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De academische werkplaats Sterker op eigen benen zette zich in 2018 actief in voor de 

missie ‘Het bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking (VB) door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg’. Zo werkten we mee 

aan de oprichting van de Associatie van academische werkplaatsen VB en  breidden we ons 

team uit met Bianca Schalk (datamanager) en Joyce Vanes (kennismanager).  De AVG Praktijk 

bleef groeien, met zo’n 400 patiëntencontacten in 2018. Esther Bakker-van Gijssel, één van 

de AVG’s werd benoemd tot Principal Clinician binnen het Radboudumc. Ook werd er 

communicatieonderwijs ontwikkeld waarin vanaf 2019 alle geneeskundestudenten gaan 

oefenen met communiceren met mensen met een VB. Ook waren er veel ontwikkelingen 

binnen het onderzoek. Hieronder de hoogtepunten op een rij:  

 

 2 promoties: Cis Vrijmoeth promoveerde op het onderwerp Palliatieve zorg. De 

PALLI is nu beschikbaar, een hulpmiddel voor zorgverleners om vroegtijdig te 

bepalen of palliatieve zorg nodig is. Esther Bakker-van Gijssel  promoveerde op het 

onderwerp Proactief gezondheidsonderzoek.  

 De methode Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in je dagelijks leven! werd 

gelanceerd. Deze methode helpt mensen met een verstandelijke beperking om 

meer te bewegen in het dagelijks leven.  

 Het project ‘Begeleidingsbehoeften van jongeren met LVB in transitie naar 

volwassenheid’ werd afgerond. Klik hier voor het eindrapport.  

 Symposium ‘Medische zorg’ over samenwerking in de 1e, 2e en 3e lijn werd bezocht 

door zo’n 130 bezoekers.  

 Subsidie ontvangen voor nieuwe praktijkprojecten; ’Spoed-GGZ binnen de 

huisartsenpost’ en ‘Inventarisatie verslavingsproblemen bij LVB in het sociale 

domein’.  

 Verder werd er gewerkt aan de lopende onderzoeken: Monitoring van gezondheid, 

Gezonde leefomgeving, Eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekend, Gezond 

Leven en Inclusief onderzoek. 

 

Vanaf 2019 gaat het ministerie van VWS onze academische werkplaats structureel 

subsidiëren met een jaarlijks bedrag van c.a. 6 ton. 

 

 

https://www.sterkeropeigenbenen.nl/kennisproducten-palliatieve-zorg
https://www.sterkeropeigenbenen.nl/kennisproducten-gezond-leven
https://docs.wixstatic.com/ugd/01fbc4_4b36340bd7a143ec9ab6c395665ea0e0.pdf

