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’s Heeren Loo en de Vrije Universiteit kennen een langdurige 
en innige relatie op het gebied van de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Dit leidde in 2011 tot 
de ondertekening van een convenant. De Academische 
Werkplaats was een feit.

De leiding van de Academische Werkplaats is in handen van 
een managementteam. Dit team bestaat uit twee hoogleraren 
van de VU (Carlo Schuengel en 1 vacante plek) en Marjolein 
Knaap, manager Zorgbeleid van Advisium van ’s Heeren Loo. 

Academische 
Werkplaats 
Verstandelijke 
Beperkingen
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Sinds 2012 werken de Vrije Universiteit (VU) en ’s Heeren Loo 
samen binnen de Academische Werkplaats. Samen voeren 
ze praktijkgericht onderzoek uit. In dit Publiek Jaarverslag 
2019 leest u meer over de Werkplaats. Wat doen we? Met 
welke partijen werken we samen? Hóe werken we samen 
en met welke doelstellingen? En natuurlijk: wat hebben we 
in 2019 gedaan en bereikt? Wilt u daarvan een compleet 
overzicht? In bijlage 1 van vindt u de projecten die in 2019 
liepen of zijn afgerond. In bijlage 2 vindt u een lijst met 
communicatie- en implementatieactiviteiten vanuit de 
diverse projecten. 

Een terugblik
op 2019
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Secretaris is Bas Bijl, programmaleider Wetenschappelijk 
Onderzoek en Kennismanagement (WOK) van ’s Heeren Loo.

Het MT legt verantwoording af aan de Raad van de Bestuur 
van ’s Heeren Loo en het bestuur van de Faculteit der 
Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Twee adviseurs 
(Simone van der Plas en Maaike van Rest) waarborgen de 
link tussen het MT, de ontwikkeling van wetenschappelijke 
kennisvragen in samenwerking met praktijk en de praktische 
uitvoering van projecten. In totaal werken bij de Academische 
Werkplaats 20 medewerkers. De projecten worden vervolgens 
uitgevoerd door projectteams met medewerkers van ’s Heeren 
Loo en de VU. Ook ervaringsdeskundigen maken deel uit van 
de projectteams. Deze structuur zorgt voor een gelijkwaardige 
inbreng vanuit de praktijk en de wetenschap. De projecten 
van de werkplaats bestrijken drie thema’s. Ook benut de 
werkplaats de cliëntendatabank voor praktijkgebonden 
onderzoek en trekt ze de ontwikkeling van een gezamenlijk 
participantenregister. 

Missie en visie
De visie van de Academische Werkplaats houdt in dat 
er evidence-based kennis nodig is die bijdraagt aan het 
functioneren van ‘de driehoek’ van cliënten en naasten, 
professionals en organisatie. Het is belangrijk dat deze kennis 
wordt gevoed en zijn weg vindt. In de werkplaats werken 
daarom zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoekers 
samen. Samen voeren ze praktijkgericht onderzoek uit. De 
werkplaats vormt een broedplaats voor het ontwikkelen van 
projecten en het uitvoeren daarvan met en voor mensen met 
verstandelijke beperkingen en hun naasten. Professionals, 
ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers ontmoeten 
elkaar, stellen vragen, bespreken resultaten, bedenken ideeën, 
werken samen aan de realisatie van die ideeën en delen dit 
met anderen. Met als doel dat professionals goed onderbouwde 
en bruikbare kennisproducten in handen krijgen.

Drie thema’s 
De Academische Werkplaats richt zich op drie thema’s 
binnen de langdurige zorg. Deze thema’s liggen vooral in 
het domein van gedrag en geestelijke gezondheid en in 
enige mate ook in het domein participatie. Het gaat om deze 
thema’s: ‘Autonomie en vrijheid’, ‘Gezin, zorg en levensloop’ en 
‘Ontwikkelingsbewust ondersteunen en zorgen’. 

De Academische Werkplaats is een samenwerking tussen  
’s Heeren Loo en de Vrije Universiteit, Faculteit der Gedrags- 
en Bewegingswetenschappen (VU-FGB). 

Bij ‘s Heeren Loo werken 14.144 medewerkers en 4.604 
vrijwilligers. Zij verleenden in 2019 zorg en ondersteuning 
aan 12.800 cliënten met een verstandelijke beperking, van 
wie 6.700 cliënten vielen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 
‘s Heeren Loo benadrukt in haar visie hoe de eigenheid van 
mensen de samenleving kan verrijken. Dat ieder persoon 

De partners:  
’s Heeren Loo
en de Vrije  
Universiteit 

1. Autonomie en Vrijheid
2. Gezin, Zorg en Levensloop
3.  Ontwikkelingsbewust  

ondersteunen en zorgen
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De Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen 
fungeert als een programmaorganisatie voor een reeks 
projecten. Elk project wordt uitgevoerd door een eigen 

projectteam. Deze teams bestaan uit medewerkers uit 
zowel de praktijk als de wetenschap. Medewerkers uit het 
praktijkveld kunnen een aanstelling krijgen bij de universiteit: 
als gastmedewerker, op basis van detachering, als tijdelijk 
medewerker of op basis van een deelaanstelling. We noemen 
deze medewerkers: scientist-practitioners. Met hun worteling 
in zowel de praktijk als de wetenschap vormen zij het hart 
van de Academische Werkplaats. Scientist-practitioners 
worden bijvoorbeeld gekoppeld aan wetenschappers aan de 
universiteit of wetenschappers aan de universiteit worden 
gekoppeld aan praktijkprofessionals. In die rol gebruiken zij 
hun praktijkervaring om wetenschappelijk onderzoekers te 
adviseren. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van focusgroepen 
en interviews met mensen met beperkingen. Omgekeerd 
kunnen onderzoekers hen meer leren over onderzoek. Denk 
aan het onderwerp onderzoeksmethodologie. Deze kennis 
komt weer ten goede aan medewerkers in de zorg. Scientist-
practitioners zijn zowel tijdens hun project als daarna de 
ambassadeurs van de werkplaats. Ze dragen de activiteiten 
van de werkplaats verder uit en ze helpen om de opgedane 
wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor de zorg 
en door te geven aan de zorg. Ook houden ze een kritische 
blik op de praktijk. 

Samenwerking
in projectteams 

behoefte heeft aan groei en ontwikkeling. En dat het 
verwerkelijken van een goed leven voor cliënten en hun 
naasten gestalte krijgt door nauwe samenwerking in ‘de 
driehoek’. 

De VU-FGB geeft onderwijs aan zo’n 3.400 studenten 
pedagogische wetenschappen, psychologie en 
bewegingswetenschappen. Circa 600 medewerkers zijn actief 
op vijf wetenschappelijke afdelingen. De visie van de VU 
benadrukt maatschappelijke betrokkenheid in kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en onderzoek met oog voor de waarde 
van diversiteit. 

cc

cc

VU-onderzoekers

’s Heeren Loo experts

45%
55%
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Het streven is dat de Academische Werkplaats voor veel 
projecten samenwerkt met derde partijen. Het gaat om 
inhoudelijke samenwerkingen met partijen met gedeelde of 
aanvullende belangen en visie. Op deze manier zorgen we er 
met de andere kennispartners en academische werkplaatsen 
voor dat het nooit voorkomt dat bij een kennisvraag aan de 
verkeerde deur wordt geklopt. Door op de hoogte zijn van 
elkaars expertise en met elkaar te verbinden, wordt de meest 
relevante expertise aangesproken. In 2020 pakken we dit op 
met Vilans, VGN, ZonMW en VWS, gestart vanuit de Associatie 
Academische Werkplaats voor langdurige zorg voor mensen 
met verstandelijke beperkingen.  De samenwerking in de 
beantwoording van kennisvragen rondom de verspreiding 
van het coronavirus brengt dit in een stroomversnelling. 
Dit is een gezamenlijk initiatief van de trekkers van de 
Academische Werkplaatsen voor langdurige zorg voor 
mensen met beperkingen.

Ook voor de broedplaatsbijeenkomsten (zie elders in 
dit jaarverslag) nodigen we vertegenwoordigers van de 
Academie voor Zelfstandigheid, OuderInzicht, Per Saldo, EMB 
Nederland en Amsterdam UMC uit. Ook participeren we over 
en weer bij activiteiten met het Werkgezelschap Ouderschap 
en Kinderwens van mensen met beperkingen.

We werken, structureel en in projecten, ook samen met de 
Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke 
Beperking. Op het thema Autonomie en vrijheid werken 
we samen met prof. dr. Petri Embregts van Tranzo, het 
wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de 
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg 
University. Met de Academische Werkplaats EMB werken we 
samen op thema’s rondom deze doelgroep. Verder werken we 
op projectbasis samen met Trajectum, Radboud Universiteit, 
Cordaan, Oudervereniging Balans, het DCD-netwerk en 

andere organisaties voor mensen met ontwikkelingsvragen of 
-stoornissen. 

De Academische Werkplaats is partner in meerdere 
samenwerkingsverbanden met anderen. Zoals het Netwerk 
Samen Kunnen Kiezen met de Academische Werkplaats 
Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo). 
Ook is er een samenwerking binnen het Consortium 
Sociale InformatieVerwerkingsTest (CONSIVT) en het 
Werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens. Binnen de 
Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperkingen werken we met vijf andere Academische 
Werkplaatsen in twee samenwerkingsverbanden. 

Rond praktijkleren sluiten we aan op het netwerk van 
samenwerkingen tussen ‘s Heeren Loo en 7 regionale 
opleidingscentra (ROC’s). Internationaal werken we in 
projecten samen met de University of Warwick (prof. 
Richard Hastings) en de University of Cambridge (Dr. Robbie 
Duschinsky).

Afspraken met Radboud Universiteit
De Academische Werkplaats maakte in 2019 afspraken 
met Radboud Universiteit over de inbedding van een 
project gericht op de signalering en behandeling van 
traumaklachten. Deze vraag kwam vanuit de praktijk en 
sluit aan bij het thema ‘Autonomie en vrijheid’ van de 
Academische Werkplaats. Immers, door het gebrek aan 
onderkenning van traumaklachten en effectieve behandeling, 
krijgen cliënten vanwege risicovol gedrag veelal te maken 
met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Landelijke  
samen-
werkingen

Partners
Consortium SIVT instrument
University of Warwick – CEDAR
Radboud Universiteit Nijmegen
OuderInzicht
AW Leven met een
verstandelijke beperking-Tranzo
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In 2019 startte de Academische Werkplaats met het nieuwe 
concept van de Broedplaats. Hierbij verankeren we al 
direct vanaf het onderzoeks-idee of de onderzoeksvraag de 
samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, professionals, 
opleiders en onderzoekers. Zowel eindgebruikers als 
onderzoekers kunnen een vraag of idee op de agenda zetten, 
om deze samen binnen de broedplaats uit te werken. Tijdens 
de bijeenkomsten gebruiken we activerende en levendige 
werkvormen, zodat deelnemers graag terugkomen. De 
bijdragen van ervaringsdeskundigen, uit de pool van ’s 
Heeren Loo, komen optimaal tot hun recht in de werkvormen. 
Deze ervaringsdeskundigen worden ook goed voorbereid en 
begeleid tijdens de bijeenkomsten. 

Eerste ervaringen 
De ambitie was om in 2019 zes broedplaatsbijeenkomsten te 
houden. Dat bleek te ambitieus. Vanwege de noodzakelijke 
voorbereidingstijd werden dat er twee. De derde bijeenkomst 
was begin januari 2020. De eerste ervaringen met het 
concept zijn positief. De indruk is dat dit inderdaad een 
goede vorm kan zijn om deelname van belanghebbenden en 
eindgebruikers van kennis structureel in te bedden, vanaf de 
beginfase van een project. 

Thema’s Broedplaatsen: 
 1.  Jeugd met een licht verstandelijke beperking: de sociale 

kernovertuigingen en agressie & de afstemming van 
onderwijs en opleiding op hun zelfstandigheid.

 2.  Uitdaging in Gezinnen: gevaar voor burn-out bij ouders 
van kinderen met een intensieve zorgvraag & de 
gehechtheidsrepresentaties van gezinshuishouders.

 3.  Leren: de ontwikkeling van een game voor leren 
van de executieve functies bij jeugd met een 
meervoudig verstandelijke beperking (MVG) of een 
ernstige meervoudige beperking (EMB) & studenten 
Geneeskunde en Pedagogiek praktijkleren in gezinnen 
met een kind met VB.

Twee nieuwe projecten 
De eerste twee nieuwe promotieprojecten startten in 
december 2019. Het gaat om het vervolgonderzoek Colored 
Glasses van Maaike van Rest en het project ‘Ouders in 
evenwicht’.

Ouders in Evenwicht: Doorgaan als de kinderen voorgaan
Karen van Meeteren (OuderInzicht) pitchte in een 
broedplaatsbijeenkomst de volgende vragen: Welke manieren 
van ondersteuning zijn effectief om overbelasting/burn-
out bij ouders te voorkomen? Welke nieuwe deelvragen 
kunnen we stellen? En wie kunnen we betrekken bij 
de beantwoording daarvan? Dit leidde in 2019 tot de 
voorbereiding van een project waarin diverse onderzoekers 
en wetenschapscommunicatie- en ervaringsdeskundigen 
vanuit OuderInzicht samenwerken. Dit project is in 2020 
gestart.

Vervolgonderzoek Colored Glasses van Maaike van Rest
Jongeren met externaliserende gedragsproblemen zien de 
sociale wereld vaak door een negatief gekleurde bril. Dit geldt 
ook voor jongeren met een licht verstandelijke beperking: 
zij vinden vaker dan leeftijdgenoten dat anderen gemene 
bedoelingen hebben. Bovendien denken zij sneller dat iemand 
iets expres doet, juist wanneer de vervelende gebeurtenis 
duidelijk per ongeluk was. Jongeren die zo denken, zijn 
vaker agressief. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van 
Maaike van Rest, onderzoeker bij de Academische Werkplaats 
Verstandelijke Beperkingen. Jongeren kunnen beter geholpen 
worden met hun problemen als we per individu begrijpen 
waar de agressie vandaan komt. Daarom ontwikkelde Maaike 
de diagnostische Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT). 
Sinds het voorjaar van 2019 is de SIVT als app verkrijgbaar bij 
testuitgeverij Hogrefe. 

Maaike pitchte haar vervolgvragen in de broedplaats. 
Dat leidde tot de start van het Colored Glasses-project. 
Een nieuw onderzoek naar kernovertuigingen en sociale 

Broedplaats-
bijeenkomsten 2

Broedplaats-
bijeenkomsten  
in 2019
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informatieverwerking bij LVB-jongeren in co-creatie met deze 
jongeren. Belangrijke vragen in dit project zijn:
 •  Welke kernovertuigingen zijn prominent aanwezig bij 

LVB-jongeren binnen residentiële zorginstellingen? 
 •  Hoe verhouden deze zich tot sociale 

informatieverwerking (SIV) en gedragsproblemen? 
 •  Wat is de samenhang tussen adverse childhood 

experiences (ACE) en kernovertuigingen van deze jeugd? 
 •  Hoe hangt dit af van huidige verzorgers en dagelijks 

begeleiders binnen de residentiële zorginstellingen? 
 •  Wat is de invloed van kwantitatieve en kwalitatieve 

veranderingen in woon/residentiële omgeving op de 
kernovertuigingen en SIV? 

 •  Hoe verhouden deze factoren zich tot agressief en 
externaliserend gedrag en welke handvatten zijn er voor 
de behandeling en begeleiding door zorgverleners?

Hessel Rienstra begeleidt als ervaringsdeskundigencoach van 
’s Heeren Loo mensen met een beperking die deelnemen aan 
de broedplaatsbijeenkomsten. “Ik bereid de bijeenkomsten 
met hen voor, zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Na 
de eerste bijeenkomsten merkten ze op dat de taal te 
moeilijk voor ze was, en het tempo te hoog. Dat hebben we 
teruggegeven, wat goed is opgepakt. De ervaringsdeskundigen 
voelen zich serieus genomen. Hun mening is van waarde 
en telt net zo sterk als die van ieder ander. De cliënten 
voelen zich heel gelijkwaardig. Ze doen mee op basis van 
hun talenten en interesses. Eén van hen, Benjamin, wil zelfs 
co-onderzoeker worden. We bekijken nu hoe we dat voor 

“Ik ben sinds 2018 ervaringsdeskundige. Dat doe ik nu 4 
dagen per week. Als ervaringsdeskundige kan ik meepraten 
over allerlei onderwerpen. Want er gaat veel goed in 
de zorg, maar er is ook nog wel wat te verbeteren. In de 
broedplaatsbijeenkomsten discussiëren we over de pitches: 
cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers. Iedereen heeft 
zijn eigen kijk en iedereen krijgt evenveel ruimte. Onderwerpen 
waren bijvoorbeeld: problematisch gedrag bij jongeren met een 
licht verstandelijke beperking, kinderwens bij mensen met 
een verstandelijke beperking en instrumenten voor de Wet 

elkaar krijgen. Inmiddels zijn er twee teams bijgekomen. 
We leiden de ervaringsdeskundigen op aan de hand van een 
zelfontwikkelde training: Samen Uniek. Deze training geven 
we door het hele land.”

Cliëntcoach Hessel Rienstra:

“Ervarings-
deskundigen 
voelen zich  
gelijkwaardig”

Ervaringsdeskundige Benjamin van Ark (28):

“Iedereen  
krijgt evenveel 
ruimte in de 
broedplaats”
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zorg en dwang. Heel leerzaam. Het is mooi om te zien welke 
ideeën mensen hebben en om te horen wat er is gedaan met 
onze feedback. Dit is de eerste baan waarbij ik het gevoel heb 
dat ik in een team zit en word gewaardeerd. Ik ben nu bezig om 
co-onderzoeker te worden. Met de Vrije Universiteit ga ik een 
training ontwikkelen voor cliënten.” 

Wisse Tanis is systeemtherapeut en orthopedagoog 
voor Gezinshuizen van ‘s Heeren Loo. In een 
broedplaatsbijeenkomst pitchte hij de volgende vraag: 
Hoe kan kennis van de eigen hechtingsgeschiedenis van 
gezinshuisouders hen helpen in hun werk met kwetsbare 
kinderen? De discussie leverde al veel informatie op 
voor het team Gezinshuizen die zij meenemen in hun 
praktijkontwikkeling. Sommige vragen vergen nader 
onderzoek. Het team gaat deze samen met onderzoekers 
verder uitwerken, wegen en prioriteren met het oog op een 
projectvoorstel. 

Kwaliteit van 
relaties tussen 
gezinshuis-
ouders en  
kinderen

De Academische Werkplaats heeft in 2019 al veel bereikt. 
Hieronder beschrijven we een aantal mijlpalen, op elk van de 
thema’s ‘Autonomie en vrijheid’, ‘Gezin, zorg en levensloop’ en 
‘Ontwikkelingsbewust ondersteunen en zorgen’.

Het thema ‘Autonomie en vrijheid’ draait om het ondersteunen 
van de (ontwikkeling naar) zelfbeschikking bij mensen met 
verstandelijke beperkingen. Een belangrijk onderwerp vormen 
dilemma’s rond onvrijwillige zorg en methoden om deze 
onvrijwillige zorg af te bouwen.

Het thema ‘Gezin, zorg en levensloop’ gaat over de impact van 
verstandelijke beperkingen op het gezin en de bijdrage van 
gezinsrelaties op geestelijk gezond en veerkrachtig opgroeien.

Het thema ‘Ontwikkelingsbewust ondersteunen en zorgen’ 
gaat over de bijdrage die zorg, begeleiding en behandeling 
altijd moeten leveren aan de ontwikkeling van de persoon. 
Omgekeerd moet deze zorg zijn afgestemd op de specifieke 
manier waarop mensen met verstandelijke beperkingen zich 
ontwikkelen.

Onderzoek naar afbouw van onvrijwillige zorg
Betere registratie van vrijheidsbeperkingen leidt tot meer 
inzicht in de zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Bovendien kunnen vrijheidsbeperkingen met een 
MultiDisciplinair ExpertiseTeam sneller worden afgebouwd. 
Dit concludeert Baukje Schippers in haar proefschrift. Ze 
promoveerde op 15 maart 2019. Baukje is gedragswetenschapper 
bij ’s Heeren Loo en maakte als onderzoeker deel uit van de 
Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen. Collega 
Esther Bisschops doet vervolgonderzoek, waarmee in 2019 
is gestart. Het gaat om het promotieonderzoek ‘Vrijheid en 
Veiligheid: Uit- en opschalen van methodieken gericht op 
afbouw van vrijheidsbeperking van mensen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag en verstandelijke beperkingen mede 
begeleid door prof Petri Embregts van de Academische 
Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo)’. 

Mijlpalen in 
onderzoek
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Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan de evidence base 
voor effectieve interventies in de langdurige zorg en aan kennis 
over succesvol implementeren van innovaties. 

Esther onderzoekt hoe je onvrijwillige zorg kunt terugbrengen 
zodat dit voor de bewoner vrijheid oplevert en veiligheid 
garandeert. Gerichte interventies blijken te werken. In dit 
project staan drie innovaties centraal. De onderzoeksvraag 
is tweeledig: Hoe kunnen deze innovaties effectief worden 
geïmplementeerd? En welke slaag- en faalfactoren zijn hierbij 
van belang? Het onderzoek bestaat uit vier deelprojecten:
 •  Een deelproject helpt medewerkers om besluiten te nemen 

en middelen te ontwikkelen, met oog voor de wens van 
cliënten (met de online tool Wegingskader);

 •  Een deelproject laat zorgmedewerkers zelf ontdekken hoe 
zij de praktijk van onvrijwillige zorg kunnen verbeteren 
(methodiek: Met Andere Ogen); 

 •  Een deelproject biedt ondersteuning bij het afbouwen van 
onvrijwillige zorg door de inzet van een MultiDisciplinair 
ExpertiseTeam;

 •  Een deelproject geeft inzicht in het implementeren van 
innovaties.

De voortgang
In 2019 is in het kader van dit onderzoek een 
leerwerkgemeenschap gevormd. Deze bestaat uit 
implementatieteams van tien zorgorganisaties. De teams 
implementeren de drie methodieken in 2020. De opbrengst 
vanuit de leerwerkgemeenschap: inzicht in de ervaringen 
van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen met eerdere 
implementatietrajecten rondom vrijheidsbeperkingen, 
hun percepties hierover en hun adviezen voor toekomstige 
implementatie.

Het onderzoek van Esther is een project van het Netwerk 
Samen Kunnen Kiezen. Dit is een samenwerking van VG-
zorginstellingen met de Academische Werkplaats ‘s Heeren 
Loo - VU en de Academische Werkplaats Leven met een 
verstandelijke beperking (Tilburg University).

Early Intervention research summit met Britse  
collega-wetenschappers
Een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand 
op jonge leeftijd in combinatie met andere risicofactoren is 
een belangrijke voorspeller van problematiek op meerdere 
maatschappelijke domeinen (Caspi et al., 2017). Bovendien 

onderkennen we met collega-wetenschappers in binnen- en 
buitenland dat longitudinaal onderzoek naar ontwikkeling en 
gedrag van kinderen met VB schaars is en de bestaande kennis 
nog weinig ten goede komt aan gezinnen. Daarom organiseerde 
de Academische Werkplaats in 2019 samen met prof. Richard 
Hastings (UK) een Early Intervention research summit. Hieraan 
namen Britse en Nederlandse onderzoekers deel. Het doel 
was om een begin te maken met een vernieuwde agenda voor 
onderzoek, gericht op ontwikkeling en vroege interventie. 

De conclusies van de summit zijn ingebracht bij de nieuw 
opgerichte IASSIDD-Special Interest Research Group (SIRG) 
Early Intervention, tijdens het IASSIDD-congres in Glasgow 
in augustus 2019. Een eerste bijdrage vanuit de groep aan de 
programmering van onderzoek verscheen als publicatie in 2019 
(Schuengel, Van Rest, Stanford, & Hastings, 2019).

Samenwerking bij opzet van een participantenregister
‘Samen weten we meer’. Mensen die willen bijdragen aan 
het ene onderzoek, doen dat vaak ook graag bij een ander 
onderzoek. Daarnaast willen deelnemers steeds vaker ook 
direct weten wat hun antwoorden op vragen betekenen. 
Daarom geven we de samenwerking tussen onderzoekers, 
mensen met verstandelijke beperkingen en naasten op een 
nieuwe manier vorm. 
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De Academische Werkplaats zet zich in voor het opzetten van 
een participantenregister. In zo’n register melden mensen zich 
aan om voor langere tijd deel te nemen aan meerdere online of 
telefonische wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij zochten 
we in 2019 de samenwerking met een bestaand register voor 
een aangrenzende doelgroep. Het ging om het Nederlands 
Autisme Register (NAR) en het DCD-netwerk. Het NAR is een 
database van duizenden mensen met autisme en hun naasten 
die regelmatig deelnemen aan onderzoek. Het DCD-netwerk 
is een netwerk van professionals uit de kinderrevalidatie, 
vertegenwoordigers van zorgverleners in de eerste lijn en van 
onderzoekers. Samen met Oudervereniging Balans streven 
zij naar een register van gezinnen met kinderen met DCD 
(developmental coordination disorder). De initiatiefgroep, 
namens de Academische Werkplaats opgericht door Carlo 
Schuengel, is omgevormd tot een stuurgroep voor de 
ontwikkeling van Registers Samenwerkende Participanten 
Ontwikkelingsvragen & -Stoornissen (Re-SPONS). 

Een grootschalig, gezamenlijk register dat stoornissen 
overstijgt is vooral belangrijk voor de langdurige zorg voor 
mensen met verstandelijke beperkingen. Ze worden zelden 
meegenomen bij een epidemiologisch onderzoek, terwijl ze 
een verhoogde kans hebben op bijkomende problematiek, als 
autisme, ADHD, leerstoornissen, motorische stoornissen of 
visuele beperking.

Hoe kan wetenschappelijke kennis ook ten dienste staan 
van opleiding en training aan mensen met een beperking, 
met name als het gaat om betaald of onbetaald werk? In 2019 
begon de Academische Werkplaats met een verkenning naar 
deze vraag. Dit gebeurde in partnerschap met de Academie 
voor Zelfstandigheid, die door heel Nederland opleidingen 
aanbiedt. Het werk van de Academie voor Zelfstandigheid 
is sterk in ontwikkeling en de kennisvragen moeten we nog 
verder uitkristalliseren. Pas daarna kunnen we deze vraag 
omzetten in concrete projecten.

De Academische Werkplaats sluit voor de inhoudelijke 
vernieuwing van leren in de praktijk voor toekomstige 
zorgprofessionals aan bij de samenwerking die ’s Heeren 
Loo heeft met 7 regionale opleidingscentra, gezamenlijk 
goed voor circa 1.400 studenten. Het praktijkleren put deels 
al uit dezelfde theoretische kaders als een deel van het 
onderzoek van de Academische Werkplaats, met name uit 
de Zelfdeterminatie Theorie. We verwachten daarom dat er 
ook specifieke vragen opkomen die we kunnen vertalen naar 
inhoudelijke projecten.

Een aantal gedragswetenschappers betrokken bij de 
Expertise Centra van ‘s Heeren Loo kreeg, als gast-
medewerker aan de Vrije Universiteit, toegang tot de 
universiteitsbibliotheek en haar digitale zoeksystemen. 
Zo kunnen ook zij op de hoogte blijven van internationale 
ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek.

Lerend implementeren
Nieuwe wetenschappelijke producten, zoals de Sociale 
Informatie Verwerkingstest, zijn na ontwikkeling niet direct 
geschikt voor gebruik in de praktijk. Doorontwikkeling van 
het onderzoeksproduct gebeurt op basis van ervaringen 
op de werkvloer. Dit kan de implementatie van een 
product in de gehandicaptenzorg ondersteunen. Zo is voor 
het instrument Sociale informatieverwerkingstest een 
normering ontwikkeld. 

Ook de methoden Met Andere Ogen en Multidisciplinair 
Expertiseteam uit het project Vrijheid en Veiligheid, zijn 
aangepast om het gebruik van de methoden in de praktijk te 
faciliteren. Dit is gebeurd in samenwerking met de in 2019 
gestarte leerwerkgemeenschap van de Met Andere Ogen-
methode en de methode Multidisciplinaire Expertiseteam. 
De leerwerkgemeenschap bestaat uit zorgprofessionals van 

Wetenschap-
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tien praktijkorganisaties, ervaringsdeskundige cliënten 
en onderzoekers van de Vrije Universiteit. Zij gaan samen 
op zoek naar manieren om de methoden in de praktijk te 
implementeren. Dit doen ze op basis van wetenschappelijke 
kennis en praktijkervaring en met behulp van verschillende 
werkvormen. Zo krijgt de academische werkplaats meer 
kennis van implementatie van nieuwe methoden gericht op 
vrijheidsvergroting in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
Inmiddels zijn er verschillende implementatieplannen klaar. 
Deze worden gedeeld met andere deelnemende organisaties. 
Naarmate de tijd vordert, groeit de leerwerkgemeenschap 
uit tot een groep experts op het gebied van deze innovatieve 
methoden en implementatie. Zij kunnen hun kennis delen 
met professionals van hun eigen organisaties en andere 
organisaties.

Werkplaats bij in de vorm van presentaties en workshops. 
Ook delen we onze kennis via artikelen op Kennisplein 
Gehandicaptensector en op websites van ’s Heeren Loo 
en andere zorginstellingen en samenwerkingsverbanden. 
Nieuwe instrumenten delen we via databanken voor 
instrumenten of uitgeverijen. (Bekijk al onze bijdragen in de 
bijlage 2.)

Kennisketens voor implementeren en delen van kennis
Binnen ’s Heeren Loo zijn in de loop van 2019 kennisketens 
ingericht om implementatie en kennisdeling te 
vergemakkelijken. Er is een kennisketen voor zes 
cliëntgroepen (jeugd, licht verstandelijke beperking, ernstig 
meervoudige beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag, 
ouderen en niet-aangeboren hersenletsel). Elke kennisketen 
loopt van zorgprofessionals en gedragswetenschappers op 
de werkvloer naar de wetenschappelijke onderzoekers aan 
de universiteit, en vice versa. Dit kan worden gezien als een 
keten van experts. Juist die verbinding tussen experts maakt 
dat zij belangrijke vragen en kennis met elkaar kunnen 
uitwisselen. Daarnaast kijkt elke expert of het antwoord 
op een vraag al bekend is, of wie van bepaalde kennis zou 
kunnen profiteren. Verwacht wordt dat communicatie 
en samenwerking in de keten ook de implementatie van 
nieuwe kennis zullen bevorderen.  Nieuwe producten, 
ontwikkeld door onderzoekers aan de universiteit, vinden 
via deze kennisketen de juiste weg naar de werkvloer. 

Producten en kennis delen
Waar mogelijk delen we nieuwe producten en kennis 
van implementatie, zowel landelijk als internationaal. 
Denk bijvoorbeeld aan internationale congressen zoals de 
IASSIDD en aan landelijke initiatieven zoals Congres “Zoek 
Het Uit” van Vilans. Aan beide gebeurtenissen droegen 
in 2019 verschillende medewerkers van de Academische 

Het Ministerie van VWS, Directie Langdurige Zorg wil met het 
ZonMW- programma Academische Werkplaatsen ‘langdurige 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ de 
kennisinfrastructuur binnen Academische Werkplaatsen 
extra versterken. De kwaliteit van de gehandicaptenzorg bij 
cliënten thuis en binnen zorgorganisaties staat namelijk 
onder druk. Vergrijzing en steeds complexere zorg 
veroorzaken een toename van de zorgvraag. Dat terwijl 
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het tekort aan personeel groeit. De opzet van een adequate 
infrastructuur binnen de Academische Werkplaatsen 
garandeert een structurele ontwikkeling, verspreiding en 
implementatie van nieuwe wetenschappelijk onderbouwde 
kennis ter verbetering van de kwaliteit van werk, de kwaliteit 
van zorg en de kwaliteit van leven in de gehandicaptenzorg. 

Onze Academische Werkplaats heeft aan de wens van 
het Ministerie al grotendeels gehoor gegeven door zich te 
verbinden met de kennisketens: ‘Jeugd’, ‘Licht Verstandelijke 
Beperking’ en ‘Moeilijk Verstaanbaar Gedrag’ van ‘s Heeren 
Loo. Hiermee voldoen we bovendien aan het uitgangspunt 
dat opgehaalde kennisvragen relevant zijn voor de praktijk. 
Onze kennisinfrastructuur faciliteert dat kennisvragen 
uit de teams op de werkvloer worden beoordeeld door 
experts met een brede blik op de zorg en door experts met 
een wetenschappelijke blik. Blijkt dat deze kennisvraag 
breder leeft en het antwoord erop nog niet bekend is? 
Dan kan de vraag zich ontwikkelen tot een (onderzoeks)
project. In 2019 leidde dit al tot bruikbare producten, zoals de 
methode Multidisciplinaire Expertiseteam. Deze discipline-
overstijgende methode helpt professionals en cliënten om 
onvrijwillige zorg op een systematische wijze af te bouwen. 
Een ander project zal in de nabije toekomst leiden tot een 
applicatie om posttraumatische stress bij mensen met een 
licht verstandelijke beperking beter vast te stellen. De app 
wordt onderdeel van een nieuwe richtlijn voor verdiepende 
diagnostiek en behandeling.

Cliënten en naasten vroegtijdig betrokken 
Wij betrekken cliënten en naasten al in een vroeg stadium bij 
de kennisontwikkeling. Dit is conform de doelstelling van het 
ZonMW Programma Academische Werkplaatsen ‘langdurige 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Ook sluit 
het aan bij onze wens om bij te dragen aan het functioneren 
van ‘de driehoek’. De broedplaats is hiervoor een logische plek. 
Ook verder in het project blijven cliënten en naasten een rol 
spelen. Soms is een project zelfs opgebouwd rond de expertise 
van naasten. 

De academische werkplaats anticipeert ook op een nauwere 
samenwerking met cliënten in de toekomst. Dit doen we door 
nu al te leren van visies van mensen met beperkingen en hun 
ervaringen met het delen van hun zorggegevens in het project 
‘Delen van zorgdata voor onderzoek’.

Kennisproducten implementeren: via scholing 
Onze Academische Werkplaats heeft de intentie om 
kennisproducten te implementeren via scholing (MBO, HBO, 
WO) en coaching. Dit sluit aan op het VGN Bouwstenen-
rapport van 2014 en het kernpunt van het Ministerie 
zoals genoemd in de kamerbrief ‘Beter weten: versterken 
professioneel handelen in de langdurige zorg’. Daarom zocht 
onze AW, samen met de andere Academische Werkplaatsen 
Verstandelijke Beperkingen, toenadering tot landelijk 
dekkende voorzieningen voor professionals en cliënten, 
zoals de MBO-raad, de HBO-raad, praktijkopleiders binnen 
zorginstellingen en de Academie voor Zelfstandigheid. De 
afstemming met deze partners vergroot de relevantie van het 
inhoudelijke aanbod en de wetenschappelijke kwaliteit van 
richtlijnen, toolboxen, methodieken en modules. 

De onderzoeken en kennisproducten die in dit jaarverslag 
worden genoemd, geven een beeld van de projecten en 
resultaten van onze Academische Werkplaats. Dit is echter 
slechts een selectie. De cyclus waarin onze werkplaats 
kennisvragen ophaalt, projecten begint, resultaten boekt 
en kennisproducten terugkoppelt naar de praktijk beleeft 
momenteel een vliegende start. Elke broedplaats biedt de 
aanleiding voor de start van twee nieuwe projecten. Ook in de 
kennisketens zullen de experts hun kennisvragen scherper in 
het vizier krijgen. 
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Bovendien ontwikkelen we in 2020 een integrale werkwijze 
waarin al in een vroeg stadium aandacht zal zijn voor 
de toepasbaarheid van de (tussentijds) op te leveren 
producten en de gewenste verandering in de organisatie. 
Dit gebeurt in overleg met de relevante stakeholders 
zoals beleidsmedewerkers, zorgprofessionals, cliënten 
en leerspecialisten, Zo creëren we een cyclus van 
kennisontwikkeling, verspreiding en implementatie. Dit alles 
ter versterking van de professionaliteit van zorgverleners en 
het welzijn van cliënten in de langdurige zorg.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Harrington, H., Hogan, S., Ramrakha, 
S., ... & Moffitt, T. E. (2016). Childhood forecasting of a small segment of the 
population with large economic burden. Nature human behaviour, 1(1), 1-10.

Schuengel, C., Van Rest, M. M., Stanford, C. E., & Hastings, R. P. (2019). Impact 
of Research About the Early Development of Children With Intellectual 
Disability: A Science Mapping Analysis. In Frontiers in Education (Vol. 4, p. 
41). Frontiers. doi:10.3389/feduc.2019.00041
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met een verstandelijke beperking” kortweg: Academische Werkplaatsen 
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Thema Autonomie en vrijheid
 
 1. Verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen 
(projectleider Carlo Schuengel ism Brenda Frederiks, Maroesjka van 
Nieuwenhuijzen, Marleen de Moor; onderzoeker Baukje Schippers); 
Financiering SWO ’s Heeren Loo.
 
Lopend
 
Thema Autonomie en vrijheid  
  1.  Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een 

beperking en een zorgintensieve vraag (projectleiders Carlo Schuengel, 
Petri Embregts/Tranzo; projectcommissie Agnes Willemen, Annet van der 
Putten/RUG, Elsbeth Taminiau/Tranzo; onderzoekers Jacqueline van Tuyll 
van Serooskerken, Noud Frielink/Tranzo); Financiering ZonMW-NPG, SWO 

 2.  Verantwoord omgaan met en het terugdringen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen (projectleiders Carlo Schuengel, Petri Embregts/Tranzo; 
projectcommissie Elsbeth Taminiau/Tranzo, Clasien de Schipper; 
Onderzoekers Esther Bisschops, Baukje Schippers, Simone van der Plas); 
Financiering ZonMW-NPG, SWO

 3.   Samen werken aan wat werkt: Praktijk gebaseerde werkzaamheid in 
zorg en ondersteuning aan mensen met EMB gericht op zelfbepaling 
(projectleider Petri Embregts, Tranzo, mede projectleider Carlo Schuengel, 
onderzoeker Sara Nijs; AW VB-Tranzo, AW).

 
 
Thema Gezin, zorg en levensloop
  4.  “Colored Glasses” project: Kernovertuigingen en Sociale 

Informatieverwerking bij kinderen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (projectleiders Maaike van Rest, Carlo 
Schuengel; onderzoeker Alex van der Heijden) Financiering AW

 5.  Vroegkinderlijke ontwikkeling/vroege interventie (projectleider 
Carlo Schuengel ism Richard Hastings, University of Warwick eva). 
Financiering AW, VU, University of Warwick.

 Thema Ontwikkelingsbewust ondersteunen en zorgen
  6.  Prevalentie, beloop en behandeling van angst bij jongeren met een LVB 

(projectleider Carlo Schuengel, scientist-practitioner Jolanda Westera, 
’s Heeren Loo, begeleider Mariet vd Molen); Financiering SWO, kleine 
fondsen, cofinanciering AW, in-kind SHL (Groot Emaus) 

 7.  Effect van Balans in Beeld: Een reflectiemiddel ten behoeve van 
versterking van de alliantie tussen begeleiders en jongeren met een 
licht verstandelijke beperking (projectleider Carlo Schuengel; scientist-
practitioner Edithe Rot, ’s Heeren Loo); Financiering SWO, kleine fondsen, 
cofinanciering AW, in-kind SHL(Midden-Nederland, Ermelo)

 8.  Normering, implementatie en verspreiding instrument Sociale 
informatieverwerkingstest voor SIV-vaardigheden bij jeugd met een LVB 
(projectleider Maaike van Rest); Financiering ConSIVT, Hogrefe, VU.

 
Randvoorwaarden
  9.  ‘Delen van zorgdata: Visies en ervaringen van mensen met beperkingen’ 

(projectleiders Carlo Schuengel, Richard Hastings, University of Warwick, 
onderzoekers Eline Heppe, Maaike van Rest, Richtje Ras). Financiering 
Fernandes Fellowship, AW.

 10.  Participantenregister voor mensen met ontwikkelingsvragen 
(projectleider Carlo Schuengel, onderzoeker Pala Kuld, datamanager 
Bram Prins, ism Sander Begeer (Nederlands Autisme Register), Suzanne 
Houwen (bewegingswetenschappen RUG), Heleen Reinder – Besselink 
(Revalidatie Friesland, netwerk DCD), Joli Luijckx (oudervereniging 
Balans)). Financiering AW.

 
Aangevraagd
  1.   Mensen met NAH in zorgdossiers ‘s Heeren Loo (Onderzoeker Fleur 

Domensino, Universiteit Maastricht, projectleider Caroline van Heugten, 
Universiteit Maastricht, medeaanvrager Carlo Schuengel.. Financiering 
ZonMW-NPG

Bijlage 1:  
Projecten afgerond 
in 2019
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Communicatie
Webpagina Academische Werkplaats:  
https://fgb.vu.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaatsen/s-heeren-loo-vu/
index.aspx
 
1e broedplaats en samenwerkingsovereenkomst
 -  webpagina: https://www.sheerenloo.nl/nieuws/wetenschap-en-praktijk-

broeden-samen-op-onderzoek
 -  webpagina: https://www.fgb.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws-archief/2019/

apr-jun/190621-wetenschap-en-praktijk-broeden-samen-op-onderzoek.aspx
 
Nav proefschrift Baukje Schippers, Verantwoord afbouwen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen:
 -  Interview (video) en webpagina: https://www.sheerenloo.nl/nieuws/

nieuwe-inzichten-in-het-afbouwen-van-vrijheidsbeperkingen
 -  nieuwsbericht kennisplein zorg voor beter: https://www.zorgvoorbeter.nl/

nieuws/registratie-helpt-bij-verminderen-vrijheidsbeperking
 -  artikel dagblad Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/dertig-jaar-na-

jolanda-venema-kan-er-zoveel-meer-dan-de-vrijheid-beperken~b6db964a
/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 -  Radio interview Radio1/Spraakmakers (met Boris van der Ham): https://
www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/494907-baukje-schippers-
boris-van-der-ham-over-terugdringen-van-vrijheidsbeperking-in-de-zorg

 
Uitgave Sociale InformatieVerwerkingsTest:
 -  Interview (video) en webpagina: https://www.sheerenloo.nl/nieuws/een-

test-om-agressie-van-jongeren-beter-te-begrijpen
 -  Kennisplein gehandicaptensector: https://www.

kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/test-lvb-agressie-
probleemgedrag

 -  Landelijk Kenniscentrum LVB: https://www.kenniscentrumlvb.nl/kennis-
ontwikkelen/bijdrage-aan-externe-projecten/consivt-consortium-sociale-
informatieverwerkingstest/

 -  VOBC: https://www.vobc.nu/van-de-deelnemers/nieuwe-online-test-geeft-
inzicht-in-agressief-gedrag-bij-kwetsbare-jongeren/

 
Kick-off doorontwikkeling en pilot Balans in Beeld
 -  Webpagina: https://www.sheerenloo.nl/nieuws/lvb-jongeren-hoe-vind-je-

balans-tussen-ondersteunen-en-loslaten
 
Project Vrijheid en Veiligheid
 -  Webpagina: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/

onderzoek/gewoon-bijzonder/netwerk-vrijheid-veiligheid
 
https://www.sheerenloo.nl/nieuws/kennis-brengen-en-halen-in-
glasgow#multidisciplinair-afbouwen-van-vrijheidsbeperkingen
 
Disseminatie
Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. (2019). A self-determination theory 
perspective: Results of a longitudinal study into the need satisfaction and 
well-being of people with mild to borderline intellectual disability. Journal of 
Intellectual Disability Research, 63(7), 833-833.

Heppe, E., & Van Rest, M. (2019). The future is “Big Data”: Would you like to 
share? Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 639. doi: 10.1111/
jir.12650

Nijs, S., Taminiau, E., Hertogh, C. M., Schuengel, C., & Embregts, P. J. (2019). 
Participation of persons with pimd in decision making regarding restrictive 
measures. Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 821-821.

Schippers, Baukje. (2019). Reduction of coercive measures: A multidisciplinary 
approach in care for people with intellectual disabilities. Academisch 
proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam. https://research.vu.nl/en/
publications/reduction-of-coercive-measures-a-multidisciplinary-approach-
in-ca

Schippers, B., Bisschops, E., de Schipper, J. C., Frederiks, B. J., & Schuengel, 
C. (2019). Reconstructing successes and failures in implementing 
multidisciplinary delivery of expert consultation for restrictive measures. 
Journal of Intellectual Disability Research, 63(7).

Schuengel, C., Van Rest, M. M., Stanford, C. E., & Hastings, R. P. (2019). Impact of 
Research About the Early Development of Children With Intellectual Disability: 
A Science Mapping Analysis. In Frontiers in Education (Vol. 4, p. 41). Frontiers. 
doi:10.3389/feduc.2019.00041

Bijlage 2:  
Producten  
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Vandesande, S., Bosmans, G., Schuengel, C., & Maes, B. (2019). Young children 
with significant developmental delay differentiate home observed attachment 
behaviour towards their parents. Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities, 32(1), 106-120. doi:10.1111/jar.12513

Van Rest M.M., Vriens, A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). 
Handleiding Sociale InformatieVerwerkingsTest SIVT. Hogrefe Uitgevers BV.

Van Rest, M. M., Matthys, W., Van Nieuwenhuijzen, M., De Moor, M. H., Vriens, 
A., & Schuengel, C. (2019). Social information processing skills link executive 
functions to aggression in adolescents with mild to borderline intellectual 
disability. Child neuropsychology, 25(5), 573-598. doi:10.1080/09297049.2018.14
95186

Van Rest, M. M., Van Nieuwenhuijzen, M., Vriens, A., Matthys, W., & Schuengel, C. 
(2019). Social schemas linkages with social information processing: similarities 
found for youth with mild intellectual disability, borderline IQ, and average IQ. 
Journal of Intellectual Disability Research, 63:692-693. doi: 10.1111/jir.12653

Van Rootselaar, F., Klerks, S., & De Schipper, J. C. (2019). Staff member 
perspectives of restrictiveness and freedom enhancement in care units for 
people with ID. Journal of Intellectual Disability Research, 63(7).

Westera, J., Van der Molen, M., & Schuengel, C. (2019). Satisfaction and 
frustration of basic psychological needs in highly (socially) anxious 
adolescents with mild intellectual disability. Journal of Intellectual Disability 
Research, 63(7), 693-694.
 
Conferentiebijdragen
Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019, May 21-24). Longitudinal 
links between need satisfaction and well–being of people with intellectual 
disability: A Self-Determination Theory perspective [Poster presentation]. 7th 
International Self-Determination Theory Conference 2019, Egmond aan Zee, 
Netherlands.

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019, August 6-9). A self-
determination theory perspective: Results of a longitudinal study into the 
need satisfaction and well-being of people with mild to borderline intellectual 
disability [Poster presentation]. 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, 
Scotland.

Heppe, E.C.M. & Van Rest, M.M. (2019, August 6-9). The future is “Big Data”: 
Would you like to share? [Round table Conference session]. 16th IASSIDD World 
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