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De Academische Werkplaats Ernstig Meervoudige Beperkingen (verder te 
noemen: Academische Werkplaats EMB) heeft in 2019 een belangrijke 
ontwikkeling doorgemaakt. De Academische Werkplaats EMB is in 2013 
begonnen als een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en 
’s Heeren Loo. Om de slagkracht en de continuïteit te versterken, besloten 
beide partijen in 2017 de Academische Werkplaats EMB structureel uit te 
breiden met Hanzehogeschool Groningen (HG) en Koninklijke Visio.  
Op 5 februari 2019 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Met de toekenning van de structurele subsidie van ZonMw aan de Academische 

Werkplaats EMB heeft het vernieuwde samenwerkingsverband een flinke duw in de 

rug gekregen. In de loop van 2019 is de Academische Werkplaats op volle sterkte 

gekomen, waarmee de slagkracht en kennisontwikkeling is vergroot.  Waar dat toe 

heeft geleid en hoe dit vorm heeft gekregen leest u in dit jaarverslag. 

Visie 
De Academische Werkplaats EMB wil bijdragen 

aan de ontplooiing, eigen regie en participatie 

van kinderen en volwassenen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking (EMB). Wetenschappelijk onderzoek, 

onderwijs en beleid gericht op het vergroten van 

de kwaliteit van leven van deze doelgroep en de 

betrokken families staan hierbij centraal. 

Duurzame verbetering van de opvoeding en 

ondersteuning wordt bereikt door kennis te 

expliciteren, te onderbouwen, te toetsen en te 

verankeren in de dagelijkse praktijk van de zorg 

en in onderwijsprogramma’s.

Missie 
Kinderen en volwassenen met EMB zijn voor alle activiteiten 

van het dagelijks leven afhankelijk van anderen: ouders, 

andere naasten (zoals broers en zussen) en zorgprofessionals. 

Vanwege deze afhankelijkheid moet het functioneren van een 

persoon met EMB én zijn of haar kwaliteit van bestaan dan ook 

worden beschouwd vanuit de relatie met deze anderen. 

Kennisontwikkeling om de kwaliteit van bestaan van 
mensen met EMB en hun gezinnen te optimaliseren zal 
zich dus zowel op de persoon als op deze anderen én de 
bredere context richten. Vanwege de combinatie van 

beperkingen en problemen op alle ontwikkelingsdomeinen bij 

deze doelgroep én de betrokkenheid van velen is bovendien een 

interdisciplinaire wijze van kijken en onderzoeken noodzakelijk.

Academische Werkplaats EMB

1 Kwaliteit van 
bestaan vergroten door 
kennisontwikkeling

2019: een jaar boordevol ontwikkelingen en mooie resultaten!
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Voor wie we  
het doen: specifieke 
doelgroep EMB

Kinderen en volwassenen met EMB hebben 

een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. 

We zeggen ook wel een ontwikkelings

perspectief tot 24 maanden, en een ernstige 

motorische beperking. Zij hebben een beperkte 

arm en handfunctie en zijn afhankelijk van 

hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen. 

In het algemeen is er daarnaast sprake van 

zintuiglijke beperkingen en veel 

gezondheidsproblemen. De beperkingen zijn 

voor het 18e levensjaar ontstaan. Ondanks de 

grote onderlinge verschillen hebben kinderen 

en volwassenen met EMB als 

gemeenschappelijk kenmerk dat zij vrijwel 

volledig afhankelijk zijn van anderen. 

Kennisontwikkeling is de focus van de 

Academische Werkplaats EMB. Daarover leest 

u in het volgende hoofdstuk meer.
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Focus van de Academische 
Werkplaats EMB

2
De focus van de Academische Werkplaats EMB richt zich op de ontwikkeling 
en het delen van kennis rondom de zorg en ondersteuning van mensen met 
EMB en hun naasten, zoals omschreven in onze missie.  
Centraal uitgangspunt is het idee dat mensen met EMB alleen vanuit een 
langdurige en bestendige relatie met hun omgeving invloed kunnen 
uitoefenen op deze omgeving. Vanuit deze relatie kunnen zij zich 
ontwikkelen, ontplooien en in de gelegenheid worden gesteld te leren. 

Samenwerking tussen ervaring,  
praktijk en wetenschap
 

De samenwerking tussen praktijk en wetenschap is een 

uniek kenmerk van de Academische Werkplaats EMB. 

Wetenschappers laten zich voor een groot deel inspireren 

door vragen en ervaringen uit de praktijk. En omgekeerd 

bestaat in de praktijk behoefte aan gefundeerde en 

gevalideerde kennis. Dat gebeurt op verschillende manieren 

en wordt uitgewerkt in verschillende vormen. 

Mooie start
 

De Onderzoeksagenda EMB is hier een heel concreet 

voorbeeld van. Er zijn vragen bij ouders verzameld en 

vervolgens geordend in thema’s. De thema’s met 

onderliggende vragen zijn daarna in een enquête door een 

brede groep ouders geprioriteerd. Hieruit is een ‘Top 10’ 

voortgekomen, waarna een focusgroep bestaande uit 

ouders en verwanten de onderzoeksvragen heeft 

beschreven. Deze vragen geven inzicht aan welke kennis 

ouders behoefte hebben. Aan de onderzoekers de taak om 

de antwoorden te vinden. Zo zetten we praktijkvragen om in 

wetenschappelijk onderzoek. Lees meer op:  
aw-emb.nl/media/EMB_TOP_10_Onderzoeksagenda.pdf

Kennisagenda professionals
 

Als vervolg hierop wordt op dezelfde manier de 

Kennisagenda voor professionals werkzaam in de 

ondersteuning van mensen met EMB opgesteld. Beide 

agenda’s samen vormen de basis voor de 

kennisontwikkeling binnen de Academische Werkplaats EMB. 

Het overzicht van alle lopende onderzoeken is te vinden op 

aw-emb.nl/onderzoek 

Het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats 

EMB richt zich op drie domeinen: 

•  Ontwikkeling, toetsing en toepassing van practice en 

evidence based interventies. 

•  Genereren van fundamentele kennis om de praktijk beter 

te kunnen ondersteunen bij de inzet van interventies. 

•  Optimaliseren van de ‘context’; omgevingsaspecten van 

de ondersteuning. 

Onderwerpen die centraal staan zijn in deze onderzoeken 

•  geestelijke en lichamelijke gezondheid (zoals obstipatie, 

motorische mogelijkheden, signalering van pijn, 

gedragsproblemen)

•  kwaliteit van bestaan

•   participatie (in brede zin, maar ook relaties met ouders 

en gezinnen en kwaliteit van bestaan van gezinnen) 
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22 mede werkers

18  weten
schappers

16  duobanen 2  ervarings deskundigen

10  
medewerkers die (ook) 
binnen de zorg werken

12  
medewerkers (ook) 
betrokken bij onderwijs 

samenwerkende partijen in projecten
• Rijksuniversiteit Groningen • Hanzehogeschool Groningen • ‘s Heeren Loo • Koninklijke Visio  
• UMC Groningen • UMC Amsterdam • Radboud UMC • Erasmus Medisch Centrum • EMB  Nederland  
• De Zijlen • Philadelphia • Vanboeijen • De Trans • Sprank • Vilans • Omega • Cosis • Talant

18 

Bekijk ons team op 
aw-emb.nl/team

academische 
werkplaats emb

71  
publicaties

13
21 

internationale 
presentaties

nationale 
presentaties

8 
12 
2 

bachelor 
werkstukken

mastertheses

congressen 
georganiseerd

2 nationaal

8 internationaal

5 overige 
publicaties

samen  werkende 
partners:

 

 

promotie-onderzoeken8 

2019 in cijfers
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De Academische Werkplaats EMB is de plek waar wetenschap en de 
praktijk bij elkaar komt. Dat zien we ook terug in de mensen die actief zijn 
binnen de werkplaats. Binnen de Academische Werkplaats EMB worden 
naasten van mensen met EMB betrokken en werken we met voorkeur 
met dubbelaanstellingen. 

Wie zijn actief binnen de  
Academische Werkplaats EMB? 

3
Cliëntenparticipatie:  
inzet ervaringsdeskundigheid

Naasten van mensen met EMB worden betrokken bij de 

programmering en de uitvoering van onderzoeksprojecten 

en bij het delen en implementeren van nieuwe kennis. 

Voorbeelden zijn o.a.

•  de wijze waarop de Onderzoeksagenda EMB tot stand  

is gebracht, 

•  de advies, expertise en klankbordgroepen waaraan 

naasten van mensen met EMB deelnemen,

• de deelname aan symposia en werkconferenties,

• deelname ervaringsdeskundige bij selectie promovendus, 

•  betrokkenheid bij projecten en onderzoeksprojecten  

(zie ook pagina 8).

Bijvoorbeeld: project De Krachten Gebundeld

Betrokkenheid van de doelgroep vinden we in het project  

‘De Krachten Gebundeld: ondersteuning van een gezonde 

leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking’. In dit 

project werken we met een klankbordgroep bestaande uit 

ouders, mensen met een beperking en begeleiders.  

Deze klankbordgroep wordt ook voor andere 

onderzoeksprojecten bevraagd.

Ervaringsdeskundigheid in 
onderzoeksprojecten  

Ook zijn er onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door 

ervaringsdeskundigen, waaronder het in mei 2019 gestarte 

project ‘Sterker Samen: vergroten van de kracht en 

welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB’. 

Hierin zijn twee ervaringsdeskundige promovendi 

betrokken. Binnen dit project wordt gewerkt aan de hand 

van de participatiematrix: een instrument voor projectleiders 

om de samenwerking met de eindgebruikers te stimuleren 

en af te stemmen (Smits et al 2017). Per fase van het 

onderzoek is vastgelegd wat de rol en taak is van 

ervaringsdeskundigen. 

Dubbelaanstellingen:  
onderzoeker en zorgprofessional

Om praktijk en wetenschap beter op elkaar aan te laten 

sluiten, werken we bij voorkeur met dubbelaanstellingen: 

onderzoekers die ook als zorgprofessional in de praktijk 

werken. In totaal hebben 10 van de 23 medewerkers een 

dubbelaanstelling. 

Waarom dubbelaanstellingen?  
Dit bevordert dat: 

(1) onderzoek beter aansluit bij vragen vanuit de praktijk; 

(2) draagvlak ontstaat voor het onderzoek binnen de praktijk; 

(3)  kennis die bestaat binnen de praktijk wordt benut in het 

onderzoek en 

(4) ontwikkelde kennis wordt geïmplementeerd;

(5)  bovendien zorgen deze dubbelaanstellingen voor een 

verdere professionalisering van zorgprofessionals, en van 

de zorg en ondersteuning van mensen met EMB als geheel.  

Aan deze doelstelling is in 2019 voldaan. 
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Wat was er eerder: professionele belangstelling voor 
de doelgroep met EMB of de ervaringsdeskundigheid? 
“De professionele belangstelling. Toen mijn dochter Yrsa 

geboren werd, werkte ik al met de doelgroep EMB, onder 

andere binnen de kinderrevalidatie. Ik heb ook 

Pedagogische Wetenschappen gestudeerd, ik wilde heel 

graag promoveren. Maar na de geboorte van onze dochter 

stond mijn leven in het teken van overleven en heb ik de 

wens om te promoveren opzijgeschoven. Dat gaat nooit 

meer gebeuren, dacht ik.”

Hoe ziet je werk als ervaringsdeskundige er in de 
praktijk uit? Wissel je bewust van rol of loopt het door 
elkaar heen? 
“Ik heb geen aanstelling als ervaringsdeskundige. Dat zit in 

het totaalpakketje van mij als promovendus en als 

zorgprofessional. Die driedubbele rol vraagt van mij om me 

constant bewust te zijn vanuit welke rol ik iets zeg: als 

zorgprofessional, als wetenschapper of als moeder. Ik moet 

altijd even helicopteren als ik iets inbreng. Laatst nog, in een 

gesprek over het onderzoek. Dat ging over slaapgebrek bij 

ouders. Mijn dochter was al een paar dagen ziek, ik had een 

paar nachten slecht geslapen, ik was zó moe. Op enige 

moment hoorde ik mezelf praten en dacht ik: dit gaat nu wel 

heel erg over mij!!”

Wat voegt wetenschap toe aan wat ouders en 
naasten al weten? 
“Kennis en informatie, breder dan de kennis over je eigen 

kind én wetenschappelijk getest. Bijvoorbeeld naar 

effectiviteit van medicatie. Mijn dochter Yrsa krijgt melatonine 

voorgeschreven voor haar slaapproblemen. Vijf milligram, 

dat is best een forse dosering. Men dacht toen: baat het niet, 

schaadt het niet. Maar dat doet het dus wel.  Uit onderzoek 

blijkt dat de dosis in het algemeen voor alle kinderen te hoog 

is, waardoor het juist het slaapritme kan verstoren. Als 

onderzoek naar dit soort middelen niet gedaan wordt, dan 

tob je als ouder maar door. Ouders staan voor geweldig 

veel uitdagingen met hun kind. Onderzoek kan hierbij 

helpend zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Wat moet er gebeuren om de werelden van praktijk 
en onderzoek dichter bij elkaar te brengen? 
“We moeten laten zien dat wetenschap ook heel concreet 

en praktisch toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Een 

voorbeeld? De ontwikkeling rondom ‘blended diet’: het zelf 

blenderen van gewoon voedsel en dit via de sonde geven. 

Medici zijn er sceptisch over. Een groep ouders is het toch 

gewoon gaan doen. Dat leverde veel goede resultaten op, 

maar het werkt niet voor iedereen. Daar ligt een taak voor 

de wetenschap om dit te onderzoeken. De praktijk heeft een 

probleem, door onderzoek kan kennis boven water komen 

die helpend is voor ouders, zodat ze niet blijven tobben. Er 

moet nog wel veel gebeuren aan de beeldvorming over 

wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt nog vaak gezien als 

‘ver van mijn bed’ terwijl het zo praktisch toepasbaar kan zijn.  

Ik zie het als mijn missie om de werelden van praktijk en 

wetenschap met elkaar te verbinden.”

Lees meer over de missie en het werk van Nicole in het 

interview op aw-emb.nl/verhalen/driedubbelaanstelling  

Driedubbelaanstelling 
Nicole van den DriesLuitwielerMet de geboorte van haar dochter Yrsa werd Nicole van den Dries-Luitwieler zestien jaar 

geleden in één klap een ervaringsdeskundige. Ze werkte al enige tijd met de doelgroep 
EMB, maar: “Ik ontdekte dat ik nog heel veel niet wist.” Over de toegevoegde waarde 
van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek. En vice versa. 

Interview

“ Ik ontdekte dat ik nog 
heel veel niet wist.”
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Kennismakelaar: linking pin in 
de kennisinfrastructuur

Interview

In de Academische Werkplaats EMB kun je niet om ze 

heen: de kennismakelaars. Zij zijn het centrale punt als 

het gaat om kennis die in en uit gaat. Suzanne Jansen 

(gedragswetenschapper), Petra Poppes (GZpsycholoog) 

en Martien Rienstra (ergotherapeut) vervullen deze 

functie. Zij hebben alle drie een dubbelaanstelling: 

Suzanne Jansen en Petra Poppes werken binnen  

’s Heeren Loo voor het Expertisecentrum EMB.  

Martien Rienstra werkt als ergotherapeut binnen 

Koninklijke Visio. 

Verzamelen en verspreiden

Een makelaar makelt: het bij elkaar brengen van vraag 

en aanbod. En dat is wat de kennismakelaars ook doen: 

Petra Poppes: “Wij verzamelen kennis: we willen weten 

welke vragen families van kinderen met EMB hebben en 

welke vragen collega’s op de werkvloer hebben.” 

Suzanne Jansen: “Als kennismakelaar is het onze taak 

om kennis te verzamelen, het aantrekkelijk en 

begrijpelijk te maken en aan de man/vrouw te brengen.”

Linking pin

De kennismakelaars zijn de linking pin tussen de Academische 

Werkplaats EMB en de kennisinfrastructuur van ’s Heeren Loo 

respectievelijk Koninklijke Visio. Verder dragen zij zorg voor de 

verspreiding en implementatie van de ontwikkelde kennis, voor 

de communicatie over de activiteiten van de Academische 

Werkplaats EMB via de verschillende communicatiemiddelen. 

Sterk werk

In de dagelijkse praktijk zien de kennismakelaars het effect van 

kennisdeling. “Mensen met EMB hebben recht op ontwikkeling 

en autonomie. Daarbij is goede ondersteuning van groot belang. 

Deze kan tot stand komen door alle kennis op een toegankelijke 

wijze op de juiste plek te krijgen: vanuit de weten schap, praktijk 

en ouders en familie. Daar maken wij ons sterk voor.”

Organisatie en team
Alle mensen in de Academische Werkplaats EMB werken onder de (dagelijkse) leiding van het managementteam 
(MT), dat verantwoording aflegt aan het bestuur. Bestuur en MT bestaan uit vier leden (vanuit elke partij één), 
waarbij de MT leden door het bestuur benoemd zijn. Op onze website kunt u kennismaken met alle medewerkers 
van de Academische Werkplaats EMB: aw-emb.nl/team

Suzanne Jansen Petra Poppes Martien Rienstra
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De focus van de Academische Werkplaats EMB ligt op 
kennisontwikkeling. Met de resultaten van deze 
kennisontwikkeling treden we zo veel als mogelijk  
naar buiten. Want kennis is er om te delen.  

Kennis is er om te delen 

4
Expertisecentrum EMB:  
onderwijspoot van de werkplaats

De Academische Werkplaats EMB heeft een formele 

samenwerking met het Expertisecentrum EMB. Het 

Expertisecentrum EMB is organisatorisch ondergebracht 

bij ’s Heeren Loo. Kennis die is ontwikkeld binnen de 

Academische Werkplaats EMB wordt door het 

Expertisecentrum EMB vertaald naar trainingen, in 

samenspraak met de betrokken onderzoeker. 

Inmiddels zijn 6 trainingen ontwikkeld aan de hand van 

afgerond onderzoek binnen de Academische Werkplaats 

EMB en hebben ruim 400 zorgprofessionals en ouders/

verwanten in het afgelopen jaar een training gevolgd via 

het Expertisecentrum EMB. 

De trainingen die zijn ontwikkeld: 

• Perspectief 

• Pijnsignalering bij mensen met EMB

• Sociale netwerken

•  Multi sensory story telling (voorlezen m.b.v. van allerlei 

sensorisch materiaal)

•  Samenwerking tussen ouders van kinderen met EMB en 

zorgprofessionals 

• Gedragsproblemen 

 

sheerenloo.nl/expertisebehandeling/expertisecentrumemb 

Kennislus

Via de trainingen van het Expertisecentrum EMB creëren we 

een kennislus tussen praktijk en wetenschap. Deelnemers 

aan trainingen nemen ook deel aan onderzoek. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten: wetenschappelijke kennis 

stroomt naar de praktijk en praktijkkennis dient als input 

voor (vervolg)onderzoek.

Kennisdeling via Rijksuniversiteit Groningen 
en Hanzehogeschool Groningen

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en 

Hanzehogeschool Groningen hebben in 2019 

onder supervisie van professor Annette van der Putten 

respectievelijk lector Aly Waninge bij elkaar een grote 

hoeveelheid mastertheses en bachelorwerkstukken 

geproduceerd, waardoor we het gestelde doel op 

dit gebied ruimschoots hebben gehaald (zie bijlage: 

Kennisproducten). De werkstukken verbinden praktijk en 

wetenschap via het onderwijs. 
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Het grote aantal werkstukken toont aan dat het thema 

‘ondersteuning van kinderen en volwassenen met EMB en 

hun gezinnen’ stevig is ingebed in het WO en HBO

onderwijs in het noorden van het land. De theses en 

werkstukken zijn van belang voor de praktijk omdat ze vaak 

antwoord geven op vraagstukken die op de werkvloer leven. 

Bovendien zijn zij in het proces van kennisontwikkeling van 

belang voor de uitvoering en de opbrengst van meer 

omvattend wetenschappelijk onderzoek. 

Dinette van Timmeren is binnen de Academische 

Werkplaats EMB de trekker van het Comenius project 

‘Keuzeonderwijs Healthy ageing van mensen met 

een verstandelijke beperking voor (toekomstige) 

professionals op MBOHBOWOniveau’. 

Keuzeonderwijs
Het resultaat van dit project is keuzeonderwijs 

gericht op interprofessioneel werken rond cliënten 

met een verstandelijke beperking en een complexe 

zorg en ondersteuningsvraag. Het keuzeonderwijs 

krijgt daardoor een horizontale en verticale 

samenhang: integratie tussen zorg en welzijn op de 

niveaus MBO, HBO en WO. 

Het keuzeonderwijs zal bestaan uit studiehandleidingen 

voor de verschillende niveaus met blended learning

onderwijs. De tussenresultaten van het project zijn:

•  Beschrijving van de beoogde MBO/HBO/WO

competenties. Voor het keuzeonderwijs, inclusief 

toelichting en verantwoording

•  Het beschreven keuzeonderwijs met 

studiehandleidingen voor de verschillende niveaus. 

Gevulde digitale leeromgeving

•  Overdracht van het keuzeonderwijs aan staand 

onderwijs: Animatiefilm en symposium. 

Lees meer op 

awemb.nl/onderzoek/keuzeonderwijshealthyageing

Integratie tussen zorg en welzijn op de niveaus MBO, HBO en WO

Toekomstgericht
Het betrekken van studenten binnen het onderzoek van de Academische Werkplaats EMB zorgt voor een betere 

implementatie van nieuwe kennis vanuit de Academische Werkplaats EMB. Zo worden toekomstige professionals op 

MBO, HBO en WOniveau enthousiast over en toegerust voor het werken met deze doelgroep. Jonge professionals 

komen op deze manier beslagen ten ijs om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen met EMB zich 

daadwerkelijk kunnen ontwikkelen en regie hebben over hun eigen bestaan. 
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In 2019 is veel kennis ontwikkeld 
en op verschillende manieren 
gedeeld om zo wetenschap en 
praktijk bij elkaar te brengen.  
De doelstelling met betrekking 
tot publicaties en congres
bijdragen zowel nationaal als 
internationaal is ruim gehaald. 
Het overzicht vindt u in de 
bijlage: Kennisproducten.

Publicaties

5
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De Academische Werkplaats EMB ontwikkelt kennis en treedt hier mee 
naar buiten. Zo brengen we wetenschap en praktijk bij elkaar. Om in 
contact te staan met onze doelgroepen en om bekendheid te geven aan 
de Academische Werkplaats EMB, is in 2019 geïnvesteerd in 
communicatiemiddelen. De kennismakelaars spelen hier een centrale rol: 
zij weten als geen ander waar welke kennis en informatie is te vinden. 

Communicatie

6
Via de externe communicatie werken we aan het 

vergroten van de zichtbaarheid van de 

doelgroep, het betrekken van alle 

belanghebbenden bij de activiteiten van de 

Academische Werkplaats EMB en het werken 

aan beeldvorming over zowel de doelgroep als 

over wetenschappelijk onderzoek. Met als doel: 

praktijk en wetenschap bij elkaar brengen. 

Website
Een belangrijk middel om kennis voor iedereen 

beschikbaar te stellen, is de website. In het 

najaar is de nieuwe website www.awemb.nl 

online gegaan. De website is gemaakt voor 

iedereen die meer wil weten over de Academische 

Werkplaats EMB en over de lopende onderzoeken. 

De website is een laagdrempelige manier om 

contact op te nemen. 

Externe communicatie

website 
aw-emb.nl
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Kinderen en volwassenen met EMB hebben te maken met een combinatie van een 
(zeer) ernstige verstandelijke beperking en zintuigelijke en motorische problemen. 
Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. Mensen met EMB 
hebben met elkaar gemeen dat ze voor alle activiteiten van het dagelijks leven 
afhankelijk zijn van anderen. Door de veelal ingrijpende beperkingen van deze 
doelgroep is er heel veel specialistische kennis nodig om de juiste ondersteuning te 
kunnen bieden. 

Unieke samenwerking  tussen praktijk en wetenschap

 

De Academische Werkplaats EMB is een landelijk samenwerkings
verband van vier organisaties

De AWEMB wordt mogelijk gemaakt door:

Waarom Academische Werkplaats EMB? Deze specialistische kennis is op lokaal en regionaal niveau  niet altijd beschikbaar. De Academische Werkplaat EMB brengt ervaringskennis, praktĳkkennis en wetenschappelijke kennis samen op een centrale plek. Dit doen we met verschillende disciplines uit de zorgsector, wetenschap en de gezinnen van kinderen en volwassenen met EMB. Een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. 

Informatie en contact
Kijk voor meer informatie over de onderzoeken, de medewerkers en de laatste ontwikkelingen rond de Academische Werkplaats EMB op www.aw-emb.nl.

 

Fotografie door ervaringsdeskundige 
Bij de aankoop van de fotografie voor onze communicatie

uitingen, hebben we bewust de keuze gemaakt voor het 

werk van een ervaringsdeskundige: een broer van een 

jongvolwassene met EMB. Deze foto’s worden gebruikt bij 

alle communicatieve uitingen.

Symposium
Vrijdag 15 november 2019 vond het eerste symposium van 

de Academische Werkplaats EMB plaats in Zwolle. Na een 

feestelijke aftrap en de lancering van de website hebben in 

totaal 100 collega’s uit het veld en ouders kennis gemaakt 

met elkaar in de verschillende workshops over de 

onderzoeken van de Academische Werkplaats EMB. 

Nieuwsbrief 
Eens per zes weken komt een digitale nieuwsbrief uit voor 

een doelgroep die heel divers is: voor gezinnen met kinderen 

met EMB, zorgprofessionals die ondersteuning bieden aan 

mensen met EMB en hun omgeving en andere 

geïnteresseerden die persoonlijk of beroepsmatig iets 

hebben met mensen met EMB. Met een iets hogere 

frequentie van wat minder informatie per keer hopen we  

dat de nieuwsbrief toegankelijk is. 

Flyer 
Ter introductie van Academische Werkplaats EMB is een 

flyer ontwikkeld ter kennismaking. In de flyer is te lezen 

wat de Academische Werkplaats EMB doet, voor wie en 

waarom. De flyer is ontwikkeld om de Academische 

Werkplaats EMB te introduceren bij ouders, 

zorgprofessionals en andere belanghebbenden. 

Waar kennis uit 
praktijk, ervaring 
en wetenschap 
samenkomt

Academische Werkplaats EMB

In de Academische Werkplaats EMB zetten we praktijkvragen  

om in wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke 

kennis wordt vervolgens weer gebruikt in de praktijk. Uniek voor 

de Academische Werkplaats EMB is de nauwe samenwerking 

tussen wetenschap, zorgprofessionals en naasten van kinderen 

en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en  

meervoudige beperking (EMB). www.aw-emb.nl

Foto door M
ax Alvares Vega

Foto’s door Max Alvares Vega
Digitale nieuwsbrieven

Introductieflyer

Symposium in Zwolle met feestelijke aftrap en 
lancering nieuwe website aw-emb.nl
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De Academische Werkplaats EMB is deels een virtuele 

werkplaats: teamleden werken op verschillende locaties en 

in verschillende projecten en onderzoeken. Interne 

communicatie is van groot belang om de Academische 

Werkplaats EMB als eenheid te positioneren en te kunnen 

profileren. 

Persoonlijk contact 
Het belangrijkste middel in de interne communicatie: fysiek 

overleg. Om de kennisuitwisseling binnen de Academische 

Werkplaats EMB beter te faciliteren is een agenda opgesteld, 

waarin structureel overleggen gepland zijn binnen de 

diverse gremia. Eén hiervan is een maandelijks integraal 

overleg tussen alle medewerkers van de Academische 

Werkplaats EMB. Hier worden (internationale) ontwikkelingen 

gedeeld rondom de doelgroep EMB en brengen de 

medewerkers elkaar op de hoogte van de lopende 

activiteiten en delen zij ervaringen. Onderzoekers die al 

werkzaam waren op het domein van mensen met EMB zijn 

integraal onderdeel van deze overleggen. Ook vindt tijdens 

deze overleggen afstemming plaats over implementatie en 

disseminatie activiteiten. Ervaringen met dit overleg zijn  

zeer positief: men vindt het informatief en zeer inspirerend  

zo met zijn allen vorm te geven aan de Academische 

Werkplaats EMB en de ondersteuning van mensen met EMB 

en hun naasten. 

Interne communicatie
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Kennisproducten
Bijlage

Publicaties internationaal
•  Bossink, L. W., Van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. 

(2019). Physicalactivity support for people with intellectual 

disabilities: a theoryinformed qualitative study exploring 

the direct support professionals’ perspective. Disability 
and rehabilitation, 17.

•  Bossink, L. W. M., Van der Putten, A. A. J., Steenbergen, H. 

A., & Vlaskamp, C. (2019). Physicalactivity support for 

people with intellectual disabilities: development of a tool 

to measure behavioural determinants in direct support 

professionals. Journal of Intellectual Disability Research, 

63, 11931206.

•  Bossink, L. W. M., van der Putten, A. A. J., Paap, M. C. S., 

& Vlaskamp, C. (2019). Factors associated with direct 

support professionals’ behaviour in the physical activity 

support provided to people with intellectual disabilities. 

Journal of Intellectual Disability Research, 63, 981991.

•  Dijkhuizen A., Waninge, A., Hermans S., Van der Schans, 

C.P. & Krijnen, W.P., (2019) Progressive resistance training 

for persons with intellectual disabilities and visual 

impairment. Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities. 00:1–9. DOI: 10.1111/jar.12610 

•  Hanzen, G., Waninge, A., Vlaskamp, C., van Nispen, 

R.M.A., & van der Putten, A.A.J., (2018). Participation of 

adults with visual and severe or profound intellectual 

disabilities: analysis of individual support plans. Research 
in Developmental Disabilities, 83, 132141. doi.

org/10.1016/j.ridd.2018.08.012

•  Steenbergen H. A., De Jong, B.I., Fleuren M.A.H., Van der 

Schans C.P. & Waninge A. (2019)  Examining Determinants 

of Lifestyle Interventions targeting Persons with Intellectual 

Disabilities supported by Health Care Organizations: 

usability of the MIDI. Journal of Applied Research in 
Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.125832

•  Van Timmeren, E.A., Deddens, A., Van Schrojenstein 

Lantmande Valk, H.M.J., Van der Schans, C.P., Krijnen, W. 

P., Waninge, A., & Van der Putten, A.A.J. (2019) The 

convergent validity of a Dutch Screening tool for Dysphagia 

(Signaleringslijst Verslikken) for people with severe or profound 

intellectual and multiple disabilities. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.1259 

•  Van Alphen, H.J.M., Waninge, A, Minnaert, A.E.M.G. & Van 

der Putten, A.A.J. (2019). Content and quality of motor 

initiatives in the support of people with profound intellectual 

and multiple disabilities. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. DOI10.1111/jppi.12326

Publicaties, Nationaal
•  Van Timmeren, E.A., Deddens, A., Van Schrojenstein 

Lantmande Valk, H.M.J., Van der Schans, C.P., Krijnen, W. 

P., Waninge, A., & Van der Putten, A.A.J. (2019). De 

convergente validiteit van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ bij 

mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperkingen. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk 
Gehandicapten, 37 (3).

•  Waninge, A. (2019) ‘Kwaliteit van bestaan, ouder worden, 

gezondheid en (z)emb binnen het  IASSIDD wereldcongres 

2019: Future4All’. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan 
mensen met een verstandelijke beperking, 3:216220.

 

Overige publicaties
•  Annette van der Putten, Petra Poppes, Suzanne Jansen, 

Amarins Mous, & Willeke de Jong (2019). Veranderingen na 
implementatie van het ondersteuningsprogramma 
‘Perspectief’ op de werktevredenheid en de ervaren 
problemen van zorgprofessionals. De resultaten van drie 
metingen bij zorginstelling Cosis. Interne rapportage RUG. 

•  EMB Nederland (2019). Top 10 EMB Onderzoeksagenda. De 
belangrijkste vragen van ouders aan onderzoekers. Utrecht, 

Nederland, EMB Nederland.
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•  Lahaije, S.T.A. & Van Den DriesLuitwieler, N.M. (2019). 

Zoektocht naar gerichte ondersteuning voor gezinnen met 
(Z)EVMB-kind (I. Hurkmans, interviewer). Vieren!, 2019 

(Juli), 2425.

•  Lahaije, S.T.A. (2019). Interview met Siméon Lahaije. 

Kennisplein Gehandicaptenzorg. Retrieved from: http://

kennispleingehandicaptensector.nl.

•  Suzanne Jansen, Petra Poppes, Willeke de Jong en 

Annette van der Putten (2019).  Begeleiders van mensen 

met EMB: ‘Te weinig tijd’.” Markant,  5, oktober. 

Presentaties, internationaal 
•  Alphen, H.J.M. van & Putten, A.A.J. van der (2019). The 

use of the Actiwatch to assess movement. Oral 

presentation (by van der Putten) at 16th  IASSIDD World 

Congress, Glasgow, Scotland, United Kingdom.

•  Bossink, L.W.M., van der Putten, A.A.J., & Vlaskamp, C. 

(2019). How to strengthen the role of direct support 
professionals in the physical-activity support for people 
with intellectual disabilities? Oral presentation at 16th 

IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland, United 

Kingdom. 

•  Bossink, L.W.M. (2019). Motorische activering bij mensen 
met EMB: geen luxe, maar noodzaak. Presentatie (op 

uitnodiging) tijdens een studiedag van Multiplus 

Expertisecentrum personen met ernstige meervoudige 

beperking, KU Leuven, Mechelen, België.

•  Hanzen, G (2019). Improving participation in adults with 
visual and severe or profound intellectual disabilities: 
development and process evaluation of an intervention. 

Oral presentation at 16th IASSIDD World Congress, 

Glasgow, Scotland, United Kingdom.

•  Jansen, S.L.G., Poppes, P., de Jong, W., & van der Putten, 

A.A.J. (2019). Problems experienced in the support of 
people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities 
(PIMD). Oral presentation at 16th IASSIDD World Congress, 

Glasgow, Scotland, United Kingdom. 

•  Lahaije, S.T.A., Luijkx, J. & Van der Putten, A.A.J. (2019). 

“Sterker Samen” (Stronger Together): Improving the FQOL 
of families with children with PIMD. Presentation at the 9th 

Early Career Researchers Meeting of SIRGPIMD, Glasgow, 

UK.

•  Lahaije, S.T.A., Luijkx, J., Van den DriesLuitwieler, N.M., 

Waninge, A., Van der Putten, A.A.J. & Van der Schans, C. 

(2019). Stronger Together: to enhance family quality of life 
of families with a child with profound intellectual and 
multiple disabilities. Poster presented at the 16th IASSIDD 

World Congress, Glasgow, UK.

•  Luijkx, J. (2019). Family quality of life of children with PIMD. 
Oral presentation at the International Symposium 

Creating Better Life Quality for People with PIMD/CISN, 

Plovdiv, Bulgaria.

•  Luijkx, J., van der Putten, A.A.J., Vlaskamp, C. (2019). 

Juggling life and caregiving: the impact of having a child 
with profound intellectual and multiple disabilities on 
parents. Oral presentation at the World Congress of the 

International Association for the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities, Glasgow, 

Scotland, United Kingdom.

•  Poppes, P. (2019). Challenging behavior in people with 
profound intellectual disabilities. Oral presentation at the 

International Symposium Creating Better Life Quality for 

People with PIMD/CISN, Plovdiv, Bulgaria.

•  Waninge, A (2019).  Supporting a healthy lifestyle of 
people with intellectual disabilities: the improvement of 
supportive environments. Symposium at the 16th IASSIDD 

World Congress, Glasgow, Scotland, United Kingdom. 

•  Hanzen, Gineke (2019). Participatie? Zo doen ze écht 
mee! Symposium EMB – Academische Werkplaats EMB | 

15 november 2019 | Dominicanenklooster, Zwolle. 

•  Lahaije, Simeon & van den DriesLuitwieler, Nicole 

(2019). Samen sterk! Symposium EMB – Academische 

Werkplaats EMB | 15 november 2019 | 

Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Lahaije, S.T.A., Van den DriesLuitwieler, N.M., Luijkx, J., 

Waninge, A. & Van der Putten, A.A.J. (2019). Sterker 
Samen: Vergroten van de kracht en welbevinden van 
gezinnen met een persoon met EMB. Presentation at 

Kickoff project “Sterker Samen”, Utrecht, The 

Netherlands.

•  Luijkx, Jorien (2019). Broer of zus van iemand met EMB, 
wat betekent dat? Symposium EMB – Academische 

Werkplaats EMB | 15 november 2019 | 

Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Luijkx, J. & ten Brug, A. (2019, May). Een verkenning van 
de kwaliteit van leven van naasten. Conference VWS: 

“Samen Sterk voor een Volwaardig Leven, Bunnik, the 

Netherlands.

•  Luijkx, J., Lahaije, S.T.A., Van den DriesLuitwieler, N.M., 

Waninge, A. van der Putten, A.A.J. (2019). Kick-off Sterker 
Samen: het vergroten van de kracht en het welbevinden 
van gezinnen met een kind met EMB. Kickoff project 

Sterker Samen, Utrecht, the Netherlands.

•  Luijkx, J. (2019). De impact op het gezin & chronische 

rouw. Ouderdag Vereniging Angelman Syndroom 

Nederland. 

•  Luijkx, J. & Douma, J. G. (2019, November). 

Onderzoeksagenda (Z)EVMB: Vragen van ouders en 

zorgprofessionals aan onderzoekers. In A. J. J. M. 

Ruijssenaars (Chair), Symposium EMB. Symposium 

conducted at the meeting of Academische Werkplaats 

EMB, Zwolle, the Netherlands.

 Including presentations:  

   Steenbergen, H. A., Van der Schans, C.P., Van Wijck, R., De 

Jong, J., Waninge, A. (2017)  Lifestyle Approaches for 
People With Intellectual Disabilities: A Systematic Multiple 
Case Analysis.

   Willems, M., Waninge, A., Jong, De J., Hilgenkamp, T. I. M. 

& Van der Schans, C.P. (2018) Exploration of suitable 
behaviour change techniques for lifestyle change in 
individuals with mild intellectual disabilities: A Delphi study. 

   Overwijk, A., Hilgenkamp, T.I.M., Schans, C.P. van der, 

Putten, A.A.J. van der, Waninge, A. (2019). What do direct 
support professionals need to support a healthy lifestyle 
for people with moderate to profound intellectual 
disabilities? Oral presentation at 16th IASSIDD World 

Congress, Glasgow, Scotland, United Kingdom.

•  Wessels, M. D., Paap, M.C.S, Van der Putten. (2019). 

Measuring functional abilities in people with profound 
intellectual and multiple disabilities: the construct validity of 
the Behavioral Appraisal Scales. Oral presentation at the 

16th IASSIDD World Conference, 1418 of August Glasgow, 

United Kingdom.

Presentaties, nationaal
•  Bossink, L.W.M. (2019). Gezond bewegen voor mensen met 

EMB: Praktische toepassing in de dagelijkse praktijk. 
Workshop (in Dutch/invited) at Karavaanbijeenkomst, 

Zwolle, The Netherlands. Invited speaker, workshop.

•  Bossink, Leontien (2019). EMB in beweging!? Symposium 

EMB – Academische Werkplaats EMB | 15 november 2019 | 

Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Douma, J.G. & Bossink, L.W.M. (2019). Fysieke (in)activiteit in 
de zorg. Wat kunnen de ouderenzorg en 
gehandicaptensector van elkaar leren? Workshop (in Dutch/

invited) at Congres  Regiotour Verwonder en verbeter, 

Assen, The Netherlands.
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•  Overwijk, A. (2019). Gezond Leven de Krachten 
Gebundeld. Ondersteunen van een gezonde leefstijl bij 
mensen met een verstandelijke beperking. Oral 

presentation (in Dutch/ invited) at workgroup lifestyle De 

Zijlen, Tolbert, The Netherlands.

•  Overwijk, A. (2019). Gezond Leven de Krachten 
Gebundeld. Ondersteunen van een gezonde leefstijl bij 
mensen met een verstandelijke beperking. Oral 

presentation (in Dutch/ invited) at KGNO network 

(Kwaliteit Gehandicaptenzorg Noord Oost), Zwolle, The 

Netherlands.

•  Overwijk, A. (2019). Gezond Leven de Krachten 
Gebundeld. Ondersteunen van een gezonde leefstijl bij 
mensen met een verstandelijke beperking. 2 workshops 

(in Dutch) at Karavaanbijeenkomst, Zwolle, The 

Netherlands.

•  Overwijk, Annelies (2019). Broodje aap?! Symposium EMB 

– Academische Werkplaats EMB | 15 november 2019 | 

Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Poppes, Petra (2019). Wat is het probleem nu? 
Gedragsproblemen bij mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperking. Symposium 

EMB – Academische Werkplaats EMB | 15 november 2019 

| Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Putten, A.A.J. van der. (2019). Pijn bij mensen met (zeer) 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 
Congres Ernstig verstandelijk beperkt: eigen regie & 

wilsbekwaam | 27 september 2019 | ReeHorst, Ede. 

•  Testerink, Gemma (2019). Snoezelen. Symposium EMB 

– Academische Werkplaats EMB | 15 november 2019 | 

Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Vlotvan Anrooij, D.E.K., Overwijk, A., Waninge, A., 

Naaldenberg, J. Hilgenkamp, T.I.M., Van der Putten, 

A.A.J., Leusink, G.L., Van der Velden, J., Van der Schans, 

C.P. (2019). Health supporting environment for people with 

•  Zijlstra, Gretha (2019). Onderzoek naar de relaties van 
factoren met de functionele mogelijkheden van jonge 
kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen. Bachelor thesis, Pedagogical and Educational 

Sciences.

Bachelor werkstukken, Hanzehogeschool
•  Berge, Manon ter (2019). Het  meten van de 

Quadricepskracht bij mensen met een visuele, verstandelijke 
en motorische beperking. Bachelor werkstuk, 

Hanzehogeschool.

•  Peters, Tessa (2019). Beroepsproduct Fitnessprogramma bij 
mensen een visuele en verstandelijke beperking. Bachelor 

werkstuk, Hanzehogeschool.

•  Altenburg, Bas; Nijboer, Sanne; Sijtsma, Wessel; Smits, Sven; 

van der Wal, Hetty (2019). Way2go: wayfinding voor een 
persoon met visuele, zeer ernstige verstandelijke en 
motorische beperking. Bachelor werkstuk, Hanzehogeschool.

Master theses, RUG
•  Nijhof, Sanne (2019). Ga een ongezond voedingspatroon te 

lijf, geef begeleiders meer kennis over de Schijf van Vijf. 
Verandering van het voedingspatroon bij mensen met een 
matige, ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking 
door een leertraject bij begeleiders. Master thesis, 

Pedagogical and Educational Sciences.

•  Hoedemaker, Iris (2019). De krachten gebundeld! Een 
onderzoek naar de ondersteuning van begeleiders  op het 
gebied van leefstijl bij mensen met een matige tot (zeer) 
ernstige verstandelijke beperking. Master thesis, Pedagogical 

and Educational Sciences.

•  Wit, Jeltje (2019). Nader onderzoek naar het meten van pijn 
bij volwassenen met een zeer ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperking. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

moderate to profound ID: inventory of support needs. 
Poster (invited) at NVFVG, Utrecht, The Netherlands.

•  Waninge, A. & Dekker, A. (2019). Praktijkvragen over 
dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Workshop (in Dutch/

invited) at Congres  Regiotour Verwonder en verbeter, 

Assen, The Netherlands.

•  Wagenaar, Marjolijn (2019). Een verstopt probleem? 

Symposium EMB – Academische Werkplaats EMB | 15 

november 2019 | Dominicanenklooster, Zwolle.

•  Wessels, Marleen (2019). Meten is weten? Een workshop 
over assessment bij mensen met ZEVMB. Symposium 

EMB – Academische Werkplaats EMB | 15 november 2019 

| Dominicanenklooster, Zwolle.

Bachelor werkstukken, RUG
•  Breeden, Dagmar van (2019). Exploratief gedrag bij jonge 

kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperkingen: relatie met leeftijd, motorisch 
functioneren en zintuiglijk functioneren. Bachelor thesis, 

Pedagogical and Educational Sciences.

•  Haan, Sakina de (2019). Functionele visuele 
vaardigheden van jonge kinderen met een zeer ernstige 
ontwikkelingsvertraging. Bachelor thesis, Pedagogical 

and Educational Sciences.

•  Boneschansker, Amy (2019). Receptieve 
taalvaardigheden van kinderen met een zeer ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperking: een 
onderzoek naar de mogelijke voorspellers van receptief 
taalgedrag. Bachelor thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

•  Hooijboer, Janneke (2019). Algemeen communicatief 
gedrag van jonge kinderen met zeer ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen: relatie met 
geslacht, leeftijd en sensorische beperkingen. Bachelor 

thesis, Pedagogical and Educational Sciences.

•  Wiersma, Margriet (2019). Onderzoek naar de 
psychometrische kwaliteit van een instrument voor het 
vaststellen van pijn bij volwassenen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en motorische beperking (ZEVMB). 
Master thesis, Pedagogical and Educational Sciences.

•  Piersma, Tessa (2019). Pijncoping bij personen met 
zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

•  GroenVeldman, Evelien (2019). Mijn broer: mijn erfenis. 
Een onderzoek naar de toekomstige rol van broers en 
zussen in de ondersteuning bij personen met een 
Cerebrale Parese. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

•  Peper, Marleen (2019). Cerebrale parese en het 
gezinsleven. Een kwalitatieve studie naar de ervaren 
gezinskwaliteit van bestaan van de gezinsleden van 
een kind met cerebrale parese. Master thesis, 

Pedagogical and Educational Sciences.

•  Wilmink, Merle (2019). 24 uur per dag ouder en 
verzorger. Onderzoek naar de dagelijkse 
zorgactiviteiten van ouders van een kind met een (zeer) 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. 
Master thesis, Pedagogical and Educational Sciences.

•  Fortuin, Myrte (2019). Ervaringen van ouders van een 
kind met een zeer ernstige verstandelijke en 
motorische beperking met de samenwerking met 
professionals. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

•  Bloemhof, Thea (2019). Ervaringen van ouders met de 
samenwerking met zorgprofessionals in de eerste 
jaren na de verhuizing van hun kind met ZEVMB naar 
een woonvoorziening. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.
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•  Van der Meer, Eddie (2019). Werken volgens uitgangspunten. 
Een onderzoek naar de toepassing van de methodische 
uitgangspunten van het Opvoedings/
Ondersteuningsprogramma bij een woonvoorziening, over 
een periode van negen jaar. Master thesis, Pedagogical and 

Educational Sciences.

•  Buren, Erica (2019). De mening van experts over de 
inhoudsvaliditeit en de bruikbaarheid van het 
GedragsTaxatie-Instrument (GTI). Master thesis, Pedagogical 

and Educational Sciences.

Hoofdstukken in boeken (in voorbereiding)
•  Annette van der Putten, Leentje van Alphen & Leontien 

Bossink (2019). “Ondersteunen bij Bewegen”. In 

“Ondersteunen van mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven” (Red: 

Bea Maes, Carla Vlaskamp & Anneleen Penne).

•  Gineke Hanzen, Aly Waninge & Annette van der Putten (2019) 

Participatie en inclusie. In  “Ondersteunen van mensen met 

ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een 

kwaliteitsvol leven” (Red: Bea Maes, Carla Vlaskamp & 

Anneleen Penne).

•  Dinette van Timmeren & Esther Bakkervan Gijssel (2019). 

Omgaan met gezondheidsproblemen”. In ‘Ondersteunen van 

mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten 

voor een kwaliteitsvol leven” (Red: Bea Maes, Carla Vlaskamp 

& Anneleen Penne).

•  Aly Waninge & Gineke Hanzen. Participatie zonder 
beperkingen. In “Verandering begeleiden: een agogische 

basis voor sociaal werkers”. (Red: C Nieuwboer & M. Reijners), 

Noordhoff Uitgevers, Groningen/Utrecht, Nederland.

•  Suzanne Jansen (2019). Zorg en verantwoordelijkheid delen 
met ouders. in “Ondersteunen van mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol 

leven” (Red: Bea Maes, Carla Vlaskamp & Anneleen Penne).

•  Petra Poppes, Carla Vlaskamp en Annette van der 

Putten (2019). Methodisch werken. In “Ondersteunen 

van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: 

handvatten voor een kwaliteitsvol leven” (Red: Bea 

Maes, Carla Vlaskamp & Anneleen Penne).

•  Bea Maes, Petra Poppes, Katrijn Vastmans en Greet 

Lambrechts (2019). “Een genegeerd probleem. 
Gedragsproblemen bij mensen met een ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen”. In 

“Ondersteunen van mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen: handvatten voor een 

kwaliteitsvol leven” (Red: Bea Maes, Carla Vlaskamp & 

Anneleen Penne).

•  Carla Vlaskamp, Ines van Keer & Marleen Wessels (in 

voorbereiding). Kijken naar ontwikkeling. In 

“Ondersteunen van mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen: handvatten voor een 

kwaliteitsvol leven” (Red: Bea Maes, Carla Vlaskamp & 

Anneleen Penne).

Organisatie congressen
•   Karavaanbijeenkomst netwerk De Krachten 

Gebundeld Hanzehogeschool, RUG, Radboud UMC 
en Erasmus MC in samenwerking met Kennisplein 
Gehandicaptensector, Dominicanenklooster, 24 juni 

2019 in Zwolle.

•  Symposium EMB – Academische Werkplaats EMB 

Rijksuniversiteit Groningen, ’s Heerenloo, 
Hanzehogeschool en Koninklijke Visio. 
Dominicanenklooster, 15 november 2019.

Overige uitingen:
• Website: www.awemb.nL
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