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Voorwoord

In de academische werkplaats Sterker op eigen benen is het afgelopen 

jaar veel gebeurd. Wij zijn heel trots dat met de benoeming van 

 Geraline Leusink tot hoogleraar en de instelling van de leerstoel 

Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking bij de 

afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc onze 

 academische positie is versterkt.  Zo komen wij verder met ons doel: 

het  optimaliseren van de gezondheid en het verminderen van gezond

heidsachterstand bij mensen met een verstandelijke beperking.

Gezondheid is een belangrijk voorwaarde om mee te kunnen doen in 

de maatschappij. Mensen met een verstandelijke beperking hebben 

specifieke vragen en behoeften met betrekking tot gezondheid. Het 

is daarom van belang om bij te blijven in de ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg. Met de leerstoel Geneeskunde voor mensen met 

een verstandelijke beperking zien we voor onze academische werk

plaats hier een specifieke rol in weggelegd. 

We zijn gegroeid! Het afgelopen jaar zijn vijf promovendi, een senior 

onderzoeker gericht op innovatief inclusief onderzoek, twee coördi

natoren en drie science practitioners arts verstandelijke gehandicapten 

(AVG) aangesteld. Daarnaast zijn het afgelopen jaar maar liefst drie 

 promoties afgerond. 

In dit jaarverslag blikken wij terug op 2019. Veel leesplezier gewenst!

Prof. dr. Geraline Leusink

Hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde, Geneeskunde 

voor mensen met een verstandelijke beperking

Directeur academische werkplaats Sterker op eigen 

benen

Dr. Ir. Jenneken Naaldenberg

Senior onderzoeker Geneeskunde voor mensen met 

een verstandelijke beperking

Adviseur onderzoek academische werkplaats 

Sterker op eigen benen
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532   bezoeken aan de polikliniek  
van onze AVGpraktijk

8 organisaties

85 momenten in 
geneeskunde 
onderwijs

10  
bij/
nascholingen9 publicaties

14  
onderzoeksprojecten

5  
onderzoeken 
afgerond

1 hoogleraar 2 coonderzoekers
7 science 
practitioners

23 Sterker op eigen 
benenteam 
medewerkers

6 stagiaires

3 symposia 
met meer dan 
300 deelnemers

8 promovendi

3 promoties

Sterker op eigen benen 2019
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Ons verhaal
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Onze visie
Het bevorderen van de gezondheid en 

gezondheidszorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking: dichtbij in de 

leefsituatie als het kan en specialistisch waar 

het moet. De basis in de langdurige zorg en 

de eerste lijn, verbindend naar public health 

en de gespecialiseerde derde lijn. 

Onze missie
Het bevorderen van gezondheid en 

gezondheidszorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking door integratie van 

onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. 

Onze ambitie
Mensen met een verstandelijke beperking 

en hun ondersteuningsnetwerk centraal 

stellen en niet een ziekte of syndroom:

• Onderzoek: werken aan innovatieve 

onderzoeken en onderzoeksmethoden 

waarbij inbreng van mensen met een 

verstandelijke beperking van cruciaal 

belang is (inclusief onderzoek). 

• Onderwijs: studenten, specialisten, 

huisartsen en andere professionals 

bekend maken met mensen met een 

verstandelijke beperking en wat nodig is 

voor persoonsgerichte zorg. 

• Patiëntenzorg: inzetten expertise van 

arts verstandelijk gehandicapten (AVG) 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking via de AVGpraktijk, 

eerstelijnszorg en het ziekenhuis.
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Onze onderzoekslijnen 

Het onderzoek van de academische werkplaats kent twee  

hoofdlijnen:

1. Gezondheidsachterstanden: cijfers over de gezondheid en ziekte 

van mensen met een verstandelijke beperking op populatieniveau, 

epidemiologie;

2. Gezondheidsongelijkheid: de rol van context en processen in het 

ontstaan van gezondheidsachterstanden en hoe samenwerking 

 tussen onderzoek en praktijk hier verbetering in kan brengen.

De belangrijkste onderzoeksthema’s binnen de twee hoofdlijnen:

• Gezondheidsmonitoring; 

• Zorgverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking;

• Gezondheidsbevordering; gezonde leefstijl en een gezonde 

 omgeving;

• Optimaliseren van medische zorg voor mensen met een 

 verstandelijke beperking en de rol van de AVGarts hierin;

• Versterken van eerstelijnszorg en huisartsenzorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking.

Sterker op eigen benen 
 ontwikkelt platform

Hank van Geffen, voorzitter academische werkplaats 

Sterker op eigen benen

‘Met de academische werkplaats brengen wij kennis 

vanuit het onderzoek over naar de praktijk van de 

 langdurige zorg en vertalen wij praktijkvragen naar 

onderzoek. Hiermee verbeteren wij de kwaliteit van 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Als academische werkplaats merken wij dat kennis 

over gezondheid en gezondheidszorg voor deze 

 kwetsbare groep mensen binnen zorgorganisaties niet 

altijd de aandacht krijgt die het verdient. Tegelijkertijd 

is gezondheid belangrijk om mee te kunnen doen in 

de maatschappij. Met Sterker op eigen benen onder

strepen wij het belang van medisch en gezondheids

onderzoek.

Ik ben blij dat wij een platform in de langdurige zorg 

ontwikkelen waar kennis en vragen op het vlak van 

medische zorg en de gezondheid van mensen met een 

verstandelijke beperking uit de praktijk opgehaald 

worden (www.crowdience.nl)’. 
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Organisatiestructuur van de academische werkplaats

• Er is een bestuursraad waarin iedere deelnemende zorgorganisatie 

wordt vertegenwoordigd door een van de bestuurders van deze 

 zorgorganisatie. Het Radboudumc wordt vertegenwoordigd door 

de decaan en het afdelingshoofd van Eerstelijnsgeneeskunde. De 

bestuursraad heeft een onafhankelijke voorzitter en komt twee keer 

per jaar bijeen. De strategische koers (inhoudelijk en financieel) 

en de contributie worden vastgelegd in de bestuursraad. In de 

 kenniskring wordt de strategische koers verder geoperationaliseerd. 

• Om de uitwisseling tussen onderzoek, beleid en praktijk te borgen is 

er een kenniskring. In deze kenniskring zijn zowel onderzoekers als 

praktijk en beleidsmedewerkers van iedere zorgorganisatie ver

tegenwoordigd. De kenniskring komt twee keer per jaar bijeen.

• Voor de dagelijkse gang van zaken heeft de academische werkplaats 

een directeur, tevens hoogleraar Geneeskunde voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De directeur legt verantwoording af aan 

de bestuursraad waarbij de doelstellingen van de academische werk

plaats zijn vastgelegd in het strategisch plan.

• Ondersteunende functies: er zijn twee coördinatoren, een adviseur 

kwaliteit van onderzoek en een adviseur datamanagement, 

 integriteit van onderzoek en privacy.
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Wat betreft kennisontwikkeling weten we gelukkig steeds meer. Maar we 

weten ook nog veel níet. Vind je dat er voldoende aandacht is voor mensen 

met een verstandelijke beperking?

‘Mensen met een verstandelijke beperking worden tegenwoordig ouder. 

Met het ouder worden ontstaan ook gezondheidsklachten en behoeftes 

die wij tot dusver niet kennen. Er wordt nog steeds vooral gedrags

weten schappelijk onderzoek verricht. Gelukkig is hierin een verandering 

gaande en wordt er steeds meer gezondheidsonderzoek verricht, maar 

het mag meer’.

Hoe zouden wij als academische werkplaats hier aan bij kunnen dragen?

‘In 2019 hebben wij zes kennisketens ontwikkeld bij ‘s Heeren Loo. 

Aan elke kennisketen is een expertisecentrum gekoppeld. Met deze 

expertisecentra stimuleren wij dat kennisvragen vanuit de werkvloer 

bij de academische werkplaats terecht komen. Dat kan ook gaan over 

zaken op medisch gebied. Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat 

de ontwikkelde producten binnen de academische werkplaats zijn 

weg vinden in de praktijk: zorgprofessionals, cliënten en vertegen

woordigers van cliënten. Ik vind het belangrijk om al vroeg in het 

onderzoekstraject na te denken over de implementatie van bijvoor

beeld een  kennisproduct. Dat binnen Sterker op eigen benen ook 

ervarings deskundigen meedenken en meewerken helpt’.  

Waar hoop je dat gezondheid voor mensen met een verstandelijke 

 beperking over vijf jaar staat?

‘Wat ik voor de toekomst hoop is dat mensen met een verstandelijke 

beperking dezelfde toegang hebben tot medische zorg als mensen 

zonder een beperking’.

Het belang van 
gezondheidsonderzoek 
binnen Sterker op  
eigen benen 
 

Bas Bijl, Programmamanager 

Wetenschappelijk Onderzoek & 

Kennismanagement ’s Heeren Loo en 

ambassadeur van de kenniskring namens 

’s Heeren Loo. Bas geeft zijn visie op 

implementatie en kennisontwikkeling 

voor de academische werkplaats. 
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In beeld gebracht

Onze partners – 8 zorgorganisaties en de afdeling Eerstelijns  genees

kunde, Geneeskunde voor mensen een verstandelijke beperking van 

het Radboudumc – vormen samen de academische werkplaats Sterker 

op eigen benen. 
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Speerpunten
De speerpunten van Sterker op eigen benen komen tot stand door  discussies in de kenniskring 

en bestuursraad, door input vanuit lopende onderzoeken en klankbordgroepen en op basis van de 

meest actuele kennis uit zowel praktijk- als wetenschappelijke congressen. In 2019 zijn de volgende 

speerpunten geformuleerd. Hier ligt onze focus voor 2020:

Inclusief 

 onderzoek:  

borgen van inclusief 

onderzoek. 

Samenwerking 

 tussen 

gezondheids

onderzoek en 

 praktijk: 

de  academische 

werkplaats als 

 platform.

Optimaliseren 

medische zorg: 

inzet van de 

 expertise van de 

 AVGarts in de 

 medische zorg.

Innovatieve 

onderzoeks

methoden:  

burger

wetenschappen 

en big data over 

gezondheid.

eHealth  

innovaties:  

beschikbaar krijgen 

voor mensen met 

een  verstandelijke 

beperking.

Onderwijs en 

nascholing:  

studenten en artsen 

kennis laten maken 

met behoeften van 

mensen met een 

verstandelijke 

beperking en wat 

nodig is voor  

 persoonsgerichte 

zorg aan hen. 
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Inclusief onderzoek

Inclusief onderzoek is een kernwaarde voor Sterker op eigen benen. 

Met inclusief onderzoek bedoelen wij het actief betrekken van mensen 

met een verstandelijke beperking in onderzoek dat over hen gaat. 

Onderzoekers met een verstandelijke beperking

Bij ons werken twee coonderzoekers die een verstandelijke beperking 

hebben en hun ervaringskennis inzetten in onderzoek; Henk Jansen en 

Anneke van der Cruijsen. Binnen het inclusieve onderzoek ‘Gezonde 

leefomgeving’ beslissen ze mee in alle stappen van het onderzoek. Ook 

geven ze andere onderzoekers advies over de opzet van onderzoek.  

Henk zet zijn ervaringskennis in bij het opzetten, 

uitvoeren en rapporteren over onderzoek. 

‘In het begin vond ik het best wel spannend om 

als coonderzoeker te werken. Ik wist niet zo 

goed wat ik moest verwachten. Ik houd van 

nieuwe uitdagingen aangaan en ik vind het leuk 

om nieuwe onderwerpen te onderzoeken!’
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Anneke is in 2013 afgestudeerd als ervaringsdeskundige 

en zet sinds 2014 haar ervaringskennis in bij het opzetten 

en uitvoeren en rapporteren over onderzoek bij onze onder-

zoeksgroep. 

‘Ik werk al een paar jaar als onderzoeker in het 

 Radboudumc. Hierdoor heb ik veel geleerd over 

 onderzoek doen. Wat het leuk maakt is dat het elke 

week verschillend is en elk onderzoek is anders. Hier

bij zet ik mijn eigen ervaringen en kennis in om het 

onderzoek beter toegankelijk te maken voor mensen 

met een verstandelijk beperking. Het is maatwerk om 

de juiste makkelijke woorden toe te passen voor men

sen met een verstandelijke beperking. Maar uit einde lijk 

levert het onderzoek daardoor wel meer op. Je merkt 

ook dat onder zoekers de meerwaarde ervaren om 

onder zoek toe gankelijk te maken en beter gaan naden

ken over mensen met een verstandelijke beperking. 

Hierdoor kan onderzoek beter in de praktijk terecht 

komen en kan ook het beleid worden aangepast voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Doordat we 

de onder zoeken in makkelijk lezen samenvattingen  

vertalen, worden mensen uit de praktijk en uit beleid 

meer bewust van mensen met een verstandelijke 

beperking en  krijgen ze meer kennis over wat ze nodig 

hebben. Dat vind ik mooi om te zien en daar haal ik 

voldoening uit. Sommige onderzoeken zijn wel lastig 

om bij mee te werken. Je moet eerst zelf weten waar 

het onderzoek over gaat, voordat je anderen kunt 

 helpen. Er gaat wel wat tijd in zitten om dit goed te 

kunnen doen. Ook omdat ik voor anderen moet 

 nadenken over wat ze nodig hebben en wat belangrijk 

is. Het is belangrijk om voor mensen met een verstan

delijke beperking op te komen, omdat ze niet altijd 

kunnen praten of aan  kunnen geven wat ze willen. Zelf 

vind ik het heel leuk om aan onderzoek mee te werken. 

Ik ben nu zelf meer werkzaam in de maatschappij, 

omdat ik samenwerk met mensen die geen verstande

lijke beperking hebben. En hierbij krijg ik toch de hulp 

die ik nodig heb. Ik hoop nog lang onderzoek te mogen 

blijven doen en dat uitkomsten van onderzoek meer 

in beleid worden toe gepast voor mensen met een 

 verstandelijke beperking’.
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Ontwikkelingen in 2019

Wij zijn bijzonder trots op de onderstaande ontwikkelingen het 

 afgelopen jaar:

• De nominatie van Tessa Frankena voor de  ds. Visscherprijs  2020 

met haar  proefschrift  ‘Optimising inclusive health research: where 

expectations and realities meet Meaningful collaboration with people 

with intellectual disabilities’. Zij heeft samen met onze coonder

zoekers inclusief onderzoek gedaan óver inclusief onderzoek. 

• De publicatie van het internationale ‘consensus statement on 

 inclusive health research’. Met deze richtlijn, die onderdeel is van 

het onderzoek van Tessa Frankena, wordt het voor onderzoekers 

makkelijker om inclusief gezondheidsonderzoek uit te voeren met 

(en voor) mensen met verstandelijke beperkingen. Dit consensus 

 statement is leidend bij de vormgeving van nieuw onderzoek binnen 

de academische werkplaats. 

• Tijdens het congres ‘Inclusief onderzoek in het eggie’ hebben onze 

coonderzoekers het makkelijk lezen proefschrift gepresenteerd: 

‘Samenwerken in onderzoek doe je zo’. 

• Onze coonderzoekers stellen bij elk proefschrift een makkelijk 

lezen samenvatting op. 

• Onze coonderzoekers hebben met promovenda Kristel Vlotvan 

Anrooij een standaard makkelijk lezen format voor het patiënt 

 informatie formulier voor toestemming voor onderzoek (PIF) 

 ontwikkeld. Op dit moment zijn zij in gesprek met de ethische 

 commissie van het Radboudumc om deze standaard breder 

 beschikbaar te stellen. 

• Onze coonderzoekers hebben op verschillende bijeenkomsten 

 presentaties gegeven en gastcolleges verzorgd op zorgopleidingen, 

hogescholen en aan geneeskundestudenten.
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Doorlopende onderzoeken

De volgende onderzoeken op het gebied van inclusief onderzoek lopen 

door in 2020:  

• ‘De Krachten Gebundeld voor een Gezonde Leefstijl’: Kristel VlotVan 

Anrooij onderzoekt samen met onze coonderzoekers hoe gezond 

leven voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke 

beperking ondersteund kan worden. Onze coonderzoekers zetten 

daarbij hun (ervarings)deskundigheid in. Zo geven zij stem aan 

 mensen met een beperking in het onderzoek. 

•  Crowdience : Het inclusief onderzoek wordt de komende tijd uit

gebreid met een burgerwetenschapsplatform voor mensen met een 

verstandelijke beperking, begeleiders en familie. Crowdience is een 

platform dat de gewone burger een stem geeft in wetenschappelijk 

onderzoek. De informatie die burgers als ervaringsdeskundigen 

geven, helpt de (medische) wetenschap om uptodate en buiten de 

normale kaders te denken en werken. Hiermee kunnen we op een 

innovatieve manier meer mensen met een verstandelijke beperking 

betrekken in onderzoek. 
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Samenwerking tussen   
gezond heids onderzoek 
en praktijk

Wij werken actief aan een goede samenwerking tussen gezondheids

zorg en praktijk. Hieronder zullen we een aantal mooie voorbeelden 

geven van de manier waarop wij dat doen. 

Science practitioners

Ons doel is om de kennis en expertise over de specifieke behoeften en 

gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking 

breed beschikbaar te maken. Hiervoor zetten we de artsen voor verstan

delijk gehandicapten (AVG)  bij Sterker op eigen benen in als science 

practitioners. Zij combineren hun artsenwerk bij zorg organisaties met 

onderzoek, waarbij ze ondersteund worden door ervaren onderzoekers 

binnen de academische werkplaats.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben specifieke behoeften 

wat hun gezondheid betreft. Daarom is de academische werkplaats ook 

dé plek om kennis te ontwikkelen over de gezondheid van mensen met 

een verstandelijke beperking en hun medische zorg te optimaliseren. 

De science practitioners die bij ons werkzaam zijn, zijn dan ook 

 voor namelijk AVG’s.

Klankbordgroepen 
 

Wij werken bij ieder onderzoek met een eigen klankbordgroep. Hierin 

zijn mensen uit de praktijk betrokken, zoals cliënten en gezondheids

professionals. Leden van de klankbordgroepen geven input over de 

opzet en uitvoering van de onderzoeken en fungeren als ambassadeur 

voor de onderzoeken. Ze zijn daarnaast betrokken bij de verspreiding 

van de resultaten in hun organisatie. Voor de net gestarte onderzoeken 

wordt in 2020 een klank bordgroep opgesteld. Op deze manier wordt 

samen en interdisciplinair gewerkt op het niveau van de eindgebruiker.

Nenette Bosveld-Hendriks, bewegingsagoog bij zorg organisatie Siza op  

locatie ’s Koonings Jaght in Arnhem. Zij is door de jaren heen lid geweest 

van twee klankbordgroepen en hierdoor betrokken (geweest) bij de 

promotieonderzoeken van Noortje Kuijken en Kristel  Vlot-Van Anrooij. 

 

Wat was jouw motivatie om lid te worden van de klankbordgroepen?

‘Ik wilde graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er zijn 

op het gebied van onderzoek. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om 

de doelgroep waarmee ik werk onder de aandacht te brengen. Dit zijn 

mensen met een verstandelijke beperking, maar dan van een lager 

(cognitief) niveau, namelijk EVB+ (Ernstig Verstandelijke Beperking 

en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag) en EMB+ (Ernstig Meervoudige 

Beperkingen). Naar mijn weten wordt er weinig onderzoek gedaan 

naar deze doelgroep, maar wordt voornamelijk gefocust op mensen 

met  een lichtere vorm van verstandelijke beperking. De cliënten met 

een lager niveau zijn natuurlijk moeilijk om te bevragen in onderzoek. 

Ik heb daarom het gevoel dat het belangrijk was om in de klankbord
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groepen deze groep mensen onder de aandacht te brengen. Een andere 

motivatie voor mij om lid te worden, is omdat ik bewegen belangrijk 

vind. Beweging is niet opgenomen in de AWBZ en wordt daardoor niet 

vergoed. Daarom is het belangrijk om goed te blijven onderbouwen 

waarom geld uitgegeven moet worden aan beweging. Een middel om 

dit te onderbouwen is wetenschappelijk onderzoek!’

Wat waren je verwachtingen bij de klankbordgroepen?

‘In eerste instantie had ik voornamelijk gedacht wat te kunnen brengen 

in de klankbordgroepen en niet te halen. Hoe en wat ik precies heb 

gebracht, daar kan ik zelf niet over oordelen, maar ik heb voor mijn 

gevoel uiteindelijk meer kunnen halen dan brengen. Aan de hand van de 

klankbordgroepen heb ik de uitkomsten van de onderzoeken onder de 

aandacht gebracht bij de managers in mijn zorgorganisatie, namelijk dat 

bewegen heel belangrijk is. Dit heeft eraan bijgedragen dat men bewust 

werd van het belang van bewegen en dat het balletje wel is gaan rollen’. 

Hoe is dit balletje precies gaan rollen?

‘Een uitkomst uit het  onderzoek  van Noortje was dat de groepsleiding 

belangrijk is bij het laten bewegen van cliënten. In gevolg daarop zijn 

we een afstudeeronderzoek gestart met de vraag wat de begeleiding 

nodig heeft om cliënten meer te laten bewegen. Uit dit onderzoek 

kwam een aanbeveling voor een beweging aandachtsfunctionairs (BAF) 

binnen woon en dagbestedingsgroepen. Vanuit Siza zijn we nu een 

BAFcursus aan het ontwikkelen. In deze cursus is de beweegposter van 

Voorbeeld van onderzoek 
in de praktijk

In het promotieonderzoek  Gezonde Leefomgeving  

van Kristel Vlot-van Anrooij is een omgevingsscan 

ontwikkeld. 

‘Deze omgevingsscan is gemaakt om op woon 

en dagbestedingslocaties in kaart te brengen 

wat helpt bij gezond leven en wat hierbij anders 

kan. Cliënten, begeleiders en teamleiders vullen 

hiervoor een vragenlijst in. Dit levert vervolgens 

een overzicht op van wat er op de locatie helpt 

bij gezonde voeding en beweging. Daarbij laat 

het zien wat gebruikers van de locatie ervan 

vinden en wat voor dromen zij hierover  hebben’. 
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Coördinatoren aangesteld

Ons aandachtspunt is om de ver bindingen en 

betrokkenheid binnen de academische werk

plaats te vergroten. Wij vinden het belang rijk 

dat praktijk en onderzoek elkaar hierbij verster

ken. Het afge lopen jaar zijn hiervoor twee coör

dinatoren aangesteld; Masha Nägele en Natascha 

Biervliet. Samen nemen zij de coördinerende taken tus

sen onderzoek en praktijk op zich,  houden zij zich bezig 

met de communicatie en hebben zij het doel om meer 

verbinding te creëren tussen alle verschillende partijen 

die betrokken zijn bij de academische werkplaats. Eén 

van de eerste  aandachtspunten hierbij is het zorgen 

voor een professionele uitstraling. Natascha: ‘Dit jaar

verslag is daar meteen het eerste product van! Ik kijk 

ernaar uit om in gesprek te gaan met onze partners om 

de samenwerking binnen de academische werkplaats te 

verbeteren.’ Masha: ‘Ik combineer mijn functie als 

coördinator met mijn promotieonderzoek dat gericht is 

op het versterken van de samenwerking tussen onder

zoek en praktijk in de gezondheidszorg voor mensen 

met een  verstandelijke beperking. De bedoeling is dat 

deze combinatie mooie resultaten zal geven en leidt tot 

het versterken van de verbinding  binnen de academi

sche werkplaats’. 

Onderzoek naar samenwerking

In september 2019 startte een onderzoek naar de samenwerking tussen 

onderzoek en praktijk in de gezondheidszorg voor mensen met een 

 verstandelijke beperking. Masha Nägele, tevens coördinator van  Sterker 

op eigen benen, voert dit onderzoek uit. ‘Het doel is om op een 

 praktijkgerichte wijze onderzoek te doen naar samenwerkingsvormen 

om zo de samenhang binnen de academische werkplaats te versterken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van samen problematiek doorgronden, 

samen ambities formuleren en samen oplossingen concretiseren. Aan 

de hand hiervan is het doel om het aantal connecties en de kwaliteit 

van de connecties binnen Sterker op eigen benen te versterken en zo 

tot zinvol en praktijkgericht onderzoek te komen’. 

Noortje al geïntegreerd en willen we de 

elearning en omgevingsscan uit het 

 project van Kristel gaan gebruiken. Op 

het moment zijn we nog in overleg, maar 

we hebben de wens om de cursus uiteinde

lijk voor heel Siza te gaan geven. Ook is er 

al veel interesse in deze cursus bij andere 

zorgorganisaties!’
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Hoe stelden wij in 2019 kennis beschikbaar 
buiten onze netwerken? 

De kennis die wij met zijn allen vergaren, blijft niet beperkt tot ons 

eigen netwerk maar reikt verder dan alleen Sterker op eigen benen. 

We zijn hierbij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 

samenwerking en uitwisseling van kennis. Zo wordt er op het gebied 

van leefstijl samengewerkt in een netwerk met onderzoekers van 

andere universiteiten en hogescholen. Ook werken we voor het 

 vindbaar en toepasbaar maken van kennis in de langdurige zorg 

samen met het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen 

(UKON).  

Regiotour van congres ‘Zoek het uit!’

In 2019 heeft Sterker op eigen benen de handen ineen geslagen met 

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In samen

werking met Vilans wordt in 2020 een regioversie van het congres 

‘Zoek het uit!’ georganiseerd. Hierbij staat elkaar ontmoeten, kennis 

opdoen en kansen ontdekken binnen de langdurige zorg centraal. 

Het doel van deze regioversie is om praktijk en wetenschap dichter bij 

elkaar te brengen en om kennis in de langdurige zorg beter vindbaar 

en toepasbaar te maken.  

Daarnaast heeft Sterker op eigen benen aan verschillende andere 

 netwerkbijeenkomsten en congressen deelgenomen, waaronder de 

Karavaanbijeenkomst van Kennisplein Gehandicaptensector rondom 

het onderzoek De Krachten Gebundeld voor een gezonde leefstijl, het 

landelijk netwerk leefstijlonderzoekers in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking, de werkgroep ‘wij zien je wel’ rondom 

mensen met een ernstige meervoudige beperking, en netwerkbijeen

komsten van VWS, Vilans, ZonMw en de Vereniging Gehandicapten 

Nederland.
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Optimaliseren medische zorg ‘De combinatie van het werken als AVG met mensen 

met een verstandelijke beperking en onderzoek 

doen voor dezelfde doelgroep ervaar ik als een echte 

meerwaarde!’

Esther Bakkervan Gijssel is science practitioner 

bij Sterker op eigen benen. Zij is als AVG ver

bonden aan de AVG Praktijk, de poli Zeld zaam en 

zorg organisatie Siza. Na het afronden van haar 

 proefschrift  in december 2018 is zij ook als 

onderzoeker werkzaam gebleven bij de acade

mische werkplaats. Esther werd in januari 2019 

benoemd tot Radboudumc Principal Clinician. 

Deze benoeming is voor gezond heidsprofes sionals 

die zich op innovatieve wijze inzetten voor een 

specifieke doelgroep of project. 

Hierbij houdt zij zich bezig met 

het  ontwikkelen van een transi

tiepoli voor mensen met een 

 verstandelijke beperking rond 

het achttiende levensjaar. Met 

de transitiepoli kan het gat 

 worden opgevangen tussen de 

kinderarts en de zorgverlening 

die daarna volgt, waardoor de 

zorg voor mensen met een 

 verstandelijke beperking kan 

worden geoptimaliseerd.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een complexe 

zorgvraag. Dit maakt het lastig om binnen de reguliere zorg persoons

gerichte zorg te verlenen. De kans is groot dat er teveel of te weinig 

medische zorg wordt geleverd. De arts voor verstandelijk gehandicap

ten (AVG) heeft specialistische expertise op het gebied van de  complexe 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment is 

deze expertise buiten de setting van zorgorganisaties voor mensen met 

een verstandelijke beperking beperkt beschikbaar. De inzet van de 

expertise van een AVG kan binnen de reguliere zorg een belangrijke 

 bijdrage leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor 

deze groep. 

Op dit moment dragen de bij de academische werkplaats werkzame 

AVG’s en science practitioners bij aan patiëntenzorg in: 

• De AVGpraktijk gevestigd in Universitair Gezondheids

centrum  Heyendael;

• Poli Zeldzaam op de afdeling Klinische genetica van het 

 Radboudumc;

• De Downpoli.

De specialistische AVGexpertise binnen UGC Heyendael is op 

consultatie basis beschikbaar voor zowel huisartsen als specialisten 

 binnen het ziekenhuis. Hier wordt in toenemende mate gebruik 

van gemaakt. 
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AVGartsportaal

Vanuit de academische werkplaats is door onze science practitioners 

in 2019 de ontwikkeling en implementatie van het  AVGartsportaal  

geïnitieerd. In dit portaal kunnen huisartsen, AVG artsen en specialisten 

kennis opzoeken omtrent de gezondheid van mensen met een 

verstande lijke beperking. Het is de medische zoekmachine voor AVG’s 

door AVG’s en is onderdeel van het Artsportaal. 

Avond, nacht en weekendzorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking

Marloes Heutmekers, arts voor verstandelijk gehandicapten en 

 onder zoeker bij Sterker op eigen benen, heeft in 2019 haar  promotie

onderzoek  afgerond. Haar onderzoek naar spoedzorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking beschrijft de 

huidige staat van deze zorg en laat delen 

zien van de inefficiëntie en mindere 

 kwaliteit van de  eerstelijnszorg in de 

avond, nacht en weekenden voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Gestart onderzoek

In september 2019 startte het promotieonderzoek van 

Marian Breuer naar de optimalisatie van de organisatie en 

inhoud van de medische zorg voor mensen met een ver

standelijke beperking. Haar onderzoek brengt zowel natio

naal als internationaal in kaart welke zorgprofessionals betrok

ken zijn bij de medische zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking, welke zorg zij leveren en welke behoeften mensen met een 

verstandelijke beperking en hun wettelijk vertegenwoordigers hebben 

rondom medische zorg. 

jaarverslag 2019 21

https://www.artsportaal.nl/avgartsportaal/
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marloes_heutmekers/
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marloes_heutmekers/
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marloes_heutmekers/
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marloes_heutmekers/
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marloes_heutmekers/


Innovatieve 
onderzoeksmethoden

Bij Sterker op eigen benen hebben wij de optimalisatie van de gezond

heid en het voorkomen van gezondheidsachterstand bij mensen met 

een verstandelijke beperking hoog in het vaandel. Een manier om het 

optimaliseren van gezondheid en terugbrengen van gezondheids

achterstand te bereiken, is door het gebruik van innovatieve onder

zoeksmethoden. Wij laten de onderzoekers aan het woord die zich in 

hun onderzoek hiermee bezig houden. 
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Maarten Cuypers, onderzoeker en 

projectcoördinator bij Sterker op eigen 

benen, houdt zich onder andere 

bezig met het koppelen van data bij 

betrokken zorgorganisaties. 

Wat houdt het koppelen van data bij betrokken zorgorganisaties precies in?

‘In kleine (wetenschappelijke) studies, of binnen data van een enkele 

zorgorganisatie is het vaak moeilijk om patronen van ziekte en 

 gezondheid te herkennen en om factoren te identificeren die daarbij 

een rol spelen. Het gaat vaak om een diverse groep cliënten in 

 complexe zorgsituaties. Door data te koppelen wordt het mogelijk 

om grotere onderzoekspopulaties samen te stellen waarin patronen 

en onderliggende factoren te ontdekken zijn. De data van zorg

organisaties (patiëntendossiers) bevat bovendien informatie die vaak 

nergens anders beschikbaar is, zoals informatie over de VBdiagnose 

en reguliere observaties. Door de beschikbaarheid van slimme analyse 

en koppeltechnieken is het tegenwoordig ook geen probleem meer dat 

iedere zorgorganisatie een eigen registratiesysteem heeft en een eigen 

manier van rapporteren aanhoudt’. 

Wat kan het koppelen van deze data betekenen voor de praktijk en voor 

mensen met een verstandelijke beperking?

‘In eerste instantie willen we het inzicht vergroten in ziektepatronen 

en geleverde zorg. Zorgorganisaties hebben informatie in hun dossiers 

die vaak niet beschikbaar is in andere bronnen zoals bij CBS, zorg

verzekeraars, huisartsregistraties en ziekenhuisdossiers. Hierdoor levert 

het meer inzicht op als we de patronen die we in landelijke data zien, 

meer gedetailleerd kunnen onderzoeken met instellingsdata. Ons 

onderzoek biedt de mogelijkheid om, als er eenmaal patronen en 

onderliggende factoren zijn ontdekt, individuele cliënten met gezond

heidsproblemen te herkennen of om te voorspellen bij wie of wanneer 

problemen zullen optreden. Herkenning van problemen en uiting van 

symptomen gebeurt nu nog vaak laat en is moeilijk bij mensen met een 

verstandelijke beperking. Met een platform dat data slim koppelt 

 kunnen zorgmedewerkers ondersteund worden in hun werk, krijgen 

mensen met een verstandelijke beperking mogelijk eerder en 

 makkelijker toegang tot de juiste zorg en kunnen gezondheidsverschil

len worden verkleind.’
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Er is veel discussie over wat big data precies zijn. Wat zijn big data 

 volgens jou?

‘Big data zijn gegevens die je niet op één normale computer, zoals waar 

je nu op werkt, kan analyseren. Dit komt door vier dingen, die als de 

eigenschappen van big data worden gezien. Dit zijn de vier V’s in het 

Engels. Volume: je kunt het vaak simpelweg niet op één computer 

opslaan, waardoor daar meerdere computers voor nodig zijn. Snelheid, 

ook wel velocity in het Engels: de data wordt snel en vaak gegenereerd. 

Waarheidsgetrouwheid, veracity: doordat het zoveel data is, is zit er 

waarschijnlijk ook data tussen die niet correct is. Verscheidenheid of 

variety: er is een groot verschil tussen de data types, zoals tekst versus 

nummers, en bestand extensies’. 

Wat kunnen big data betekenen voor de praktijk en voor mensen met 

een verstandelijke beperking?

‘In het kort: ontzettend veel! Er wordt ontzettend veel data gegeneerd 

in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt 

grof gezegd op twee manieren; via het Elektronische Cliënten Dossier, 

waar vooral mensen binnen zorginstellingen in registreren en via het 

Elektronische Patiënten Dossier, waar de meer medische gegevens van 

mensen met een verstandelijke beperking in worden geregistreerd. 

Als je deze twee bronnen aan elkaar koppelt, heb je een enorme bak 

data, waar vooral heel veel tekst in geregistreerd staat. Met algoritmes 

voor big data willen we gaan kijken of we verbanden kunnen ontdek

ken. Dan moet je vooral gaan denken aan zaken als kunnen wij 

 incidenten zien aankomen in de data en daardoor voorkomen? Of 

 kunnen wij pijn herkennen uit de data? Zo kunnen we de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking optimaliseren.’ 

Joep Tummers, promovendus 

bij Sterker op eigen benen in 

samenwerking met Wageningen 

UR, houdt zich in zijn onderzoek 

bezig met de informatiesystemen 

die worden gebruikt door de 

zorgverleners van mensen met een 

verstandelijke beperking. Daarnaast 

is hij bezig met het maken van een 

inclusief data platform voor machine 

learning voor deze doelgroep.
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Op wat voor manier hou jij je precies bezig met data bij Sterker op 

eigen benen?

‘Ik heb veel kennis over het programmeren van medische registratie 

data op verschillende vlakken, zoals data van kankerregistraties, 

 huisartsregistraties of van de AVGpraktijk. In het verleden heb ik 

gewerkt in het team van het Radboud Technology Center Health data. 

Zij beheren een huisartsendatabase met medische gegevens van ruim 

400.000 patiënten uit ruim 100 huisartspraktijken in, met name, de 

regio Nijmegen waarvan 10 jaar lang continuerende data! Hier heb ik 

deze medische gegevens bewerkt en als onderzoeker meegekeken naar 

welke data nodig was voor een specifieke onderzoeksvraag. Als gevolg 

van deze werkplek is nu een huisarts betrokken bij Sterker op eigen 

benen. De meerwaarde hiervan is de huisartsgeneeskundige kennis 

waardoor geen belangrijke variabelen ontbreken bij de onderzoeks

vraag en dat de resultaten op de juiste manier geïnterpreteerd worden. 

Bij de studies die gebruik maken van huisartsgegevens houd ik me 

bezig met het verkrijgen van de medische data en maak ik de data 

geschikt voor wetenschappelijk onderzoek, zodat de statistische 

 analyses gedaan kunnen worden en coördineer ik deze analyses’.

Heb je een voorbeeld van een onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd 

met  dergelijke data?

‘Afgelopen jaar is er een studie gedaan naar het voorkomen van 

 cardiovasculaire ziekten. We hebben mensen met een verstandelijke 

beperking vergeleken met mensen zonder verstandelijke beperking van 

2008 tot 2018. Hierbij is ook gekeken naar individuele cardiovasculaire 

Bianca Schalk, onderzoeker en 

dataspecialist bij Sterker op eigen 

benen, heeft veel ervaring met 

medische databestanden en het 

bewerken en analyseren van data. 

ziekten (CVZ). Wat in deze studie met name opviel is dat de gemiddelde 

leeftijd bij het stellen van de diagnose CVZ bij mensen met een 

 verstandelijke beperking gemiddeld 10 jaar lager ligt dan bij mensen 

zonder een verstandelijke beperking. Als de huisarts zich hiervan 

bewust wordt zal de CVZ eerder gediagnosticeerd kunnen worden. 

Daarnaast kan nog veel kennis worden opgedaan in deze huisartsen

database van mensen met een verstandelijke beperking waarmee 

 uiteindelijk de zorg ook verbeterd kan worden’. 
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eHealth innovaties

Technologische innovaties kunnen het leven veiliger, vrijer, gezonder en 

leuker maken door bij te dragen in de zelf redzaamheid, beleving, struc

tuur, communicatie, monitoring en gezondheid van mensen. Veel tech

nologische hulpmiddelen zijn echter niet afgestemd op mensen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Om die reden zijn in 

2019 twee onderzoeks projecten bij Sterker op eigen benen gestart die 

zich richten op  technologische  innovaties in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking, de zogenaamde eHealth innovaties.  

Ontwikkeling van het burgerweten
schaps platform Crowdience

Kris Bevelander, senior onderzoeker bij Sterker op eigen 

benen, werkt aan inclusief onderzoek en  burgerwetenschap 

(‘citizen science’). 

‘Als ervaringsdeskundigen hebben mensen veel kennis en ervaring over 

hun gezondheid en de zorg. Via burgerwetenschap geven we mensen 

een stem om hun kennis en ervaring te delen met hulpverleners en 

onderzoekers. Op deze manier kunnen hulpverleners en onderzoekers 

verder kijken dan hun eigen ideeën en werkwijzen. Via het burgerwe

tenschapsplatform  Crowdience  kunnen mensen met een verstande

lijke beperking en hun omgeving ook zelf actief meedenken over verbe

teringen in de zorg, behandelmethoden en wetenschappelijk 

onderzoek’. 

Gestart onderzoek

Het afgelopen jaar zijn twee nieuwe promovendi 

begonnen, die  beiden in hun onderzoek ook aan 

de slag gaan met big data en het  optimaliseren 

van de gezondheidszorg voor mensen met een 

 verstandelijke beperking.

Het onderzoek van Anne Boonman is gericht 

op het  optimaliseren van de oncologische 

zorg voor mensen met een verstandelijke 

 beperking. 

Milou van den Bemd houdt zich bezig met 

het optimaliseren van de zorg rondom 

 chronische ziekten voor mensen met een 

 verstandelijke beperking. 
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Het onderzoeksproject richt zich op het ophalen van inzichten bij alle 

betrokken partijen die leiden tot  verbeteringen in de zorg, hoe mensen 

met een  verstandelijke beperking kunnen meedoen aan burgerweten

schap en het terugkoppelen van onderzoeks bevindingen op een toe

gankelijke manier. Het onderzoek ter ontwikkeling van het platform 

wordt doorlopend vormgegeven en uitgevoerd samen met mensen met 

een (licht) verstandelijke beperking, zoals coonderzoekers en deelne

mers uit het netwerk van Sterker op eigen benen.

‘Responsible implementation’ van 
eHealth technologie voor mensen met 
een verstandelijke beperking 

Dit project van promovendus Wijnand van der Meijs richt 

zich op het ontwikkelen van een systematische manier om 

eHealth innovaties te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de 

behoeften van de eind gebruikers, zoals mensen met een verstandelijke 

beperking en mensen die werken in de zorg voor mensen met een ver

standelijke beperking. Voor de implementatie van een succesvolle 

eHealth innovatie wordt gekeken hoe vanaf de ontwikkeling van de 

eHealth innovatie alle belanghebbenden zinvol kunnen worden betrok

ken in het proces. 

jaarverslag 2019 27



Onderwijs en nascholing

Onderwijs

Iedere arts komt in zijn carrière mensen met een verstandelijke 

 beperking tegen en het is belangrijk dat zij dan stil kunnen staan 

bij mogelijk andere behoeften van deze groep. Het onderwijs van de 

leerstoel wil dan ook bereiken dat iedere arts in opleiding kennis 

maakt met de specifieke behoeften, de comorbiditeit en afwijkende 

klachtenpresentaties van deze doelgroep. In ieder jaar van het basis

curriculum Geneeskunde aan het Radboudumc is er aandacht voor 

deze doelgroep. De belangstelling voor wetenschappelijke stages bij 

de leerstoel is groot en groeiende, zowel vanuit geneeskunde als vanuit 

andere masteropleidingen. Een paar voorbeelden uit de praktijk.

Fieke Wolters was afgelopen jaar stagiaire en kwam terecht bij Sterker op 

eigen benen omdat zij op zoek was naar een stage waarbij de doelgroep 

zelf werd betrokken in het onderzoek. 

‘Tijdens mijn stage heb ik nauw samengewerkt met mensen met een 

licht verstandelijke beperking om de Supermarktsafari te ontwikkelen. 

Door de samenwerking met coonderzoekers Henk en Anneke heb ik 

veel geleerd over het belang en de toegevoegde waarde van inclusief 

onderzoek. Zo dachten zij mee over begrijpelijk taalgebruik in de 

Supermarktsafaritraining, waardoor de inhoud beter aansluit bij de 

doelgroep.’ 

Er zijn twee onderwijscoördinatoren die de inzet 

in onderwijs vormgeven en borgen: Mathilde 

Mastebroek en Marloes Heutmekers, beiden 

science practitioner en AVGarts. Zij dragen zorg 

voor de zichtbaarheid van mensen met een ver

standelijke beperking in alle jaren van de 

geneeskundeopleiding aan het Radboudumc. 

Sinds 2019 wordt maandelijks een communica

tietraining verzorgt aan geneeskundestudenten 

Neurologie en Psychiatrie ter voorbereiding op 

hun coschappen. In deze training zijn ook meer

dere ervaringsdeskundigen betrokken. Studen

ten ervaren deze training als zeer waardevol! 

Ook wordt samengewerkt met de opleiding tot 

arts voor verstandelijk gehandicapten aan het 

ErasmusMC in Rotterdam. 
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Bij en nascholing

Vanuit de academische werkplaats hebben wij in 2019 bij en 

 nascholing verzorgd, zoals de NH nascholing voor huisartsen, 

 bijscholing voor bedrijfsartsen en bijscholing voor andere zorgprofes

sionals. Zo hebben wij voor het UWV Leiden en Den Haag bijscholing 

gegeven aan ongeveer 100 verzekeringsartsen over werknemers met 

een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Tot nu toe is het onderwijs dat wij vanuit onze academische werk

plaats aanbieden voornamelijk gericht geweest op Geneeskunde. 

Het komende jaar willen wij het onderwijs uitbreiden met samen

werkingen op het MBO en HBO.

De Supermarktsafari is een training voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking over gezonde en goedkoop 

boodschappen doen. In twee groepsbijeenkomsten leren 

de deelnemers waarom gezond eten en drinken belang

rijk is en wat gezonde producten zijn. Ook gaan ze samen 

op ontdekkingstocht in de supermarkt en krijgen ze tips 

over goedkoop boodschappen doen.
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Samenwerking
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau waren wij het afgelopen jaar aanwezig op diverse 

congressen zowel gericht op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking als algemene 

congressen om daar mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht te brengen. 

Als academische werkplaats werken wij op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk, 

samen met een groot aantal partners. 
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Samenwerking Beleid

• Health Valley 

• SKILZ 

• Gemeente Nijmegen 

• WHO 

• NVAVG 

• VGN 

• VWS 

• Gemeente Haarlem 

en Velsen

• Vilans 

• de reputatiegroep 

• IASSIDD 

• UWV 

• de argumenten

fabriek 

• VvAA 

• Gemeente Arnhem

Samenwerking Onderzoek

• Centraal Bureau 

Statistiek 

• Vektis 

• AW Amphi publieke 

gez.

• Hanzehogeschool 

• HAN 

• Fonds Nuts Ohra 

• IResearch

• Sociaal Cultureel 

Planbureau 

• NISPA AW 

verslavingszorg

• University Las Vegas, 

Texas

• Wageningen UR

• ErasmusMC 

• Univ Groningen

• Associatie AW’s 

• AW ouderen UKON 

• UCD Dublin

• Queensland ID 

 centre 

• NIVEL 

• IKNL

Samenwerking Praktijk

• MEE Samen 

• Lilianefonds

• GGD Gelderland Zuid 

• Special Olympics 

• POH lmpraktica 

• Academy Het Dorp

• Zorgorganisaties AW 

• HAN 

• Avelijn 

• Tactus 

• Elkerliek ziekenhuis 

• Special Heroes 

• De Praktijk 

• Poli Zeldzaam

• Huisartsennetwerk 

Nijmegen 

• Vereniging 

verzekerings artsen

• Nijmegen groen en 

gezond 

• Kennisplein 

gehandicapten sector 

• System innovation 

workgroup 

• Special Heroes

• LFB 

• Daelzicht 

• Huisartsenpost 

Nijmegen 

• Downpoli 

• Spoedpost Zuid 

Kennemerland 

• Ineen

•  AVG Praktijk 

• Transitie poli
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Lokaal en regionaal 
De gezondheid van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn complex en 

vragen om inbreng vanuit diverse  disciplines. Op dit moment werken wij multidisciplinair samen 

met  verschillende afdelingen binnen het Radboudumc en de Radboud  Universiteit en met andere 

universiteiten. Naast de verschillende  zorgorganisaties werken we samen met de GGD, gemeente en 

het  regionale huisartsen netwerk. 

Nationaal
De academische werkplaats is betrokken 

bij diverse nationale net werken zoals de 

Rijksuniversiteit Groningen, het Erasmus 

MC, de  Wageningen UR en organisaties 

zoals de Special Olympics, Skilz, NVAVG en 

VGN. Tevens zijn wij op het  Kennisplein 
gehandicaptenzorg  themaleider op het 

gebied van gezondheid. 

Internationaal
Internationale netwerken zijn erg 

belangrijk voor onze academische 

werkplaats. Dankzij deze internationale 

netwerken bereiken we een grotere 

slagkracht in de kwaliteit, relevantie en 

implementatie van onderzoek. Het eerder 

genoemde consensus statement ‘inclusive 

 research’ is hier een voorbeeld van. 

jaarverslag 2019 32

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/


IASSIDD congres

In 2019 heeft onze academische werkplaats in Glasgow tijdens het 

 congres van het International Association for the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) een grote 

 diversiteit aan onderwerpen gepresenteerd. In totaal hebben wij 

24 lezingen gegeven. 

Esther Bakkervan Gijssel en Jenneken Naaldenberg werden in 2019 

benoemd tot respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Health 

special interest research group van het IASSIDD. Vanuit deze functies 

zullen wij in 2020 het IASSIDDcongres in Toronto organiseren.

Award

Henny van Schrojenstein Lantmande Valk, emeritus hoogle

raar Genees kunde voor mensen met een verstandelijke 

beperking, ontving in Glasgow de Distinguished Achievement 

AwardResearch voor haar  bijdragen aan gezondheidsonder

zoek voor mensen met een  verstandelijke beperking.

Benoeming

Jenneken Naaldenberg is in 2019 benoemd tot visiting associate 

 professor aan het University College Dublin. Vanuit deze positie 

wordt er gewerkt aan samenwerking met deze universiteit. 
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De eerste  Researchdag  van de AAWVB heeft onlangs plaatsgevonden. 

Diverse onderzoekers en vakgenoten van de verschillende academische 

werkplaatsen gingen met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, 

onderzoeken en ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking.

Associatie van Academische werkplaatsen 
verstandelijke beperkingen (AAWVB) 

In 2018 hebben de academische werkplaatsen voor mensen met een 

verstandelijke beperking, waaronder Sterker op eigen benen, zich 

 verenigd in de  AAWVB . De associatie is opgericht om gezamenlijk 

bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en onder

steuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan 

het  versterken van hun positie in de samenleving. 
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https://goudonbeperktgezond.nl/veel-inspiratie-verbinding-en-enthousiasme-voelbaar-op-eerste-researchdag/
https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/


Contact & informatie 
Geert Grooteplein Noord 21, route 149 

6525 EZ Nijmegen 

Telefoon: (024) 361 81 81 

Email: sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl

Onderstaande partners zijn onderdeel van de AAWVB.

mailto:sterkeropeigenbenen%40radboudumc.nl?subject=
https://www.linkedin.com/company/academische-werkplaats-sterker-op-eigen-benen
www.sterkeropeigenbenen.nl
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