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#wetenschap & praktijk

te vertonen, onrustgeluiden te maken of juist positief te 
reageren door iets te pakken of te lachen. “Onze taak als 
omgeving is ons best te doen deze kleine signalen te zien 
én te begrijpen en daarmee te helpen bepalen wat zij nodig 
hebben. De afgelopen 20 jaar is op die manier gebleken dat 
het gedrag van mensen met EMB betekenis heeft en dat zij 
zich wel degelijk kunnen ontwikkelen.”

Erkenning
Op 5 februari is de samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen de RUG, zorginstelling ’s Heeren Loo, 
Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio – 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. De 
Academische Werkplaats, met bijbehorende structurele 
financiering, ziet Annette van der Putten als erkenning van 
mensen met EMB én hun gezinnen: “Dat zij serieus worden 
genomen, dat er een plek voor hen is, dat ze anders zijn 
dan anderen en dat hun speciale problematiek specifieke 
begeleiding behoeft.” Dat vergt een eigen onderzoeksagenda 
die mede bepaald wordt door ouders en zorgprofessionals.
De werkplaats formaliseert de reeds lang bestaande 
samenwerking tussen ’s Heeren Loo en de basiseenheid 
Orthopedagogiek van de Faculteit GMW. “Maar ook met 
Aly Waninge, lector Healthy Ageing, Allied Health Care and 
Nursing aan de Hanzehogeschool, heb ik veel onderzoek 
gedaan. Deels deden we dat samen met Visio, omdat veel 
mensen met EMB ook een visuele beperking hebben.”

Academische Werkplaats EMB

"Specifieke begeleiding 
voor mensen met 
ernstige meervoudige 
beperkingen”
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Begin dit jaar ondertekenden de RUG, 
zorginstelling ’s Heeren Loo, Hanzehogeschool 
Groningen en Koninklijke Visio de 
samenwerkingsovereenkomst Academische 
Werkplaats Ernstige Verstandelijke en 
Meervoudige Beperkingen. Onder de vlag van deze 
Academische Werkplaats, die gecoördineerd wordt 
Annette van der Putten, werken de 4 partijen 
aan het verder verbeteren van de opvoeding en 
ondersteuning van mensen met zeer complexe 
beperkingen én hun ouders.

Er zijn in Nederland naar schatting 13.000 kinderen, 
jongeren en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperkingen (EMB). Mensen met een 
zeer laag IQ, die niet of beperkt mobiel zijn en allerlei 
gezondheidsproblemen hebben, zoals epilepsie, pijn 
en voedingsproblemen. Een groot deel van hen kan 
niet zien, proeven, ruiken, horen of heeft verminderde 
tastzin. Vroeger zag men voor deze mensen geen 
ontwikkelingsmogelijkheden weggelegd. Die visie is 
veranderd, constateert prof.dr. Annette van der Putten. 
“Mensen met EMB hebben natuurlijk beperkingen. Toch 
hebben zij wel degelijk mogelijkheden. Ze hebben recht op 
leven, op activering, op eigen regie en op ontwikkeling, hoe 
minimaal de mogelijkheden ook mogen zijn.” 
Als praten niet mogelijk is, legt ze uit, kunnen zij non-
verbaal communiceren, bijvoorbeeld door afwerend gedrag 
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ouders. Verder willen we hiaten in onze kennis opvullen, 
bijvoorbeeld over gezinsproblematiek, seksualiteit 
en seksuele ontwikkeling. Gegevens uit verschillende 
onderzoeken willen we koppelen. En we willen studies 
gaan uitbreiden, bijvoorbeeld onderzoek bij kinderen 
herhalen onder volwassenen, of uitkomsten van onder-
zoek onder volwassenen in instellingen vergelijken bij 
volwassenen thuis.” 

Wisselwerking
Van der Putten ziet volop kansen om onderzoeksresultaten 
toe te passen en opgedane kennis en interventies te 
verspreiden. “Door de samenwerking tussen onderzoekers 
en zorginstellingen laat het onderzoek zich leiden door 
problemen die op de werkvloer ervaren worden. Je krijgt een 
wisselwerking: resultaten uit het onderzoek vinden eerder 
hun weg naar de praktijk en hiaten in kennis en vragen 
uit de praktijk worden sneller onderwerp van onderzoek. 
Bovendien werken we ernaar toe dat mensen in de praktijk 
zich verbonden voelen met de wetenschappelijke aanpak. 
Dat ze bijvoorbeeld een tijd meedraaien in wetenschappelijk 
onderzoek, zich daarin ontwikkelen en dat zij eraan kunnen 
bijdragen dat die kennis terugvloeit naar de praktijk. Ja, we 
bruisen van energie!”

Slagkracht
Het onderzoek trok de aandacht. “Er waren allerlei vragen 
uit de praktijk, we haalden veel subsidies binnen. We hebben 
onder meer observatielijsten en trainingen ontwikkeld voor 
zorgprofessionals om pijn te signaleren, een hulpmiddel 
om gedragsproblemen te inventariseren en een interventie 
waarmee zorgprofessionals en ouders hun visie op de 
ondersteuning en verzorging goed kunnen afstemmen. 
Door heel Nederland gaven we presentaties en cursussen, 
we werden op congressen uitgenodigd. Maar omdat we 
slechts met een paar mensen waren, was onze slagkracht 
gering.” Daarin komt nu verandering. “We krijgen via 
ZonMw structurele financiering vanuit het ministerie van 
VWS, het eerste jaar 580.000 euro. Daar kunnen we een 
flink aantal onderzoekers van aanstellen.” Die gaan zich 
bezighouden met onderwerpen waarover nog weinig bekend 
is. “Zo is er behoefte aan screeningsinstrumenten om 
gezondheidsproblemen tijdig te signaleren. Ook willen we 
bij deze groep symptomen van dementie leren kennen. En 
we willen beter weten wat de ondersteuningsbehoefte 
is van gezinnen die een kind met EMB hebben, ook door 
de tijd heen gezien.”
De Academische Werkplaats EMB gaat een kennisagenda 
opstellen. “Dat doen we vanuit het perspectief van 
de eindgebruikers – begeleiders, zorgprofessionals, 




