgende fase wordt toegepast.

•

De LACCS-gebieden (lichamelijk welzijn, alertheid,
contact, communicatie,
stimulerende activiteiten).

• De domeinen van kwaliteit van bestaan:

lichamelijk welbevinden,
persoonlijke relaties, materieel welbevinden,
persoonlijke ontwikkeling,
emotioneel welbevinden, zelfbeschikking, sociale
integratie, rechten.

• Het ordeningskader vanuit Enablin +,

gebaseerd op de visie en systematiek van het
Vlaskampprogramma en de PDSA (Plan-Do-StudyAct).
Uiteindelijk doel van ‘EMB in het vizier’ is de verdere
verhoging van de kwaliteit van zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB. In de tweede fase van het
project is ‘goede zorg’ dan ook het achterliggende
referentiekader. De inhoud van dit concept dient goed
omschreven te zijn. Een inspiratiebron hiervoor kunnen
de kernpunten zijn die de IGZ in haar brochure Ga voor
goede zorg aan mensen met een ernstige meervoudige
beperking: het kán uiteen heeft gezet (IGZ, 2017). In box
2 geven we deze kernpunten weer. Zij sluiten in hun
gerichtheid op de praktijk uitstekend aan bij de reeks
van informatiebronnen die in dit onderzoek (deel A) is
gebruikt.

Box 2: Goede zorg aan mensen met EMB

Kernpunten voor goede
zorg
Kernpunt 1
De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op
maat
Zorginstelling en cliënt hebben afspraken gemaakt
over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Deze
afspraken zijn gebaseerd op beeldvorming over

het functioneren, over de ondersteuningsbehoeften
en over de cliëntgebonden risico’s. De
gezondheidsrisico’s zijn in beeld en deze worden tot
een minimum beperkt of gemotiveerd geaccepteerd.
Werk met een risico-inventarisatie inclusief
de specifieke gezondheidsrisico’s die vaak bij
mensen met EMB voorkomen. Bespreek de
specifieke risico’s voor elke individuele cliënt.
Maak hierover afspraken per cliënt en schrijf ze op
in het elektronische cliëntdossier en evalueer ze
regelmatig.

Kernpunt 2
De cliënt heeft, waar mogelijk, zelf de regie. De cliënt
wordt zo nodig ondersteund bij het uitvoeren van
eigen regie
De cliënt krijgt aantoonbaar individuele aandacht
waarbij hij/zij passende keuzemogelijkheden
en ruimte voor eigen initiatief ervaart. Ouders/
cliëntvertegenwoordigers zijn actief en betrokken bij
de keuze, besluitvorming en evaluatie.
Geef de cliënt individuele aandacht om te
ontdekken wat passende keuzemogelijkheden zijn
die je hem/haar kunt aanbieden. Hiermee komt
er nadrukkelijker ruimte voor eigen regie van de
cliënt.
Laat de cliëntvertegenwoordigers deelnemen
aan het overleg tussen meerdere disciplines als
het over hun kind/verwant gaat. Het verbetert
de kwaliteit van zorg aan mensen met EMB.
Als cliëntvertegenwoordigers de inzichten en
zorgen kennen van de zorgmedewerkers, arts,
gedragskundige en andere professionals voegen zij
hier vaak goede en mogelijk andere inzichten aan
toe.

Kernpunt 3
Cliënten mogen rekenen op professionals die op een
methodische wijze en multidisciplinair werken
Professionals werken methodisch in een proces
van observeren, interpreteren, doelen stellen,
interventies toepassen en evalueren. De betrokken
professionals stemmen de afspraken over benodigde
zorg aantoonbaar af op de wensen en behoeften
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van de cliënt. De cliëntvertegenwoordiger is hierbij
betrokken.
Maak gebruik van de kracht van
multidisciplinaire teams door daad werkelijk
sámen te werken, met elkaar te zoeken
naar mogelijke oorzaken en de betekenis
van veranderingen van gedrag. Maak hierbij
gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de
cliëntvertegenwoordigers.

Kernpunt 4
Cliënten mogen rekenen op professionals met
voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de
zorg aan mensen met een ernstige meervoudige
beperking.
Professionals beschikken over actuele kennis en
vaardigheden om zorg te kunnen verlenen aan
cliënten met een ernstige meervoudige beperking.
Zorg dat methoden terug te zien zijn in de
dagelijkse zorg. Stel bij scholingsprogramma’s
regelmatig de vraag: ‘Wat merkt de cliënt
hiervan?’ Hoe verbetert hierdoor de kwaliteit van
zijn/haar leven en de zorg?

Kernpunt 5

stemmingen. De cliënt krijgt aantoonbaar de zorg en
ondersteuning die is afgestemd is op zijn/haar
wensen en behoeften.
Kijk naar de cliënt en lees zijn/haar zorg- en
ondersteuningsbehoeften af aan de hand van zijn/
haar lichaamstaal en stemmingen. Reageer hier
passend op.

Kernpunt 7
De zorgorganisatie werkt met en volgens een visie
op zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige
beperking
De organisatie hanteert een visie op zorg aan cliënten
met een ernstige meervoudige beperking, die in de
praktijk uitgevoerd wordt. De zorgorganisatie voldoet
aan de randvoorwaarden voor het leveren van goede
zorg.
Vertaal de visie naar de praktijk zodat de
visie gedragen wordt door alle medewerkers.
Zorg dat de randvoorwaarden aanwezig zijn
zodat de visie op de werkvloer is terug te zien.
Randvoorwaarden, zoals bouwtechnische
aanpassingen en grote ruimten met diverse
materialen, zijn nodig om deze cliënten regelmatig
van houding te laten veranderen.
(Bron: IGZ, 2017)

Aanbeveling 5

Professionals handelen volgens beroepsstandaarden,
protocollen en richtlijnen. Afwijken hiervan is
alleen mogelijk als de afwijking is besproken en op
cliëntniveau is vastgelegd.

Maak bij de omschrijving van ‘goede zorg’ gebruik van
het gedachtegoed dat de IGZ uiteen heeft gezet in haar
brochure Ga voor goede zorg aan mensen met een
ernstige meervoudige beperking: het kán. Neem dit mee
in de ontwikkeling van de leidraad.

Kernpunt 6
Medewerkers werken cliëntgericht
Medewerkers geven betekenis aan lichaamstaal en
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Het is gewenst om bij de beoordeling van de validiteit
aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen. Recent is ten
aanzien van validering van methodieken en instrumenten
door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een
studie uitgebracht waarin kritisch wordt gekeken naar
‘evidence-based practice in de zorg’ (RVS, 2017). In box 3
zijn enkele essentiële passages uit de samenvatting van
deze studie op een rij gezet. De RVS concludeert dat de
benadering van ‘evidence-based practice’ te kort schiet
en dat er een kanteling wenselijk is naar ‘context-based
practice’ en naar een andere wijze van monitoring van
kwaliteit. Dit heeft, aldus de RVS, ook consequenties voor
het systeem van wetenschappelijk onderzoek. Dit alles
sluit zeer aan bij de praktijk van de zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB zoals die in deze inventarisatie
tevoorschijn is gekomen.

Box 3: Opmerkingen bij Evidence Based Practice

Over de illusie van Evidence
Based Practice in de zorg *
•

Medewerkers werken op een verantwoorde manier
met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of
werkinstructies.

Maak maatwerkprotocollen mogelijk voor
individuele cliënten met EMB. Maak protocollen en
richtlijnen praktisch, zodat deze ondersteunend
zijn in de dagelijkse zorgverlening.

Binnen dit format heeft uiteraard ook de kwaliteit van
het instrument een plaats. In ‘Ouderen in het vizier’
zijn in dit verband ‘valideringscriteria’ opgesteld. Ook
bij ‘EMB in het vizier’ zullen dergelijke criteria moeten
worden opgesteld. In de vorige paragraaf gaven we hier
aanwijzingen voor.

Het is van belang dat in de tweede fase van het project
de gebruikte methodieken in de zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB via een vooraf bepaald format
worden beschreven, zodat degene die op zoek is
naar een methodiek een helder overzicht van het
beschikbare aanbod kan worden geboden. De wijze
waarop dit voor de leidraad van ‘Ouderen in het vizier’
is gedaan, kan als voorbeeld dienen (zie: http://www.
kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/
leidraad-startpagina-OIV.html

‘Evidence based practice (EBP) heeft de kwaliteit
en veiligheid van de zorg aanzienlijk verbeterd.
Onzekerheid en bewijsvoering spelen een expliciete
rol in de praktijk, en het heeft de systematische
reflectie op de gevolgen van het medisch handelen
sterk bevorderd. Ook zijn instrumenten ontwikkeld
om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in
aanbevelingen voor de praktijk. Maar er is ook een
keerzijde. Deze komt er in de kern op neer dat de
kennis waar EBP vanuit gaat een reductie van de
werkelijkheid is.’

•

‘Vanwege de onduidelijke inhoud en de
tekortkomingen van EBP pleit de Raad voor ‘contextbased practice’ in plaats van ‘evidence-based
practice’. Dit vanwege het belang van de specifieke
context, van de cliënt en van de setting waarin
verschillende kennisbronnen worden gebruikt en op
basis waarvan besluitvorming plaatsvindt.
Dit gaat verder dan het lokaal implementeren van

externe kennis. Het betekent een continu proces
van samen leren en verbeteren. En het betekent een
andere benadering van onderwijs, onderzoek en
toezichtpraktijken. Voor de individuele cliëntenzorg
betekent dit dat zorgprofessionals de praktijk van
gezamenlijke besluitvorming afstemmen op de
context van de cliënt en meer aandacht besteden aan
luisteren dan aan informatie zenden.’

•

‘Een essentiële bekwaamheid van
zorgprofessionals is dat zij verschillende
kennisbronnen op waarde weten te schatten en
kunnen integreren, oog hebben voor de context en
afwegingen kunnen maken. De ontwikkeling van deze
bekwaamheid dienen zij samen met alle relevante
betrokkenen te doen, waaronder collega’s van andere
disciplines en cliënten.’

• ‘In het huidige zorgsysteem is het monitoren

van kwaliteit uitbesteed aan derden en op afstand
komen te staan van zorgprofessionals. Het accent
is komen te liggen op de externe verantwoording,
op standaardisatie en controle. De Raad acht het
van belang om deze praktijk te kantelen naar een
situatie waarin zorgorganisaties en zorgprofessionals
zelf richting geven aan wat goede zorg is en hun
organisatie en werkwijze hierop af te stemmen.
Hiertoe dienen zorgprofessionals de dialoog aan te
gaan over goede zorg, binnen hun zorgorganisaties
zowel onderling als met bestuurders en cliënten.’

•

‘Deze kanteling heeft consequenties voor het
systeem van wetenschappelijk onderzoek. Het
benutten van extern bewijs in de lokale situatie
is meer dan een kwestie van implementeren. Het
dient onderdeel te zijn van een leerproces waarbij
de invloed van contextfactoren op de uitkomsten
van zorg expliciet wordt gemaakt. Onderzoekers
en financiers van gezondheidsonderzoek moeten
daarom meer aandacht besteden aan de invloed
van de context van de praktijk waarin zorg wordt
verleend. Dit kan bijvoorbeeld door het benutten van
lokale praktijkgegevens, en door het combineren van
kwantitatieve en kwalitatieve methoden in hetzelfde
onderzoek.’
(Bron: RVS, 2017)
* De RVS spreekt in haar rapport van ‘patiënt’ en
‘patiënten’. In de context van ‘EMB in het vizier’,
zijn deze woorden in de hier geciteerde teksten
vervangen door ‘cliënt’ en ‘cliënten’.
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Aanbeveling 6

Aanbeveling 8

Ontwerp voor de positionering en beoordeling van de
methodieken in de zorg en ondersteuning aan mensen
met EMB valideringscriteria waarin de geest en de letter
van de studie van de RVS een belangrijke plaats innemen.
Deze set van criteria kan de basis vormen voor de duiding
van de kennis waarop de praktijk is gebaseerd: practice
based, research based, evidence based en/of context
based kennis.
Overigens is het voor de te ontwikkelen leidraad als
geheel van belang het gedachtegoed van RVS rondom
evidence based als kader mee te nemen.

Maar meer gebruik van verwanten als bron van
informatie. Geef hen, en in het bijzonder ouders van zowel
volwassenen als kinderen met EMB, een vooraanstaande
plaats in het proces van de te ontwikkelen leidraad, de
doorontwikkeling van het online kennisdossier en de
op te stellen ontwikkelagenda. Maak daarbij gebruik
van al lopende initiatieven met verwanten; integreer de
processen, conclusies en resultaten hiervan.

In het verlengde hiervan verdient ook het doen van
onderzoek naar methodieken aandacht. Het valt op (zie
tabel 31 in de vorige paragraaf) dat naar de werking
en effecten van drie van de vier meest gebruikte
methodieken (LACCS/Goed Leven, Ervaar het maar en
Triple C) nog nauwelijks onderzoek is gedaan.

Aanbeveling 7
Neem het uitvoeren van onderzoek naar de werking en
effecten van LACCS/Goed Leven, Ervaar het maar en Triple
C op in de onderzoeksagenda die in fase 2 van ‘EMB in het
vizier’ wordt ontwikkeld. Dit onderzoek kan ook worden
ingezet ten behoeve van de doorontwikkeling van de
betreffende methodieken.
Verwanten van personen met EMB geven steeds vaker
aan dat zij meer richting willen geven aan de (extra)
ondersteuning van hun verwant. Ze willen vanuit hun
eigen kracht de zorg optimaliseren. Hieraan gerelateerd
is de positie van verwanten in het krachtenveld
van kennisontwikkeling, kennisverspreiding en
kennistoepassing. Het is belangrijk dat verwanten – en
in het bijzonder ouders van kinderen met EMB – worden
erkend als een unieke en waardevolle kennisbron. En dat
met hen op gelijkwaardige manier kennisuitwisseling
plaatsvindt.
Diverse bestaande initiatieven sluiten hierop aan. Zie
bijvoorbeeld de landelijke werkgroep ‘Wij zien je wel’
(een initiatief van ouders waarin de komende twee
jaar zal worden gestreefd naar een verbetering van
de leefsituatie voor mensen met EMB), de werkgroep
‘Ontwikkelingsgerichte zorg’ van ouders met VWS, de
werkgroep ‘Ouders en onderwijs’ (m.b.t. financiering) en
activiteiten van Iederin.
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Naast de publicaties van IGZ en RVS is er een derde
document dat steeds meer op de voorgrond is gaan
treden waar het gaat om de ondersteuning aan personen
met een verstandelijke beperkingen, namelijk het VNVerdrag inzake de rechten van mensen met een handicap
(UN, 2006). Dit verdrag werd in juli 2016 door ons land
geratificeerd.
Voor de zorg en ondersteuning van mensen met EMB
is het verdrag op alle levensdomeinen van belang,
bijvoorbeeld onderwijs (de verplichting tot passend
onderwijs), wonen (toegankelijke woonruimten,
openbare binnen- en buitenruimten), arbeid (recht op
inkomen) en vrije tijd (de vormgeving daarvan).
De actoren op deze domeinen (onderwijsinstellingen,
woningbouwverenigingen, gemeenten, werkgevers,
reguliere clubs en verenigingen) hebben kennis nodig en
beschikken zelf over relevante kennis. Ook is relevante
‘reguliere’ kennis aanwezig bij bijvoorbeeld ontwikkelaars
van hulpmiddelen of (technologische) toepassingen.

Aanbeveling 9
Betrek in de volgende fase van ‘EMB in het vizier’
ook uitdrukkelijk, in het kader van het VN-Verdrag,
actoren binnen de reguliere domeinen. Overweeg om
kennisinstituten (zoals Movisie) een rol te geven in de
gewenste kennisoverdracht naar gemeenten.

komt zowel van zorgaanbieders en onderwijsinstanties
als van meer gecombineerde en particuliere initiatieven.
Het betreft face-to-face onderwijs maar ook in
toenemende mate E-Learning.

Aanbeveling 10
Agendeer in de volgende fase van ‘EMB in het vizier’ met
betrekking tot het beroepsonderwijs:

•

Verheldering van de kennis en competenties
waarover de toekomstige beroepsbeoefenaren
dienen te beschikken en het verschaffen van
leermiddelen die de doelgroep mensen met EMB
goed in beeld brengen.

•

Op alle niveaus zorgen voor een gespecificeerd
overzicht van beschikbare opleidingen en trainingen,
scholingsmogelijkheden voor jonge professionals en
mogelijkheden voor bij- en nascholing voor ervaren
professionals.

•

Advisering over een gemeenschappelijk
EMB-zorgprogramma en een daarbij passend
opleidingskader voor de doelgroep, zodat we ook op
dit gebied dezelfde taal spreken. Elke organisatie kan
binnen dit speelveld eigen modules en programma’s
aanbieden.

• Advisering aan organisaties op landelijk niveau,

die verantwoordelijk zijn voor mbo-, hbo- en wocurricula, om ruimte te geven aan dit aanbod. Doe
dit in samenwerking met VGN, zorgaanbieders,
ouders en onderzoekers. Door dit scholingsaanbod
te integreren in bestaande en nieuwe dossiers en
modules, zal de doelgroep EMB meer in het vizier
komen bij een nieuwe lichting professionals.

De uitvoerende professionals in de zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB hebben in dit inventariserend
onderzoek laten zien over veel betrokkenheid voor
de doelgroep te beschikken. Men maakt gebruik van
diverse informatiebronnen, maar heeft tegelijkertijd veel
informatie- en kennisvragen. Het is voor hen van belang
om die vragen zoveel mogelijk al bij de entree in deze
sector, in het onderwijs, beantwoord te krijgen.
Vanuit het grote aanbod aan kennis is er een groot
aanbod van scholings- en trainingsprogramma’s voor het
werken met de doelgroep mensen met EMB. Dit aanbod
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Bijlage 1
Vragenlijst voor de inventarisatie in het kader van
‘EMB in het vizier’

Achtergrondgegevens
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisatie/locatie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inleiding
‘EMB in het vizier’ is een initiatief onder de vlag van ‘Gewoon Bijzonder’, Nationaal Programma Gehandicapten, in
samenwerking met het Platform EMG.

Functie (wilt u aangeven welke geleding het meest op u van toepassing is?):
Directe begeleiders.
Staf/gedragsdeskundigen.

Het project heeft drie doelen:

Managers.

1.
		

Bundeling van actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige 		
beperkingen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen.

Verwanten.

Inventariseren van de kennisbehoeften op dit gebied.

Professionals in het sociaal domein (cliëntondersteuners, adviseurs en overige professionals).

2.
3.
		

Onderzoekers/medewerkers van kenniscentra.

Op basis van het verkregen materiaal een leidraad voor professionals te ontwikkelen en het bestaande online 		
kennisdossier door te ontwikkelen.

Dit alles gebeurt door middel van digitale vragenlijsten. Er is een aparte lijst voor zes geledingen: directe begeleiders,
staf/gedragsdeskundigen, managers, verwanten, onderzoekers en medewerkers van kenniscentra en professionals in het
sociaal domein (cliëntondersteuners, adviseurs en overige).

Ik geef toestemming om in het kader van dit project gemaild te worden met aanvullende vragen, bijvoorbeeld omdat de
resultaten van de analyse van de binnengekomen vragenlijsten reden geeft om nog een slag concreter informatie op te
halen.
Ja			
Nee

Wij stellen het op prijs dat u aan dit project wil meewerken door het invullen van de vragenlijst.

Zo ja, mijn mailadres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Hieronder vragen we u naar enkele
achtergrondgegevens, waaronder uw emailadres. Dit laatste wordt alleen gebruikt om in het kader van dit project contact
te kunnen opnemen voor het opvragen van aanvullende informatie.
Tenslotte nog een opmerking over de terminologie. We gebruiken de afkorting EMB (ernstig meervoudige beperkingen)
omdat die in het werkveld het meest wordt toegepast. Ook andere omschrijvingen rekenen we tot deze groep:

•
•
•
•

(Z)EMVB ((zeer) ernstig meervoudig en verstandelijk gehandicapt).
MCG (meervoudig complex gehandicapt).
EMG (ernstig meervoudig gehandicapt).
EVMB (ernstig verstandelijk meervoudig beperkt).

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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1. Doelgroep directe begeleiders
Als begeleider maakt u bij de zorg en ondersteuning aan personen met ernstig verstandelijke beperkingen (EMB) vaak
gebruik van vakkennis. Denk bijvoorbeeld aan:

•
•
•

Praktijkervaringen van uzelf, collega’s en/of verwanten.
Wat u geleerd hebt op de opleiding/nascholing.
Informatie uit uw eigen organisatie, uit tijdschriften, websites, filmpjes en andere media.

Daarnaast hebt u waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook behoefte aan meer informatie en hebt u kennisvragen die
u graag beantwoord zou willen zien.

Verslag van het inventariserende onderzoek | EMB in het vizier |

65

Deel A: Deel uw kennis en tips

3.

Zou u deze informatiebronnen ook aan anderen aanbevelen?
Ja			

1.

Welke informatiebronnen gebruikt u in het dagelijkse werk rond de zorg en ondersteuning aan personen
met EMB?

Nee
Zo ja: geef uw top 3 van informatiebronnen (namen) die u anderen aanbeveelt

Antwoordcategorieën:

2.

Visiedocument			

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen		

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan

Handreiking			

Competentieprofiel

Collega’s				

Artikelen (bijv. Klik, Markant)

Bijeenkomsten (bijv. congres,		
Kenniskring Platform EMG)

Video’s/filmpjes

E-learning 				

Boekje/folder/kennisbundel

Website/webdossier/App		

oolkit			

Checklist				

Overig

Spel

Welk drietal bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere
specifieke bronnen? Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij Naam aan hoe de 		
methodiek heet en noemt u bij Specifieke bronnen het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc. 		
(mogen uiteraard meerdere specifieke bronnen zijn).

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Welke tip(s) wilt u andere begeleiders meegeven?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning aan personen met EMB zou u meer informatie willen
hebben om uw werk nog beter te kunnen doen?

Bron 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Op welke manier zou u deze informatie het liefst ontvangen?
via internet (websites, social media, webinar, app)
per video, e-learning

Bron 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

schriftelijk (brochure, folder, boek)

Naam:

mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Bron 3:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

Op welke specifieke kennisvragen zoekt u een antwoord om uw werk nog beter te kunnen doen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Ruimte voor opmerkingen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Doelgroep staf/gedragsdeskundigen
Als stafmedewerker/gedragsdeskundige maakt u bij uw zorg en ondersteuning aan personen met ernstig verstandelijke
beperkingen (EMB) vaak gebruik van vakkennis. Denk bijvoorbeeld aan:

Bron 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•
•
•

Praktijkervaringen van uzelf, collega’s en/of verwanten.
Bron 3:

Wat u geleerd hebt op de opleiding/nascholing.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wetenschappelijke) informatie uit uw eigen organisatie, uit tijdschriften, websites, filmpjes en andere media.

Daarnaast hebt u waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook behoefte aan meer informatie en hebt u kennisvragen die
u graag beantwoord zou willen zien.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1.

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Zou u deze informatiebronnen ook aan anderen aanbevelen?
Ja			
Nee

Welke informatiebronnen en ‘good practices’ over de zorg en ondersteuning aan personen met EMB zijn er 		
in uw organisatie?

Zo ja: geef uw top 3 van informatiebronnen (namen) die u anderen aanbeveelt
Antwoordcategorieën:

2.

Visiedocument		

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen		

Diagnostische instrumenten

Methodiek		

Zorgprogramma

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan

Handreiking		

Competentieprofiel

Collega’s		

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften)

Onderzoeksrapporten		
Normdocumenten			

Bijeenkomsten (bijv. congres,
Kenniskring Platform EMG

Video’s/filmpjes		

Spel

E-learning		

Boekje/folder/kennisbundel

Website/webdossier/App		

Toolkit

Checklist		

Overig

Welk drietal bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere
specifieke bronnen? Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij Naam aan hoe de 		
methodiek heet en noemt u bij Specifieke bronnen het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc. 		
(mogen uiteraard meerdere specifieke bronnen zijn).

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Is uw organisatie bereid deze kennis op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector met anderen
te delen?
Ja			
Nee

Zo ja, welke specifieke kennis, thema’s of onderwerpen wilt u delen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Welke adviezen hebt u voor andere organisaties ten aanzien van de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB?

Bron 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Doelgroep managers
Voor de zorg en ondersteuning aan personen met ernstig verstandelijke beperkingen (EMB) maken u en uw organisatie
gebruik van kennisproducten. Denk bijvoorbeeld aan methodieken, nota’s, handreikingen, competentieprofielen en
e-learning.
Daarnaast hebben u en uw organisatie waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook behoefte aan meer informatie en
hebt u kennisvragen die u graag beantwoord zou willen zien.

Kennisproduct 3:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1.

Is uw organisatie bereid de kennisproducten bij vragen 1 en 2 op de website van het Kennisplein 			
Gehandicaptensector met anderen te delen?
Ja			
Nee

Welke kennisproducten over zorg en ondersteuning aan personen met EMB zijn er in uw organisatie?
Zo ja: welke specifieke kennisproducten wilt u delen?

Antwoordcategorieën:

2.

Visiedocument			

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen		

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Normdocumenten			

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan			

Handreiking

Competentieprofiel			

Vakliteratuur

Video’s/filmpjes			

Spel

E-learning				

Boekje, folder, kennisbundel

Website/webdossier/App		

Toolkit

Checklist				

Overig

Welk drietal kennisproducten gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of 		
meerdere bronnen (boek, artikel, internetsite, dvd, etc.)? Bijvoorbeeld: als u bij Kennisproduct 1 ‘Methodiek’ 		
invult, dan geeft u bij Naam aan hoe de methodiek heet en noemt u bij Specifieke bronnen het bijbehorende 		
boek, artikel, internetsite, dvd, etc. (mogen uiteraard meerdere specifieke bronnen zijn).

Kennisproduct 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Welke adviezen heeft u voor andere organisaties ten aanzien van zorg en ondersteuning aan personen
met EMB?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning aan personen met EMB wenst/wilt uw organisatie meer
informatie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kennisproduct 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Op welke manier zou u deze informatie het liefst ontvangen?
via internet (websites, social media, webinar, app)
per video, e-learning
schriftelijk (artikel, brochure, folder, boek)
mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training)
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Andere verwanten

3.

Welke specifieke kennisvragen zijn er binnen uw organisatie over zorg en ondersteuning aan personen
met EMB?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tijdschriften (klik, Markant)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onderzoeksrapporten

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijeenkomsten (bijv. BOSK, Platform EMG)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Ruimte voor opmerkingen

Video’s/filmpjes

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-learning

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Boekje/folder/kennisbundel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Website/webdossier/App

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Doelgroep verwanten

Toolkit

Als verwant maakt u bij de zorg en ondersteuning aan uw verwant – door uzelf en in uw contact met professionals - gebruik
van informatie. Denk bijvoorbeeld aan methodieken, het ondersteuningsplan, boekjes of folders en websites.
Daarnaast hebt u waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook behoefte aan meer informatie en hebt u kennisvragen die
u graag beantwoord zou willen zien.

Checklist

Deel A: Deel uw kennis en tips
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Overig

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Welke informatiebronnen gebruikt u in de zorg en ondersteuning aan uw verwant? Kunt u bij elke bron die u 		
gebruikt de bron specificeren (bijv. door de naam of titel te noemen)?

Welke adviezen heeft u voor andere verwanten en/of begeleiders ten aanzien van zorg en ondersteuning
aan personen met EMB?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visiedocument

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beleidsnota

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Welke adviezen heeft u voor organisaties ten aanzien van zorg en ondersteuning aan personen met EMB?

Methodiek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zorgprogramma

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Belangennetwerk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondersteuningsplan

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen

1.

1.

Onderwerp
		

Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning aan personen met EMB zou u meer informatie
willen hebben?

Naar welke onderwerpen in de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB doet u onderzoek? In welke 		
kennisproducten is uw onderzoek vastgelegd? Kunt u de titel(s) van deze kennisproducten aangeven?
Kennisproducten

Titel(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

		
2. Bent u bereid uw kennis met anderen te delen op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector?

Op welke manier zou u deze informatie het liefst ontvangen?

Ja			
Nee

via internet (websites, social media, webinar, app)
per video, e-learning
schriftelijk (brochure, folder, boek)
mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training)

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1.

3.

Op welke specifieke kennisvragen zoekt u een antwoord om de ondersteuning van uw verwant nog beter
te kunnen doen?

Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning aan personen met EMB zou u meer informatie
willen hebben?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Op welke manier zou u deze informatie het liefst ontvangen?
via internet (websites, social media, webinar, app)

4.

per video, e-learning

Ruimte voor opmerkingen

schriftelijk (wetenschappelijk artikel, brochure, folder, boek)
mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Op welk(e) onderwerp(en) in de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB zou meer onderzoek moeten 		
worden gedaan? Welke specifieke kennisvragen betreft het?
Onderwerp voor verder onderzoek

Specifieke kennisvragen

5. Doelgroep onderzoekers/medewerkers kenniscentra
Als onderzoeker of medewerker van een kenniscentrum maakt u gebruik van kennisproducten (zoals artikelen en
vragenlijsten) en/of ontwikkelt u deze kennisproducten zelf.
Daarnaast hebt u waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook kennisvragen die u graag beantwoord zou willen zien.

Deel A: Deel uw kennis en tips
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4.

Ruimte voor opmerkingen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Doelgroep Cliëntondersteuners, adviseurs en overige
professionals in het sociaal domein
Als cliëntondersteuner, adviseur of andersoortige professional ten behoeve van de ondersteuning van mensen met EMB in
het sociaal domein maakt u gebruik van kennisproducten. Daarnaast hebt u waarschijnlijk op een aantal gebieden zelf ook
behoefte aan meer informatie en hebt u kennisvragen die u graag beantwoord zou willen zien.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1.

Bron 3:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Zou u deze informatiebronnen ook aan anderen aanbevelen?
Ja			

Welke informatiebronnen en ‘good practices’ over zorg en ondersteuning aan personen met EMB zijn er in
uw organisatie?

Nee
Zo ja: geef uw top 3 van informatiebronnen (namen) die u anderen aanbeveelt.

Antwoordcategorieën:
Visiedocument			

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen		

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan

Handreiking				

Competentieprofiel

Collega’s				

Vakliteratuur (artikelen, proefschriften)

Onderzoeksrapporten		

Bijeenkomsten (bijv. congres)

Video’s/filmpjes			

Spel

E-learning				

Boekje/folder/kennisbundel

Website/webdossier/App		

Toolkit

Ja			

Checklist				

Overig

Nee

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Is uw organisatie bereid deze kennis op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector met anderen
te delen?

Zo ja, welke specifieke kennis, thema’s of onderwerpen wilt u delen?
2.

Welk drietal bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere
specifieke bronnen? Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij Naam aan hoe de
methodiek heet en noemt u bij Specifieke bronnen het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc.
(mogen uiteraard meerdere specifieke bronnen zijn).

Bron 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bron 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Welke adviezen hebt u voor andere organisaties ten aanzien van de zorg en ondersteuning aan mensen
met EMB?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specifieke bronnen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1.

Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning aan personen met EMB zou u meer informatie willen 		
hebben om uw werk nog beter te kunnen doen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Op welke manier zou u deze informatie het liefst ontvangen?
via internet (websites, social media, webinar, app)
per video, e-learning
schriftelijk (circulaire, artikel, brochure, folder, boek)
mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training)

3.

Op welke specifieke kennisvragen zoekt u een antwoord om uw werk nog beter te kunnen doen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Ruimte voor opmerkingen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 2
Lijst van referenties
In deze lijst zijn de referenties die in de tabellen en overzichten van dit rapport werden genoemd, bijeengevoegd en
voorzien van volledige titelbeschrijvingen. Vaak werden door respondenten slechts auteurs, al dan niet met een jaartal
van publicatie, genoemd. In die gevallen is gezocht naar aanvullende informatie. In de meeste gevallen lukte dit, maar
niet in alle. Het kan dus zijn dat in enkele gevallen een eerder genoemde referentie niet in deze lijst voorkomt.

A. Referenties met betrekking tot de genoemde methodieken
LACCS/Goed leven
• Geeter, K. de, Schuurman, M. & Munsterman, K. (2015). De Vijf Olifanten. Methode voor contact-coaching. 			
Handleiding en werkvormen. Annen/Grou: De Geeter & Munsterman Orthopedagogen.
• Geeter, Karin de & Munsterman, Kirsten (2017). Koffie met een koekje, (is dat nou) een goed leven voor mensen met 		
EVMB? LACCS-programma. Annen/Grou: De Geeter & Munsterman Orthopedagogen.
• Schuurman, M.I.M. & Geeter, K. de (2016). Eén olifant, twee olifant … Markant, augustus 2016, pag. 30-33.
• Schuurman, M.I.M. (2017). De toepassing van LACCS in de zorg en ondersteuning aan mensen met ernstig 			
meervoudige beperkingen. Resultaten van zeven N=1 studies. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met 		
een verstandelijke beperking, 43 (2), juni 2017, pag. 140-144.
• Schuurman, Martin & Geeter, Karin de (2015) Bronnenboek van het project ‘Een instrument voor basiscontact tussen
begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen’. Nieuwegein: Kalliope Consult.
• Schuurman, M.I.M. (2017). De toepassing van LACCS in de zorg en ondersteuning aan mensen met ernstig 			
meervoudige beperkingen. Resultaten van zeven N=1 studies. Nieuwegein: Kalliope Consult.
• http://www.degeeterenmunsterman.nl/
Methode Vlaskamp
• Hiemstra, S., L. Wiersma & C. Vlaskamp, Persoonlijk Activeringsprogramma. Handleiding bij het bieden van 		
activiteiten aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Groningen, 2005.
• Putten, A. van der, Vlaskamp, C. & Poppes, P. (2009). The content of support of persons with profound intellectual 		
and multiple disabilities: An analysis of the number and content of goals in the educational programmes. Journal of
Applied Research in Intellectual Disabilities, 22(4), 391-394.
• Vlaskamp, C., Poppes, P. & Putten, A. A. J. van der (2015). Databank interventies langdurende zorg: beschrijving
Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige
beperkingen. Utrecht: Vilans. http://www.vilans.nl/dei/Publicatie-beschrijving-site-opvoedingsondersteuningsprogramma-OOP.pdf
• Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, R. (2005). Een programma van jezelf. Een opvoedingsprogramma voor kinderen
met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
• Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, R. (2005). Levensloop in perspectief. Een ondersteuningsprogramma voor
volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
• Zijlstra, R., Vlaskamp, C. & Zijlstra, R. (2005). Met zorg vernieuwen. Handreiking voor een succesvolle implementatie
van het opvoeding/ondersteuningsprogramma. Assen: Van Gorcum.
• Vlaskamp, C. & Putten, A van der. (2009). Focus on interaction: the effectiveness of an Individualized Support
program for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities, 30,
873-883.
• http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Vlaskamp%20methode
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Ervaar het maar
• http://www.ervaarhetmaar.nl/

Dosen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij
kinderen en volwassenen. Assen: Van Gorcum.

Triple C
• Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren. Triple C in theorie en praktijk. Sliedrecht: ASVZ.
• http://www.asvz.nl/triple-c/nl/
• http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Triple-C%20Herstel%20van%20het%20		
gewone%20leven

Hanzen, G., van Nispen, R. M., van der Putten, A. A., & Waninge, A. (2017). Participation of adults with visual and severe or
profound intellectual disabilities: Definition and operationalization. Research in Developmental Disabilities, 61, 95-107.

Ervaringsordening
• Timmers-Huigens, D. (1982). Vreugde beleven aan je mens-zijn. Lochem: De Tijdstroom.
• Timmers-Huigens, D. (2012). Meer dan luisteren. Ervaringsordening en het empathisch moment van communicatie.
Doetinchem: Reed Business.

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg (2017). Ga voor goede zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking:
het kán. Den Haag: IGZ/Ministerie van VWS.

Basale stimulatie
• Fröhlich, A. (1995). Basale stimulatie. Leuven/Amsterdam: Garant.
Methode Heykoop
• Heijkoop, J. (1995). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap en 		
ernstige gedragsproblemen.
• http://www.heijkoop-academy.nu/
• http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Methode%20Heijkoop%20%27Anders%20
kijken%20naar%20...%27

B. Overige referenties
Bosch, K. A. van den, Andringa, T. C., Peterson, W., Ruijssenaars, W. A., & Vlaskamp, C. (2017). A comparison of natural and
non-natural soundscapes on people with severe or profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual &
Developmental Disability, 42, 301-307.
Bossink, L. W.M., van der Putten, A. A.J., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2017). A power-assisted exercise intervention in
people with profound intellectual and multiple disabilities living in a residential facility: A pilot randomised controlled
trial. Clinical Rehabilitation.

Heim, M., Veen, M., Brinkman, E. & Jonker, V. (2013). COCP in de klas. Goede voorbeelden van partnerstrategieën en
gelijkwaardige groepscommunicatie. DVD en brochure. Amsterdam: COCP-publicaties.

Jansen, S. (2015). Shared responsibility: a load off your mind: Collaboration with parents in the support of children with
Profound Intellectual and Multiple Disabilities (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen).
Jansen, S. L.G,, van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2017). Parents’ experiences of collaborating with professionals in the
support of their child with profound intellectual and multiple disabilities: A multiple case study. Journal of Intellectual
Disabilities, 21, 53-67.
Jansen, S. L.G., van der Putten, A. A., Post, W. J., & Vlaskamp, C. (2017). Do they agree? How parents and professionals
perceive the support provided to persons with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual &
Developmental Disability, 1-12.
Jansen, S. L.G., van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2017). Parents’ experiences of collaborating with professionals in the
support of their child with profound intellectual and multiple disabilities: A multiple case study. Journal of Intellectual
Disabilities, 21, 53-67.
Kamstra, A. (2017). Who cares? Research into maintaining strengthening, and expanding the informal social networks for
people with profound intellectual and multiple disabilities. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Filmpje op: https://expertise-centrumemb. sheerenloo.nl/
Kamstra, A., van der Putten, A. A.J., & Vlaskamp, C. (2017). Efforts to increase social contact in persons with profound
intellectual and multiple disabilities: Analyzing individual support plans in the Netherlands. Journal of Intellectual
Disabilities, 21, 158-174.

Bossink, L.W.M., van der Putten, A.A.J., & Vlaskamp, C. (2017). Understanding low levels of physical activity in people with
intellectual disabilities: A systematic review to identify barriers and facilitators. Research in Developmental Disabilities.

Luijkx, J., Putten, A. A. J., & Vlaskamp, C. (2017). Time use of parents raising children with severe or profound intellectual
and multiple disabilities. Child: Care, Health and Development, 43, 518-526.

Braam, J., Burgsteden, R. van & Kersten, M. (2002). Eigen invloed ervaren. Bevorderen van zeggenschap voor mensen met
ernstig meervoudige beperkingen. Utrecht: Kennisplein Gehandicaptensector.

Maaskant, M., Balsters, H. & Kersten, M. (2017). Ouderen in het vizier. Verslag van het onderzoek. Utrecht: Vilans/VGN.

Braam, W., Duinen-Maas, M.J. van, Festen, D.A.M., Gelderen, I. van, Huisman, S.A., Tonino, M.A.M. & Braam, W. (2014).
Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Perelum.
Bruns, A., Kreukniet, E., Post, W., & van der Putten, A. (2014). Assessment of pain in persons with profound intellectual
and multiple disabilities: analysis of reliability and validity of the REPOS. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 27(4), 300.
Filmpje op: https://expertise centrum emb.sheerenloo.nl/
Burg, J. van der, Schuengel, C. & Vonk, J. (2015). Sociaal-emotioneel functioneren. In: Hadders-Algra, M., Maathuis, K.,
Pangalila, R. F., Becher, J. & de Moor, J. (eds.). Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum, p. 229-244.
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Maes, B., Vlaskamp, C. & Penne, A. (red). (2011). Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
Handvatten voor een kwaliteitsvol leven. Leuven: Uitgeverij Acco.
Poppes, P. Challenging practices. Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and
its consequences for practice. Amersfoort: ‘s Heeren Loo Zorggroep.
Filmpjes beschikbaar op: http://www.expertise centrumemb.sheerenloo.nl
Putten, A. A. J. van der, Bossink, L. W. M., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp, C. (2017). Motor activation in people with
profound intellectual and multiple disabilities in daily practice. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42, 1-11.
RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based
practice in de zorg. Den Haag: RVS.

Verslag van het inventariserende onderzoek | EMB in het vizier |

81

Schuengel, C., Clegg, J. A., de Schipper, J. C. & Kef, S. (2016) Attachment in intellectual and developmental disability: A
clinician's guide to practice and research. Fletcher, H. K., Flood, A. & Hare, D. J. (eds.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, p.
151-171
Timmeren, E. A. van, Putten, A. A. J., Schrojenstein Lantman-de Valk, H. M. J., Schans, C. P., & Waninge, A. (2016).
Prevalence of reported physical health problems in people with severe or profound intellectual and motor disabilities: a
cross-sectional study of medical records and care plans. Journal of Intellectual Disability Research, 60, 1109-1118.
Timmeren, E. A. van, Schans, C. P., Putten, A. A. J., Krijnen, W. P., Steenbergen, H. A., Schrojenstein Lantman-de Valk, H.
M. J., & Waninge, A. (2017). Physical health issues in adults with severe or profound intellectual and motor disabilities: a
systematic review of cross-sectional studies. Journal of Intellectual Disability Research, 61, 30-49.
Timmeren, E. A. van, Waninge, A., van Schrojenstein Lantman-de, H. M. J., van der Putten, A. A. J., & van der Schans, C.
P. (2017). Patterns of multimorbidity in people with severe or profound intellectual and motor disabilities. Research in
Developmental Disabilities, 67, 28-33.
Twint, B. & Bruijn, Jac de (2014). Handboek verstandelijke beperking; 24 succesvolle methoden. Amsterdam: Boom
Uitgevers.
UN, United Nations (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nederlandse vertaling: Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap. New York, 13 december 2006. Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
Jaargang 2007, nr. 169.
V&VN (2016). Expertisegebied verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg. Utrecht: V&VN.
VGN (2012). Competentieprofiel EMB. Competentieprofiel voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die
ondersteuning bieden aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Utrecht: VGN.
Vilans (2017). Databank interventies. http://www.vilans.nl/databank-interventies.html
Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor
de praktijk. Leuven/ Den Haag: Acco.
Wessels, M.D., Van der Putten, A.A.J. & Visser, L. (2017). Assessment in people with PIMD: Pilot study into the usability and
content validity of the Inventory of the Personal Profile and Support. Cogent Psychology, Volume 4, Issue 1.

C. Producten op het Kennisplein Gehandicaptensector
Methode ‘Vijf olifanten’ (2015): een nieuwe methode voor stimulering van het basiscontact tussen begeleiders en personen
met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/
nieuwemethode-voor-verbetering-contact-emb-vijf-olifanten.html
Overzicht praktijkkennis en handvatten voor het bespreekbaar maken en onder de aandacht houden van de seksuele
ontwikkeling en beleving van mensen met EMB (2014)
http://www.seksualiteitemb.nl
Overzicht ‘communicatie, methodieken EMB’ (2011): een overzichtelijke website waar begeleiders en familie van mensen
met een ernstige meervoudige beperking helpen de juiste communicatiemethodiek of -benadering te kiezen.
http://www.communicatiemethodenemb.nl
Hi Sense App (2014): een laagdrempelige app, ontwikkeld om bij te dragen aan het vergroten van eigen invloed en regie
voor en door mensen met EMB. In deze app praktische kennis en concrete handvatten voor een betere begeleiding in het
sensitief en adequaat reageren op signalen. http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/meereigenregie-voor-mensen-met-EMB-met-de-Hi-Sense-app
Persoonlijk Activeringsprogramma EMB (2005): een programma dat activiteitenbegeleiders kennis en mogelijkheden
biedt om een passend activiteitenaanbod samen te stellen voor mensen met een verstandelijke beperking. http://www.
kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Product-PActHet-Persoonlijk-Activeringsprogramma.html
Brochure ‘Eigen invloed ervaren’ (2002): een brochure voor directe begeleiders en andere direct betrokkenen om de
zeggenschap van mensen met EMB te vergroten.
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Product-Eigeninvloed-ervaren.html
Product ontwikkeld in het kader van het leernetwerk EMB in het ZonMw Verbeterprogramma ‘Zeggenschap en Inclusie
EMB’ (2014):
• Veranderkizt (http://veranderkizt.nl/)
• Een inspiratiebrochure (http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Projectresulta ten-		
Zeggenschap-en-inclusie-EMB/)
Link naar themadossier: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/GehandicaptenzorgErnstigemeervoudige-beperkingen.html

http://www.enablinplus.eu/nl
www.kennisplein gehandicaptensector.nl/ gehandicaptenzorg/ netwerk-samen-kunnen-kiezen-gewoon-bijzonder.html
www.free-learning.nl/modules/ zelfmanagement/start. Html
www.methodieken.nl
www.expertisecentrumemb.sheeren loo.nl/ MPOC instrument om samenwerking in kaart te brengen
www.bosk.nl/mcg-emb/meervoudig-ondersteund/dit-is-ons-leven/
www.vilans.nl/dei/Publicatie-beschrijving-site-opvoedings-ondersteuningsprogramma-OOP.pdf
ZonMw (2016). Programma ‘Gewoon Bijzonder’. Nationaal Programma Gehandicapten. http://www.zonmw.nl/nl/
programmas/programma-detail/nationaal-programma-gehandicapten/algemeen/
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Bijlage 3
De expertgroep EMB in het vizier bestaat uit de volgende personen:
Expertgroep
Ouders van een kind met EMB

Co de Gooyer

Vader - Initiatiefnemer bij Nabij Netwerk

		

Paul van Dalfsen

Vader - Initiatiefnemer bij Nabij Netwerk

		
Marike van Weelden
			

Moeder - Actrice ‘Eigen Werk’ 		
Theaterproducties oa ‘Lastige Ouders’

		

Moeder - Projectmanager BOSK

Marike Willems

		
Wikke Kuller
			

Moeder - Dierenarts en ‘Noodklok’ ouders van
kinderen met EMB

Begeleiding

Nienke van der Broeke

Begeleider EMB - ’s Heerenloo

Communicatie EMB

Arjen Beekman

Orthopedagoog en bestuurder- St Milo

EMB Slapen en Pijn
Sylvia Loos
			

Puberteit

Paramedici en Gezondheid

Harriët Schoenmakers

Trees Zalmstra

Aandachtsfunctionaris EMB en
Verpleegkundige - Sherpa

Onderwijs doelgroep EMB
Syfra Ruiter
			

Gedragsdeskundige - leerkracht Curriculum
Z&O - Enablin+/QoLCentre

		
Marian Officier
			

Leerkracht Curriculum cluster 1 Koninklijke Visio

		
Angelique Geerts
			

Leerkracht Programmaleiding EMB - HUB
Noord-Brabant

		
Alies Kap
			

Moeder/Initiatiefnemer - SNS Klas en ‘Stichting
Gewoon Bijzonder’

Sociaal domein

Inclusief ondernemer en directeur - Inclusionlab

EMB in het vizier | Verslag van het inventariserende onderzoek

		
Suzanne Jansen
			

GZ Psycholoog en Projectleider Expertisecentrum EMB

Wetenschap doelgroep
Annette van der Putten
			

Associate professor PIMD - Rijksuniversiteit
Groningen

Opleiding en Training
Janny Beernink-Wissink
			

GZ Psycholoog en onderzoeker - (V)GGNet en
docent QoL Centre

		
Aly Waninge
			

Lector Hanze University of Applied Research en
fysiotherapeut

Zorgaanbieder en beleid

Hans Frieling

Casemanager MeerMens

		

Sanne Fleury-Selten

Orthopedagoog generalist

Management

Jan Jacobs

Manager en fysiotherapeut - Dichterbij

Beoordelingskader EMB

Angela Backs

Senior Inspecteur en onderzoek EMB - IGZ

ROC Rivor
Academie voor Zorg en Welzijn

Annet van den Heuvel

Docent Academie voor Zorg en Welzijn

Fysiotherapeut - Omega en onderzoeker - UMCG

GZ Psycholoog - Psychologenpraktijk van
Burgsteden
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GZ Psycholoog en Onderzoeker - 		
Expertisecentrum EMB

Gedragsdeskundige - Amerpoort

Gedragsdeskundigen EMB
Rita van Burgsteden
			

Anouk Bolsenbroek

Expertisecentrum EMB
Petra Poppes
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Tot ziens!
Kennisplein Gehandicaptensector
www.kennispleingehandicaptensector.nl
info@kennispleingehandicaptensector.nl
@pleinpraat
Forum Gehandicaptenzorg
kennispleingehandicaptensector
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