SNOEZELEN
Hoe ziet een passend en effectief snoezelaanbod voor personen met
(zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB)
eruit? Wij zijn een project gestart om op deze vraag een antwoord te
vinden. Hier hebben we uw kennis en ervaring voor nodig.
Snoezelen, beschreven door
Hulsegge en Verheul (’s Heeren Loo
De Hartenberg), richt zich op het
aanbieden van zintuigelijke prikkels
(prikkels die je kunt horen, zien,
voelen, ruiken en proeven). Dit kan
in een speciaal ingerichte
snoezelruimte plaatsvinden, maar
kan ook in een andere omgeving.

Snoezelt u momenteel met een persoon/personen met
(Z)EVMB?
Dan nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan een
internationaal onderzoek naar de toepassing van
snoezelen. Wij vragen u eenmalig een vragenlijst in te
vullen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.
Het maakt voor uw deelname aan het onderzoek niet uit in
welke vorm of ruimte u snoezelen aanbiedt of hoe vaak u
snoezelt.

We willen u graag vragen naar uw ervaring met snoezelen.
Deze informatie kan helpen om snoezelen verder te
ontwikkelen. We willen toewerken naar een snoezelaanbod
dat goed aansluit bij personen met (Z)EVMB, begeleiders en
ouders/verwanten. Uw kennis en ervaring kunnen we ook
gebruiken om in de toekomst onderzoek naar de effecten
van snoezelen goed vorm te geven.

Betrokken instanties en
subsidieverstrekker
Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit
de Academische Werkplaats voor
mensen met een (zeer) ernstige
verstandelijke en meervoudige
beperking (Academische Werkplaats
EMB). Dit is een Nederlands
samenwerkingsverband tussen
Rijksuniversiteit Groningen, ’s Heeren
Loo (zorgorganisatie), Hanzehogeschool
Groningen en Koninklijke Visio
(zorgorganisatie en expertisecentrum
voor slechtziende en blinde mensen). De
Academische Werkplaats EMB wordt
gefinancierd vanuit ZonMw (Nederlandse
organisatie voor
gezondheidszorgonderzoek en
zorginnovatie).

‐
‐
‐

Doelgroep (Z)EVMB: Het betreft personen
met een (zeer) ernstige verstandelijke
beperking (geschat IQ onder de 25 punten of
niet testbaar op IQ) en een (zeer) ernstige
motorische beperking. Veelal komen bij deze
personen ook zintuigelijke beperkingen voor
en gezondheidsproblemen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 30 minuten
De vragenlijst is beschikbaar tot 17 mei 2021
Aan het begin van de vragenlijst staat meer informatie
over de vragenlijst en over onder andere de opslag en
verwerking van uw gegevens

Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten worden onder andere gedeeld via de
website van de Academische Werkplaats EMB. Daarnaast willen
we resultaten delen via een of meerdere (inter)nationale
publicaties en presentaties. U kunt voor nieuws en updates
rondom dit onderzoek de website in de gaten houden.
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