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Voorwoord
We zijn alweer halverwege het tweede jaar van het vierjarig SGL-project. En we hebben inmiddels de
eerste kennisproducten gereed, lees meer hierover in deze nieuwsbrief! Ook hebben we
inspirerende workshops gevolgd op de netwerkbijeenkomst 8 juni en zijn er nieuwe films in de maak.
Alle informatie, de kennisproducten, de vorige nieuwsbrieven en de posters zijn te vinden op:
www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/de-sensatie-van-een-goed-leven.
Voor de deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten: vergeet niet de vragenlijst voor 10 september in
te vullen en aan ons te sturen en om de volgende bijeenkomst te noteren in je agenda: 2 november!
Veel kijk- en leesplezier en een fijne zomer!
Hartelijke groet namens het projectteam,
Jeanet Landsman, projectleider.
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Heeft u de vragenlijst over doelen SGL-product al ingevuld?

Op 10 juli stuurden we alle netwerkdeelnemers een lijst met vragen over wat de belangrijkste doelen
zijn van het door ons allen te ontwikkelen eindproduct van ‘de Sensatie van een Goed Leven’, met de
vraag om deze uiterlijk 10 september ingevuld aan ons te retourneren. Deze lijst met mogelijke
doelen is de eerste stap die we zetten om samen de koers te bepalen voor de feitelijke ontwikkeling
van ons eindproduct. De lijst is gebaseerd op alle ervarings-, professionele en wetenschappelijke
kennis die we de afgelopen anderhalf jaar hebben verzameld. Hoe het eindproduct er precies uit
komt te zien weten we nog niet, maar denk bijvoorbeeld aan een algemeen toegankelijke website
met een afgeschermd persoonlijk deel.
De koers voor het eindproduct willen we met jullie in verschillende stappen bepalen:
• Stap 1. Met bovengenoemde lijst vragen we alle netwerkleden om per thema hun top 5 van
belangrijkste doelen van het eindproduct aan te geven. Deze vragenlijst is 10 juli verspreid.
• Stap 2. We kijken dan welke doelen het meest genoemd zijn. Hiervan maken we opnieuw
een overzicht die we voorleggen aan dezelfde groep netwerkdeelnemers. Zo komen we tot
een selectie van de belangrijkste doelen voor het eindproduct. Doelen die niet geselecteerd
worden vallen niet af maar worden ook nog verder meegenomen in het proces.
• Stap 3. De uitkomsten van stap 1 en stap 2 worden besproken en verder uitgewerkt in de
bijeenkomst op 2 november. Hoe we dat precies gaan doen, laten we nog weten.
We hopen op veel ingevulde lijsten, alvast hartelijk dank voor jullie inzet!
Mocht je dit nu lezen als geïnteresseerde van ‘buiten het netwerk’ en graag mee willen denken, stuur
dan een mail naar SGL@umcg.nl en we sturen je de lijst op!

2

Ervaringskennis gebundeld in 4 SGL-documenten

Ons project heeft dit jaar vier kennisproducten opgeleverd, waarin de verzamelde kennis uit ons
project is gebundeld. Deel deze documenten in je netwerk! Ze zijn te vinden op onze SGL-website op
het kennisplein gehandicaptensector onder het kopje ‘Gewoon Bijzonder’ via deze link.
Het gaat om de volgende producten:
1. Verzamelde ervaringskennis uit het SGL Netwerk
In deze notitie (PDF) hebben, Andrea Fokkens, Marieke Werkman en Jeanet Landsman de
praktijkkennis die verzameld is in de SGL netwerkbijeenkomsten beschreven en de
belangrijkste conclusies daaruit samengevat.
2. Wat verstaan we onder ‘een goed leven’
Jeanet Landsman, Andrea Fokkens, en Marieke Werkman beschrijven in deze notitie de
meest gangbare concepten die gebruikt worden om ‘een goed leven’ te definiëren. Het gaat
hierbij om concepten zoals ‘kwaliteit van bestaan’ en ‘positieve gezondheid’.
3. Voortgang proces SGL aan de hand van methode Intervention Mapping
In dit document licht het projectteam de voortgang van het project toe aan de hand van de
onderzoeksmethode die we gebruiken: Adapted Intervention Mapping.
4. Overzicht kennis over prikkelverwerking bij mensen met ASS en VB
Dit document is geschreven door Ina van Berckelaer-Onnes, Yvette Dijkxhoorn en Miriam
Hufen. Zij bundelden hierin actuele wetenschappelijke en klinische kennis. Zij analyseerden
wetenschappelijke publicaties en verzamelden meetinstrumenten en methodieken om
prikkelverwerking in kaart te brengen en hulp te bieden bij prikkelverwerkingsproblemen.
Bij gebruik van dit stuk graag als volgt verwijzen: Berckelaer-Onnes, I. A. van, Dijkxhoorn, Y. &
Hufen, M. (2018). Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een
Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag! Groningen: Toegepast
GezondheidsOnderzoek (TGO), UMCG.
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Netwerkbijeenkomst 8 juni, Andries: ‘Wat was dat erg gaaf!’

Op 8 juni 2018 vond de vijfde netwerkbijeenkomst van het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’
plaats, dit keer bij De Observant in Amersfoort. In de eerste vier bijeenkomsten hebben we als
projectteam veel ervarings- en professionele kennis opgehaald bij de netwerkdeelnemers. In deze
vijfde bijeenkomst wilden we vooral kennis brengen: de nieuwste inzichten op het gebied van
prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking, op een praktische manier gebracht. Dit
deden we in de vorm van twee workshops: Sandra Stultiens (van: www.prikkelsindegroep.nl)
verzorgde de ochtendworkshop voor de werkgroepen A en B en Miriam Hufen (van:
www.anderskijkennaarkinderen.eu) de middagworkshop voor werkgroep C.
Projectleider Jeanet Landsman opende de bijeenkomst met een toelichting op het doel van dag:
“Doel van vandaag is dat we het allemaal over hetzelfde (blijven) hebben en de neuzen dezelfde kant
op zetten voor de volgende stap: het bepalen van de doelen van ons gezamenlijk te ontwikkelen
product.” Jeanet benadrukt dat we in dit project gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het
eindproduct, zodat we een goed product krijgen, dat aansluit bij ieders behoeften en wensen.
Ervaringsdeskundige coonderzoeker Andries Lever (op de
foto hiernaast in gesprek met
Miriam Hufen) doet hieronder
persoonlijk verslag van deze
netwerkdag:
“We hebben gesproken over waar
we nu staan met het onderzoek
naar Prikkelverwerking en autisme.
We hebben met elkaar in de
praktijk veel ervaringen gedeeld.
Nu zijn ze met doel kennis in kaart
te brengen met elkaar. We hebben
met elkaar over zintuigen
gesproken. Wat was dat erg gaaf
zeg hoe verschillende zintuigen
werken als je autisme en prikkelverwerkingen met elkaar samenhangt. Er waren 2 personen die ons
de scholing gaven: een ervaringsdeskundiger van Autisme op school en een Ergotherapeut. Wat
kwam er veel boven wat we niet wisten van elkaar. We zijn met elkaar in gesprek gegaan hoe
verschillend iedereen ook is ieder mens uniek. We krijgen in juli vragenlijsten via de mail gestuurd
om in te vullen als huiswerk. Op naar huis met de trein naar Utrecht, het was een waardevolle
leerdag.”
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Marieke Werkman presenteert haar onderzoek op INSAR 2018

Van 9 t/m 12 mei vond het jaarlijks congres van de International Society for Autism Research (INSAR)
plaats in Rotterdam. Een unieke kans om zo dicht bij
huis zoveel internationale wetenschappers op het
gebied van autismeonderzoek te kunnen ontmoeten.
Deze kans greep Marieke Werkman van De Sensatie van
een Goed Leven aan om haar promotieonderzoek voor
het voetlicht te brengen in een posterpresentatie.
Bekijk de poster van Marieke en het hele interview op
de website via deze link.
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Nieuwe subsidie voor nog meer films in het SGL video magazine !

Het SGL video magazine, mogelijk gemaakt door de Vrienden van Talant, doet verslag van de
bijzondere manier waarop kennis en ervaringen in dit project worden verbonden, gebundeld en
verspreid en wil een maximale bijdrage leveren m.b.t. inzicht, gevoel en begrip bij de doelgroep en
geïnteresseerden. Neem eens een kijkje op ons videokanaal!: link naar YouTube kanaal SGL.
Zo was de filmploeg van Media Platoon en
DOUC op bezoek bij ‘De Zijlen’, een
zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking, waarvan
meerdere cliënten ook een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS) hebben. We volgen
in de film een van de begeleiders, Petra, in
haar werk met Linda, die zij begeleidt bij
haar prikkelverwerking.
Inmiddels hebben we opnieuw geld van de Vrienden van Talant en ook van de Zijlen voor een film
rondom de laatste netwerkbijeenkomst en wie weet ook nog een nieuwe film van onze razende
reporter Merlijn Goldsack. Dus wordt vervolgd!!
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ZonMW bijeenkomst 26 juni 2018: Ellis vertelt over haar ervaringen

Op 26 juni hebben Ellis Jongerius (ervaringsdeskundige co-onderzoeker) en Jeanet Landsman
(projectleider) tijdens een bijeenkomst van de projecten van ‘Gewoon Bijzonder’ iets mogen
vertellen over het SGL-project. Ellis heeft verteld over haar positieve ervaringen van het mee doen
aan bijeenkomsten, werken met creatieve werkvormen, delen van elkaars ervaringen met
prikkelverwerking en hoe mooi het is dat ze enerzijds een belangrijke bijdrage levert en anderzijds er
zelf van leert. Belangrijk is dat ze zich niet ‘betutteld’ voelt maar vrijgelaten om eigen keuzes te
maken. Tips van Ellis:
• Zorg voor een veilige omgeving waarin je
gelijkwaardigheid creëert en verhalen kunt delen.
• Heel duidelijk zijn in wat je wanneer verwacht.
• Laat zien wat je doet met de inbreng.
• Creatieve werkvormen gebruiken.
• Tijd krijgen om je eigen verhaal kwijt te kunnen
• Onderzoekers: kwetsbaar op durven stellen en
flexibel zijn/aanpassen.
Onze vraag aan de aanwezigen was: Hoe zorgen we ervoor
dat mensen die in ons netwerk deelnemen, ook echt gaan
voelen/begrijpen dat hun inbreng heel waardevol is en dat
ons project er niet zonder kan. Belangrijke uitkomst van de
discussie was dat het noodzakelijk is dat de deelnemers aan
een netwerk hun eigen ideeën terug zien komen in de
producten. En dat gelijkwaardigheid in de communicatie van
groot belang is. Het was een geslaagde en leerzame middag.
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Nadenken over ‘hoe verder na het project’

In het najaar wordt met afgevaardigden van de deelnemende partners in het SGL-project een
bijeenkomst gepland om met elkaar na te denken over hoe we verder gaan als het project voorbij is.
Wat willen we precies, hoe organiseren we dat en wat betekent dit financieel? En datumprikker
volgt!
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Agenda SGL-netwerk 2018
•
•
•

September/oktober: verzoek om reactie op geselecteerde doelen via de mail (geen fysieke
bijeenkomst).
Oktober: nog te plannen bijeenkomst over bestendiging van dit netwerk met een aantal
vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen.
2 November: vijfde netwerkbijeenkomst ‘De Sensatie van een Goed Leven’ (voor leden van
het netwerk)

COLOFON

Link naar Facebook
Link naar YouTube
Mail: sgl@umcg.nl
Tel: 050-3616638

5

