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1. Het kennisgebied sociale relaties en gehechtheid

Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam werken sinds 2001 
intensief en structureel samen op het terrein van onderwijs en 
onderzoek voor mensen met visuele en visuele en verstandelijke 
beperkingen. Sinds 2009 gebeurt dit binnen het kader van een 
convenant tussen Bartiméus en de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen, sectie Ontwikkelingspedagogiek. Deze 
sectie heeft een goede nationale en internationale reputatie op het 
gebied van onderzoek en onderwijs omtrent opvoeding, geestelijke 
gezondheid en zorg voor mensen met beperkingen.

De afdeling draagt bij aan het verder ontwikkelen van 
professionaliteit binnen de zorg voor kinderen en volwassenen met 
een beperking. Hierbij gaat het om het effectief benutten
en vergroten van kennis omtrent ‘practice based evidence’ en 
‘evidence based practice’. Nadrukkelijke aandacht vragen de 
volgende onderwerpen: diagnostiek, de invoering en evaluatie van 
methodieken, vergaren van kennis omtrent relaties/gehechtheid 
m.b.t. de ontwikkeling, welbevinden van mensen met beperkingen, 
en professionaliteit van zorgverleners in de omgang met cliënten.
Bartiméus Afdeling Psychotherapie werd in 2005 erkend als 
een excellent centrum voor behandeling van psychiatrische 
problematiek bij mensen met een visuele beperking (Specialistische 
Geestelijke Gezondheidszorg; SGGZ). In 2015 affilieerde de afdeling 
zich met de branchevereniging GGZ-Nederland. Daarnaast bestaat 
er erkenning voor scholing tot gezondheidszorgpsycholoog en tot 
gezondheidszorgpsycholoog/specialist klinisch psycholoog met een 
praktijkopleidingsplaats bij Bartiméus-Reinaerde en samenwerking 

met de Robert Coppes Stichting. Onze psychotherapeuten hebben 
veel ervaring. Zij hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
de kwaliteit van sociale relaties en gehechtheid. Bartiméus heeft 
hiermee hoogspecialistische kennis ontwikkeld ten aanzien van 
het kennisgebied gediagnosticeerde gehechtheidsproblematiek 
en/of aan gehechtheidsproblematiek verbonden psychiatrische 
problemen en stoornissen. Naast voortdurende kennisontwikkeling 
over de behandeling in de ambulante GGZ-afdeling is ook 
veel onderzoek gedaan naar preventie van het ontstaan van 
gehechtheidsproblematiek en zijn op dit gebied interventies 
ontwikkeld.

Voor alle kinderen geldt dat een veilige band met hun ouders de 
beste basis is voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Dit geldt uiteraard ook voor kinderen met een visuele en/of 
verstandelijke beperking. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich 
positief ontwikkelen vanuit de eigen mogelijkheden en leert het zijn 
eigen emoties te reguleren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat dit een zeer belangrijke voorwaarde is voor het ontwikkelen 
van een veilige gehechtheidsrelatie; het vormt de basis voor een 
zo gezond mogelijke sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 
van een kind. Een ouder is een veilige uitvalsbasis en een veilige 
thuishaven als hij de emoties van het kind op een juiste ofwel 
sensitieve manier kan spiegelen en verwoorden. Het herkennen
en verwoorden is bij kinderen met een visuele, of visuele en 
verstandelijke beperking, extra moeilijk. Daarom is het kernthema 
van de academische werkplaats ‘sociale relaties en gehechtheid’.
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2. De academische werkplaats ‘Sociale relaties en Gehechtheid’ 

Het doel van de academische werkplaats is om samen met partners 
te werken aan het effectief vergroten, verspreiden, implementeren 
en benutten van kennis (practice based evidence en evidence 
based practice). We willen de kwaliteit van kennisontwikkeling en 
kennisoverdracht op het gebied van ‘sociale relaties en gehechtheid’ 
verhogen ter bevordering van het welzijn van mensen met een 
visuele- of visuele-en-verstandelijk beperking. Ook werken we aan 
kwaliteitsverhoging van de zorg- en dienstverlening in de praktijk. 
De activiteiten zijn gericht op alle facetten van de kenniscyclus: 
kennisvraag signaleren, ontwikkelen en onderzoeken, realiseren, 
delen en toepassen, verzamelen en evalueren. 

In de eerste plaats is het belangrijk dat er aandacht is voor 
diagnostiek van gehechtheidsproblematiek en sociaal functioneren. 
Ten tweede is er veel aandacht voor het ontwikkelen, invoeren en 
valideren van methodieken die gericht zijn op het bevorderen van 
het psychisch welzijn van mensen met een visuele of visuele-en-
verstandelijke beperking. Ten derde is behalve het ontwikkelen 
ook het uitdragen van kennis belangrijk, zodat deze in de praktijk 
toepasbaar wordt. Dit doen we in de vorm van cursussen en 
modules ter bevordering van het welzijn van mensen met een 
visuele of visuele- en-verstandelijke beperking en ter ontwikkeling 
van veilige en stimulerende relaties. 

De academische werkplaats is in 2018 aangesloten bij de Associatie 
van Academische Werkplaatsen in de Langdurige zorg. 
Dit document biedt een overzicht van de interventies, producten 
en onderzoeken die zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Ook is een 
inventarisatie opgenomen van de publicaties en de ontwikkelde 
scholingen en trainingen. Wij verwijzen bij veel onderzoeken en 
producten naar websites voor meer specifieke informatie. 
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2.1 Algemene kenmerken van het netwerk: 

We werken met de praktijk samen van idee naar toepassing. 
Bijvoorbeeld: een medewerker van Bartiméus met een goed idee 
of een vraag, kan bij de academische werkplaats terecht. Samen 
verkennen we de vraag en bepalen wie hier het beste antwoord op kan 
geven. Indien het past binnen het thema ‘Sociale relaties’ of binnen 
het thema ‘Gehechtheid’ verkennen we samen of er al een antwoord 
op de vraag te vinden is. Wanneer nieuw onderzoek nodig is helpen 
de betrokkenen van de academische werkplaats met het opstellen van 
een onderzoeksvoorstel. Gedurende deze proces krijgt de medewerker 
al ervaring met wetenschappelijk werken. Indien er financiering 
verkregen is (honorering van aanvragen of in overleg binnen de 
organisaties) zal uitvoering plaatsvinden. Ook hierin wordt begeleiding 
/ ondersteuning geboden. Projecten worden afgerond en er is 
aandacht voor implementatie. Door in de praktijk en met professionals 
in de praktijk te werken kan ondersteuning en zorg worden verbeterd. 
Op deze wijze werken is van grote waarde voor de organisatie 
aangezien op deze manier het wetenschappelijk denken en werken 
onder zijn/haar collega’s wordt gestimuleerd. De coördinator van 
de Academische Werkplaats heeft een dubbelaanstelling (Bartiméus 
en Vrije Universiteit Amsterdam). Verschillende medewerkers van 
Bartiméus hebben over de loop van de tijd dubbele aanstellingen 
gehad of er was spraken van detachering. 
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2.2 De besluitvorming 

• Ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van een belangenorganisatie van de doelgroep leveren doorlopend input en participeren 
binnen projecten. 

• Professionals worden tijdens overleg en via mail gevraagd om feedback te geven. Vragen worden op diverse manieren uit de praktijk 
opgehaald zodat onderzoek aansluit bij wensen en behoeften uit de praktijk. 

• Een convenantcommissie levert input en advies over de activiteiten en opbrengsten van de onderzoekslijn. 
• Kenniscoördinatoren en de beleidsadviseur voor implementatie leveren 

input en advies over implementatie van onderzoeksresultaten en wensen 
met betrekking tot vervolgprojecten. 

• Penvoerder, bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam - 
Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (VU-FGB) en  
gz-psycholoog bij Bartiméus, is de coördinator van de academische 
werkplaats.

• Een vertegenwoordiger van Sectie Ontwikkelingspedagogiek en 
directeuren van Bartiméus controleren jaarlijkse en vierjaarlijkse 
rapportages en leveren input met betrekking tot lange termijn visie en 
doelen. 

• De directeur bedrijfsvoering van de VU-FGB en de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Bartiméus zijn bestuurlijk verantwoordelijk, binnen het 
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen VU-FGB en Bartiméus.

Jaarlijks wordt een jaarplan geschreven en is er een evaluatie met 
betrekking tot het realiseren van doelstellingen, de investeringen en 
opbrengsten van de samenwerking. Iedere vier jaar is er een interne 
evaluatie waarin de activiteiten binnen de academische werkplaats worden 
geëvalueerd en afspraken voor de lange termijn worden gemaakt.

Figuur: Hier wordt de structuur met betrekking  
tot samenwerking weergegeven



Figuur: Overzicht van het netwerk van actieve 
samenwerkingspartners. 

Er zijn in verschillende projecten vele andere zorgorganisaties 
betrokken, waaronder Koninklijke Visio, de Robert Coppes Stichting, 
Ons Tweede Thuis, Cordaan, De Twentse Zorgcentra, ASVZ en 
Ipse de Bruggen en er is deelname en actieve betrokkenheid bij 
andere netwerken als het Ben Sajet Centrum en de Associatie van 
Academische Werkplaatsen in de Langdurige Zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Daarnaast werken we samen met 
ervaringsdeskundigen, ouders, verwanten, cliëntorganisaties en 
cliëntvertegenwoordigers o.a. van Bartiméus, het Prader Willi Fonds, 
Ons Tweede Thuis en de Robert Coppes Stichting.
Ook internationaal werken we samen, onder andere binnen het 
Europese Netwerk rond Emotioneel functioneren (Network of 
Europeans on Emotional Development: NEED).
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3. Projecten en samenwerkingsverbanden en innovaties 

3.1 Projecten: subsidies ontvangen in 2021

Titel project Looptijd 

Samenwerkings- 
partners 

(naam organisatie, 
afdeling) 

Betrokkenheid Bartiméus /  
anderen 

(projectleider(s) en/of  
uitvoerenden) 

Financier 

Academische Werkplaats ‘Sociale 
relaties en gehechtheid. https://
www.fgb.vu.nl/nl/onderzoek/
academische-werkplaatsen/
bartimeus/index.aspx 

2018 -  2023 
(jaarlijkse 
toekenning)

Vrije Universiteit  
Amsterdam,  
Bartiméus 

Coördinator:  
Prof. dr. P.S. Sterkenburg

ZonMw - Academische 
werkplaats 

Robots for pain management in 
children 2021-2022

Bartiméus, Vrije  
Universiteit Amsterdam 
& TU/e, TU Delft,  
University of Twente, 
Radboud UMC

Emilia I. Barakova hoofd-aan-
vrager (TU/e) Frank Broz (TUD), 
Edwin Dertian, (UT), Dennis 
Reidsma, Ignacio Malagon 
(R-UMC), Paula Sterkenburg 
(Bartiméus , VU) 

4TU proposal

Werken in de ‘driehoek’ ouder, 
cliënt & professional en het 
gebruik van digitale ondersteuning

2021-2023

 
Hogeschool van  
Amsterdam,  
Vrije Universiteit  
Amsterdam, Ons  
Tweede Thuis, Amsta, 
Esdege Reigersdaal, 

Rick Kwekkeboom (HvA),  
Mirjam Wouda (OTT),  
Paula Sterkenburg  
(Bartiméus , VU)

ZonMW 

>
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3.2 Lopende projecten

Titel project Looptijd 

Samenwerkings- 
partners 

(naam organisatie, 
afdeling) 

Betrokkenheid Bartiméus /  
anderen 

(projectleider(s) en/of  
uitvoerenden) 

Financier 

Academische Werkplaats ‘Sociale 
relaties en gehechtheid.  
https://www.fgb.vu.nl/nl/
onderzoek/academische-
werkplaatsen/bartimeus/index.aspx 

2018 -  2023 
(jaarlijkse 
toekenning)

Vrije Universiteit  
Amsterdam,  
Bartiméus 

Coördinator:  
Prof. dr. P.S. Sterkenburg

ZonMw - Academische 
werkplaats Langdurige 
zorg

Verbetering van de kwaliteit 
van leven van kinderen met 
een zeldzame degeneratieve 
stofwisselingsziekte (Juveniele 
Neuronale Ceroid Lopofuscinose) 
door het beter begrijpen van 
het gedrag: een retroperspectief 
dossieronderzoek. 

2020 - 2021 Vrije Universiteit Am-
sterdam, Bartiméus

Hoofdaanvrager Y. Kruithof 
(Bartiméus); medeaanvrager 
P.S. Sterkenburg (Bartiméus). 

ZonMw -  
Gewoon Bijzonder

COVID-19 second wave. Digitaal 
op bezoek bij mensen met 
beperkingen: Een multidisciplinair 
onderbouwde handreiking voor 
woonlocaties.

2020 - 2021 Vrije Universiteit Am-
sterdam, Bartiméus

Hoofdaanvragers A. Tharner & 
C. Schuengel (VU); medeaan-
vrager P.S. Sterkenburg  
(Bartiméus)

ZonMW - COVID-19  
second wave

(Leer) werkplaatsen 'Samen 
de goede zorg geven' – een 
onderzoeks- en ontwikkelproject 
in de zorg en ondersteuning van 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

2020 - 2023

HvA, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Ons Tweede 
Thuis, ROC Amsterdam, 
Amsta, Amsta, Bartiméus, 
Cliëntenbelang Amster-
dam, Esdege-Reigersdaal, 
Markant, Ons Tweede 
Thuis 

Hoofdaanvrager  
M.H. Kwekkeboom; medeaan-
vragers: M. Wouda (OTT);  
P.S. Sterkenburg (mede- 
aanvrager) (Bartiméus); F. Derks;  
H. Hauwert; M. Hiddema,  
C.M. Bosch, M. Dujst, K. De Roo

ZonMW - Langdurige Zorg 
en Ondersteuning



’Hey Google, ik kan het zelf!’ Meer 
zelfstandigheid voor mensen met 
een verstandelijke beperking met 
de Google Home.

2020 - 2020
Bartiméus, Visio,  
Vrije Universiteit  
Amsterdam

Hoofdaanvrager: E. van  
Wingerden (Bartiméus);  
medeaanvrager:  
P.S. Sterkenburg (Bartiméus).

ZonMw -  
Visuele beperking

Support for families with children 
with a rare degenerative metabolic 
disease (Juvenile Neuronal Ceroid 
Lipofuscinosis; CLN3 disease 
(OMIM #204200) 

2020 - 2022
Bartiméus, Vrije 
Universiteit  
Amsterdam

Hoofdaanvrager: Y. Kruithof 
(Bartiméus); medeaanvragers: 
P.S. Sterkenburg (Bartiméus), 
A. Honingh (VU) & W. Kuper

ZonMw -  
Visuele beperking

Improving Quality of Care and 
Support: Children and Adolescents 
with a Functional Visual Disorder.

2020 - 2020
Bartiméus, Vrije  
Universiteit  
Amsterdam

Hoofdaanvrager: M.Ketelaar 
(Bartiméus); medeaanvrager: 
P.S. Sterkenburg (Bartiméus).

ZonMw -  
Visuele beperking

Robot Bart stopt stress. 2020 - 2022
Bartiméus, Vrije  
Universiteit  
Amsterdam

Hoofdaanvrager: E. van  
Wingerden (Bartiméus);  
medeaanvrager:  
P.S. Sterkenburg (Bartiméus).

ZonMw -  
Visuele beperking

Robot Bart Stopt het piekeren

Meer informatie over ‘Robot Bart’.  
 
https://www.bartimeus.nl/nieuws/ 
kan-robotje-bart-mensen-sociale- 
vaardigheden-aanleren

2018 - 2020
Bartiméus,  
Vrije Universiteit  
Amsterdam, TU/e 

Dr. E. Van Wingerden (VU),  
Dr. P.S. Sterkenburg  
(Bartiméus/VU), 
Dr. T. Lourens (TiViPE) &  
Dr. E.I. Barakova (TU/e) 

Bartiméus Fonds 

EMB & ICT

Video over project EMB & ICT. 

www.embenict.nl 

2018 - 2022 

Ben Sajet Centrum,  
Bartiméus, Vrije  
Uni- versiteit Am-
sterdam, Ons Tweede 
Thuis, Cordaan, Ipse 
de  
Bruggen, Prader-Willi 
Fonds, TU/e 

Dr. P.S. Sterkenburg  
(Bartiméus/VU), 
drs. Y. Heijnen (Cordaan en 
BSC) & drs. M. Wouda (OTT) 

 

ZonMw -  
Gewoon Bijzonder

>
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3.3 Implementatie 

VIPP-V implementatieplan subsidie ontvangen van ZonMw-Inzicht en gestart.

Development of a Mentalization 
Based Treatment protocol for 
adults with psychological/ 
psychiatric problems and 

a Visual Impairment (MBT- VI) 
and Mentalization Based Support 
for their relatives and caregivers 
(MBS-VI) 

2018 - 2021 
Bartiméus,  
Vrije Universiteit  
Amsterdam, RCS 

P.S. Sterkenburg (Bartiméus/ 
VU), J. Braakman (VU), 
F. Dekker (Bartiméus), 
P. Verstraten (RCS), E. Schipper 

ZonMW- Langdurige Zorg 
en Ondersteuning 

Hi Sense Taxi app 2019 - 2021

Bartiméus,  
Vrije Universiteit  
Amsterda- mOns Twee-
de Thuis

E. van Wingerden (VU), 
P.S. Sterkenburg (Bartiméus/ 
VU), M. Wouda (OTT)

2019 Gemeente  
Haarlemmermeer.

Sociale Relaties en ICT. 

Website van het project Sociale 
relaties en ict. 

www.socialerelatiesenict.nl

2016 - 2021

Bartiméus,  
Vrije Universiteit  
Amsterdam, Ons Twee-
de Thuis, Cordaan, 
ASVZ, Pra- der-Willi 
Fonds, TU/e

Dr. P.S. Sterkenburg  
(Bartiméus/VU) &  
Drs. M. Wouda (OTT)

ZonMW - 
Gewoon Bijzonder 

>

>

 INHOUD10



>

>

    INHOUD11

3.4 Voorbeelden van projecten

Project : Tijd en Tijdsbeleving bij mensen met een (visuele) 
verstandelijke beperking. Onderzoeker: Debora van Elst
Mensen met een verstandelijke beperking ervaren meer problemen 
met hun dagelijkse tijdmanagement dan mensen zonder 
verstandelijke beperking. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen 
ondervinden bij het aanhouden van een goede ochtendroutine, 
het op tijd afronden van bepaalde activiteiten of het op tijd 
aankomen voor geplande afspraken. Ondanks de reeds bekende 
problemen rondom tijd bij mensen met een beperking is er 
weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan op dit gebied. Zo is er 
bijvoorbeeld geen Nederlandse gevalideerde en gestandaardiseerde 
vragenlijst over ‘tijd en tijdsbeleving’ voor volwassenen met een 
(visuele-en) verstandelijke beperking.

De verwachting is dat beter daily time management (het 
dagelijks managen van tijd) de autonomie van mensen met een 
verstandelijke beperking kan vergroten en interpersoonlijke 
relaties kan bevorderen. Het hoofddoel van dit onderzoek is om 
aanbevelingen voor de praktijk te ontwikkelen om time processing 
abilities (tijdverwerkingscapaciteiten) en daily time management 
vaardigheden te kunnen onderzoeken en indien nodig te kunnen 
verbeteren voor mensen met een (visuele-en) matige of lichte 
verstandelijke beperking. Er worden tijdens dit Delphi onderzoek 
bij 3 groepen vragenlijsten beantwoord. Vragenlijsten worden 
ingevuld door het expertpanel, mensen met een (visuele- en) 
matige of lichte verstandelijke beperking; door hun naasten en 
door zorgprofessionals. In de voorlopige analyse van de eerste 
resultaten komen verschillende problemen met tijdsbeleving bij 

mensen met lvb of mvb 
naar voren. Zo gaf één 
van de zorgprofessionals 
bijvoorbeeld aan dat 
deze cliënten problemen 
hebben met het juist 
inschatten van tijd. “Een 
voorbeeld hiervan is het 
met de taxi ophalen van 
cliënten waarbij de begeleiding aangeeft dat ze over een half uur 
worden opgehaald. En dat de cliënten aangeven dat het goedkomt, 
terwijl hierbij sommigen cliënten al binnen 5 minuten klaar zijn en 
dan een half uur met hun jas aan op hun schoot klaar zitten. En dat 
een begeleider aankomt bij een andere client die na 20 minuten 
nog moet douchen want de tijd duurt toch nog heel lang”. 

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het werven van de 
laatste groep respondenten, namelijk de familieleden. Op basis van 
de verzamelde informatie vanuit de drie studies en daarnaast ook 
op grond van het literatuuronderzoek hopen we aanbevelingen te 
kunnen doen voor de dagelijkse ondersteuning van mensen met 
een (visuele en) matige of lichte verstandelijke beperking en om de 
vaardigheden rondom het goed omgaan met tijd te verbeteren en 
de tijd gerelateerde hulpmiddelen in kaart te kunnen brengen. Een 
artikel over dit onderzoek is verschenen in NTZ Online.

https://www.ntzonline.nl/art/50-6531_Tijd-en-tijdsbeleving-van-
mensen-met-een-visuele-en-matige-verstandelijke-beperking
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Project Serious Game voor Brussen, 
Onderzoeker: Linda Messemaker-Veerman 
Dit nieuwe onderzoeksproject is gestart om broertjes of zusjes 
(brusjes) van kinderen met een visuele, verstandelijke of visueel- 
verstandelijke beperking te ondersteunen. In dit project wordt een 
Serious Game ontwikkeld voor brussen van 6-9 jaar.
Dit gebeurt in samenwerking met Anjet van Dijken: 
onderzoekschrijver van diverse broers- en zussenboeken. De game 
wordt geproduceerd door Metropolisfilm, een bedrijf dat ook onder 
andere de serious games ‘Jij & Ik’ en ‘Zie Je Wel’ gemaakt heeft.                                                                                                                                           

Inmiddels is er al een heus ‘Brussenpanel’ (broertjes en zusjes 
tussen 6-9 jaar) betrokken die meedenken in het ontwikkelen 
van de game. Het doel van de game is om het welzijn en 
de participatie van deze brussen te verbeteren door hen te 
laten ervaren dat zij niet de enige zijn en door belangrijke 
vaardigheden in het omgaan met gedachten en gevoelens te 
ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het herkennen 
en hanteren van de eigen grenzen, opkomen voor zichzelf, 
en het vragen en ontvangen van steun uit de omgeving.                                                                                                                                        

Het spel speelt zich af in een fantasiewereld waarin de ‘Broedels’ 
centraal staan en waarin het kind via verschillende levels 
herkenbare situaties als brus meemaakt. In de game komen acht 
thema’s aan bod die de kwaliteit van leven van brussen verbeteren 
(Moyson & Roeyers, 2012), zoals ook in het Broers en Zussenboek 
van Anjet van Dijken staat beschreven.
Op dit moment worden er minidocumentaires gemaakt van brusjes 
in hun gezinnen die gebruikt zullen worden in de game.  Als in 

de lente van 2022 het spel helemaal klaar is, zijn er veel brusjes 
nodig die mee kunnen doen aan het onderzoek en die natuurlijk het 
spel willen spelen. Via allerlei kanalen zoals kennisplein, facebook 
en linkedin wordt dit onderzoek onder de aandacht gebracht. 
Organisaties worden aangeschreven om deelnemers te werven.  

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/2021/
oktober/brusjes-ontmoeten-broedels

https://www.facebook.com/search/top?q=brussengame%20de%20
broedels

https://sites.google.com/vu.nl/seriousgamevoorbrussen/
homepage?authuser=0
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Project Digitaal op bezoek
“Want zo is het leven….. geluk en verdriet”.
Deze woorden van Marco Borsato’s lied gaven voor een cliënt 
precies weer hoe hij zich tijdens de lockdown voelde. “Aan de ene 
kant voel ik me opgesloten; ik zit binnen en kan nergens heen. Aan 
de andere kant heb ik wel meer tijd voor hobby’s en is het leven 
wat rustiger”.

Over de eerste periode van lockdown hebben gesprekken 
plaatsgevonden met 14 cliënten en 12 familieleden om te leren 
van hun ervaringen. De gesprekken waren onderdeel van een 
belevingsonderzoek waarbij de geïnterviewde gevraagd werd 
naar gedachten en gevoelens over de periode van beperkende 
maatregelen zonder vastgelegde vragenlijst. Voorafgaand aan het 
gesprek werd aan de cliënt of familie gevraagd om een voorwerp 
(afbeelding, muziek, verhaal, voorwerp, metafoor) mee te nemen. 
Dit voorwerp stond voor de geïnterviewde symbool voor de periode 
van lockdown.

Beginnend bij het eerste voorwerp, vroeg de interviewer door 
op gevoelens en gedachten. In sommige gevallen startte het 
gesprek met bijvoorbeeld het luisteren naar een lied of het lezen 
van een brief. “Kun je mij vertellen op welke manier dit lied jouw 
gedachten en gevoelens verwoordt over de periode van beperkende 
maatregelen?” De geïnterviewde bepaalde door middel van zijn/
haar antwoorden zelf het vervolg van het gesprek. Door te spreken 
over de gedachten en gevoelens tijdens deze periode werd er een 
inzicht gegeven in de beleving van de periode van beperkende 
maatregelen.

Door deze open, volgende en niet invullende manier van vragen 
stellen, bleken cliënten (en familieleden) heel goed in staat om aan 
te geven wat ze meemaakten en nodig hadden. 

“Opeens was alles anders” kwam als eerste gemeenschappelijk 
thema naar voren. Voor velen kwamen de veranderingen die met 
de lockdown te maken hadden als donderslag bij heldere hemel. 
Ineens konden mensen niet meer naar dagbesteding; konden ze 
geen bezoek meer ontvangen en moest waar mogelijk afstand 
gehouden worden. Veel cliënten voelden zich “gevangen zitten” en 
verwanten ervaarden een gevoel van buitengesloten zijn. 
De gesprekken waren soms emotioneel waarbij er tegelijkertijd 
werd aangegeven hoe het gewaardeerd werd dat er aandacht 
was voor hun ervaringen. Het gevoel van gehoord te worden 
overheerste. 

Tijdens de gesprekken viel op dat cliënten de periode verschillend 
hebben ervaren. Dit kan onder andere te maken hebben met 
de variatie in woonomgeving. De één woont in een zelfstandig 
appartement waardoor er wat minder contact met anderen was dan 
voorheen; de ander in een woongroep waar niet alleen de eigen 
stress maar ook die van anderen voelbaar was. 

Het belevingsonderzoek maakte duidelijk dat cliënten en familie 
erg bezorgd waren dat er een tweede Coronagolf zou komen wat 
verdrietig genoeg ook gebeurde. Daarnaast bracht deze manier van 
doorvragen aandachtspunten voor de communicatie aan het licht. 
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Hoewel de omgeving van mensen met een visueel verstandelijke 
beperking gewend is om concrete en simpele taal te gebruiken, 
bleek hier nog verbetering in mogelijk. Zo kwam familie met het 
idee om nog veel meer dan nu gebeurt voorwerpen via andere 
zintuigen dan de visus te laten ervaren. Een mondkapje werd door 
veel cliënten pas echt begrepen als het via de handen ontdekt kon 
worden. Een nieuw begrip als de vaak genoemde anderhalve meter 
kon zomaar een lege term worden die voor angst en onzekerheid 
zorgde. Een cliënt die alleen had horen spreken over anderhalve 
meter dacht dat het een niet te overbruggen afstand was.
Ook het woord “Corona paviljoen” bleek voor sommigen een bron 
van angst te zijn geworden. Een man was tijdens de lockdown heel 
bang om zelf ziek te worden. De angst ging echter vooral over het 
Corona paviljoen. In zijn beleving zou hij wanneer hij Corona had 
oplopen naar het paviljoen gaan waar hij helemaal aan zijn lot zou 
worden overgelaten. Zijn interpretatie van isoleren.

Voor veel cliënten en familie waren de gesprekken van dit 
belevingsonderzoek zeer prettig om in alle rust hun ervaringen en 
gevoelens te kunnen delen. Het heeft veel informatie opgeleverd 
om de kwaliteit van zorg in lockdown periodes te vergroten. 
Daarnaast maakt deze methode duidelijk dat een volgende, open 
manier van vragenstellen veel kan opleveren om te weten wat 
er in het hoofd van de ander afspeelt. Dit kan onnodig extra leed 
voorkomen. 

Met dank aan Angelique Koelewijn (kenniscoördinator) en  
Lars Lommers (projectondersteuner) voor het delen van hun 
ervaringen m.b.t. dit onderzoek
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4. Activiteiten Academische Werkplaats ‘Sociale relaties en Gehechtheid’ 

4.1 Publicaties

Gepubliceerd:
1. Bakkum, L., Schuengel, C., Sterkenburg, P., Frielink, N., Em-

bregts, P., de Schipper, C., Ten Brug, A., & Tharner, A. (2021). 
People With Intellectual Disabilities Living in Care Facilities En-
gaging in Virtual Social Contact: A Systematic Review of the 
Feasibility and Effects on Well-Being. Journal of Applied Re-
search in Intellectual Disabilities. 1-15. http://doi.org/10.1111/
jar.12926 

2. Derks, S., Willemen, A.M., Wouda, M., Meekel, 
M., & Sterkenburg, P.S. (2021). Co-creation of 
the serious game ‘You & I’: aiming to improve 
mentalizing abilities and stress regulation in 
adults with mild to borderline intellectual dis-
abilities. Behaviour and Information Technol-
ogy, 1-13. https://doi.org/10.1080/014492
9X.2021.1968034 

3. Dyzel, V., Dekkers-Verbon, P., Toeters, M., & 
Sterkenburg, P.S. (2021). For happy children 
with a visual or visual-and-intellectual disability: 
efficacy research to promote sensitive caregiving with the Bar-
ti-mat. British Journal of Visual Impairment. October. https://
doi.org/10.1177/02646196211047733 

4. van Elst, D., van Wingerden, E., Moonen, X., 
& Sterkenburg, P.S. (2021). Tijd en tijdsbele-
ving van mensen met een (visuele- en) matige 
of lichte verstandelijke beperking. Nederlandse 

Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beper-
kingen (NTZ). Extra editie(7), 7-11. https://www.ntzonline.nl/
art/50-6531_Tijd-en-tijdsbeleving-van-mensen-met-een-visue-
le-en-matige-verstandelijke-beperking 

5. Embregts, P., Moonen, Van der Putten, A., & Sterkenburg, P.S. 
(2021). De waarde van ervaringskennis binnen wetenschappe-
lijke onderzoek Ervaringen vanuit verschillende Academische 
Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. TVAVG.

6. Enkelaar, L., Oosterom-Calo, R., Zhou, D., Barakova, E., Nijhof, 
N. & Sterkenburg, P.S. (2021). The LEDs Move pilot study: the 
Light Curtain and physical activity and well-being among people 
with visual and intellectual disabilities. Journal of Intellectual 
Disability Research, 65(11), 971-988 https://doi-org.vu-nl.idm.
oclc.org/10.1111/jir.12882

7. Honingh, A.K., Koelewijn, A., Veneberg, B., ter Horst, F., & Ster-
kenburg, P.S. (2021). Implications of COVID-19 regulations for 
people with visual and intellectual disabilities: Lessons to learn 
from visiting restrictions. Journal of Policy and Practice in Intel-
lectual Disabilities. https://doi.org/10.1111/jppi.12400 

8. Koelewijn, A., Lemain, C., Honingh, A.K., & Sterkenburg, P.S. 
(2021). The view of relatives on quality of care: narratives on 
the care for people with visual and intellectual disabilities in 
group-homes. Disability & Society. 1-20. https://doi-org.vu-nl.
idm.oclc.org/10.1080/09687599.2021.1947192 

9. Korving, H., Enninga, A., Huisman, S., Waninge, A., Van der Put-
ten, A., & Sterkenburg, P. (2021) Signaleren van pijn bij mensen 
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met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. TVAVG
10. Rikken-Evers, M. Smith, K., & Sterkenburg, P.S. (2021). Effect 

of the use of an iPad on the attention span of a child with Smith 
Magenis Syndrome: a single case study. Journal of Intellectual 
Disabilities. https://doi.org/10.1177/1744629520982840

11. Sterkenburg, P.S., Kempelmann, G. E. M., Hentrich, J., Vonk, 
J., Zaal. S., Erlewein, R., & Hudson, M. (2021). Scale of Emo-
tional Development-Short: Reliability and Validity in Two Sam-
ples of Children with an Intellectual Disability. Research in 
Developmental Disabilities, 108(1). https://doi.org/10.1016/j.
ridd.2020.103821 

12. Tharner, A., Bakkum, L., Douma, L., Frielink, N., Embregts, P. 
Schuengel, C., & Sterkenburg, P.S. (2021). Virtueel sociaal con-
tact voor mensen met verstandelijke beperkingen in woonvoor-
zieningen: Literatuuronderzoek naar gebruikte ICT-middelen, 
effecten op welzijn en uitdagingen bij het gebruik. TVAVG

13. Urqueta Alfaro, A., Vacaru, S., Wittich, W., & Sterkenburg, P.S. 
(2021). Identifying when children with visual impairment share 
attention: A novel protocol and the impact of visual acuity. In-
fant Behavior and Development, 64. https://doi.org/10.1016/j.
infbeh.2021.101585 

14. Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C. & 
Maes, B. (2021). The Attachment Strengths and Needs Inter-
view for parents of children with severe or profound intellectual 
disabilities: An acceptability and feasibility study. Journal of In-
tellectual & Developmental Disability (CJID). Juni, 1-13. https://
doi.org/10.3109/13668250.2021.1925528 

15. bij de Weg, J.C., Honingh, A.K., Teeuw, M. & Sterkenburg, 
P.S. (2021). An Exploratory Study among Intellectual Disabil-

ity Physicians on the Care and Coercion Act and the Use of 
Psychotropic Drugs for Challenging Behaviour. International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 18(19), 
10240. https://doi.org/10.3390/ijerph181910240 

16. Zhang, Z., Korving, H., Barakova, E.I., & Sterkenburg, P. (2021). 
Peripheral Display for Conveying Real-time Pain Condition of 
Persons with Severe Intellectual Disabilities to their Caregivers. 
ChCHI2021 (conference paper) Chinese CHI 2021 online Hong 
Kong, October 16-17.

Preprint 
1. Honingh, A.K., Koelewijn, A., Veneberg, B., ter Horst, F., & Ster-

kenburg, P.S. (2021). Implications of COVID-19 regulations for 
people with visual and intellectual disabilities: lessons to learn 
from visiting restrictions. Journal of Policy and Practice in Intel-
lectual Disabilities. https://doi-org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1111/
jppi.12400 

Submitted / revision:
1. Derks, S., Willemen, A.M., & Sterkenburg, P.S. (submitted). The 

effectiveness of serious games on adaptive skills for children 
with an intellectual disability and/or autism spectrum disorder: a 
meta-analysis. 

2. Derks, S., Willemen, A.M., Vrijmoeth, C. & Sterkenburg, P. (re-
vision). Validation of an adapted, Dutch version of the Reflective 
Functioning Questionnaire for people with mild to borderline in-
tellectual disabilities.

3. Derks, S., Willemen, A.M., Wouda, M., & Sterkenburg, P.S. (sub-
mitted). Effectiveness of the mentalization-based serious game 
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‘‘You & I’’ for adults with mild to borderline intellectual disabili-
ties: a randomized controlled trial. 

4. Doodeman, T.W.M., Schuengel, C., & Sterkenburg, S. (revision). 
Expressions of stress of people with severe intellectual disabilities 
and sensitive caregiving to regulate stress: A qualitative study.

5. Frederiks, K., Croes, M.J.G., Sterkenburg, P.S. Barakova, E., Pe-
ters, P.J.F., Feijs, L.M.G. & Chen, W. senior member, IEEE, (revi-
sion). A bioresponse system for caregivers of adults with severe 
or profound intellectual disabilities. 

6. Frederiks, K., Sterkenburg, P.S., Lavner, Y., Cohen, R., Ruinskiy, 
D., Verbeke, W., & IJzerman, H. (revision). Mobile Social Physi-
ology as the Future of Relationship Research and Therapy: Pre-
sentation of the Bio-App for Bonding (BAB): Behavior Research 
Methods

7. Korving, H., Barakova, E., Feijs, L., & Sterkenburg, P. (revision). 
Designing Pain Visualization for Caregivers of People with Special 
Needs: A co-creation approach. Behaviour & Information Tech-
nology.

8. Mohamed, A.R., Sterkenburg, P., van Rensburg, E., & Schuengel 
C. (revision). A supplemental coding system for investigating the 
practice elements of attachment-based interventions.

9. Mohamed, A.R., Sterkenburg, P.S., van Rensburg, E., Yeatman, 
J.G. & Schuengel, C. (submitted). Using Attachment and Biobe-
havioral Catch-up with young children with developmental de-
lays: A multiple-baseline trial of attachment, sensitivity, and cor-
tisol. Journal of Intellectual Disabilities

10. Sappok, T., Hassiotis, A., Bertelli, M., & Sterkenburg, P.S. (revi-
sion). A Developmental Neuroscience-based Model to Promote 
Mental Health of Persons with an Intellectual Disability: Re-
search, Treatment and Support. Frontiers. 

11. Vacaru, S., Urqueta A.A., Hoffman, N., Wittich, W., Stern, M., 
Zar, H., Stein, D., & Sterkenburg, P.S. (submitted). The Attune 
& Stimulate Mother-Infant Instrument:  Employment in Infants 
with Visual Impairments and the Contribution of Parental Sensi-
tivity. British Journal of Visual Impairment

12. Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C. 
Ines Van keer & Maes, B. (submitted). Variation in differential 
reactions to comfort by parents versus strangers in children with 
severe or profound intellectual disabilities: The role of parental 
sensitivity and motor competence. 

13. Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C. 
& Maes, B. (submitted). A tailored approach to supporting par-
ent-child attachment in families with children with severe dis-
abilities: Matching interventions to needs.

14. Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C. & 
Maes, B. (submitted). Piloting attachment psychoeducation pro-
vided to parents of children with severe disabilities: Testing the 
feasibility of a digital micro-intervention

15. Wolters-Leermakers, N., van Wingerden, E., Gerkema-Nijhof, R., 
& van Balkom, H. (revision). Sensory Enhanced Interactive Sto-
rytelling-Technique (SEIS-T): supporting active communication 
through short, multimodal narratives.

Publicaties in voorbereiding:
1. Braakman, J. & Sterkenburg, P.S. (in voorbereiding). Needed 

adaptations in psychological treatments for people with vision 
impairment: Delphi study, including clients, relatives, and pro-
fessionals.

2. Frederiks, K., Sterkenburg, P.S. Barakova, E., & Feijs, L.M.G. (in 
voorbereiding). Towards a better understanding of Behavior of 
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persons with Severe/Profound Intellectual Disabilities using Be-
havioral Observations and Physiological Measures: a pilot study.

3. Herman, H., Kempelmann, G., Barrett, B., Zaal, S., Vonk, J., 
Morisse, F., Sterkenburg, P., & Sappok T., (in voorbereiding). 
Item-validity analysis of the SED-S in a multicenter sample of 
adults with an intellectual disability. Pre-registratie: http://osf.
io/4n3kz/

4. Kok, A., Braakman, J. & Sterkenburg, P.S. (in voorbereiding). 
Mentaliseren Bevorderende Therapie Introductiecursus (MBT-I) 
voor Volwassenen met een Visuele Beperking

5. Nel J.S., Roestenburg, W., van Rensburg, E., Hoffman, N., & Ster-
kenburg, P.S.  
(in voorbereiding). Adaption of the “Attune and Stimulate” ob-
servation instrument for maternal sensitivity to a group of de-
pressed and exposed to trauma, South African mothers. 

6. Oosterom-Calo, R., Van Wingerden, E., Kempelmann, G., & Ster-
kenburg, P. (in voorbereiding). Review of internet interventions 
for children targeting subclinical and mild depression, anxiety 
and worrying.

7. van Wingerden, E., Bos, G., & Sterkenburg, P.S. (in voorberei-
ding). The use of technology to promote interaction between 
parents and their child with severe/profound intellectual disabili-
ty: a multiple case study.

4.2 Hoofdstukken in (congres) boeken

1. Sterkenburg, P.S. (2021). An erster stelle stehen die möglichkei-
ten von menschen mit kognitiven beeinträchtigungen: individua-
lisierte begleitung von menschen mit kognitiver beeinträchtigung 
und herausfordernden verhaltensweisen. In Intensivbetreuung im 
diskurs – reader zur tagung vom 6. Februar 2020 in Luzern. Red. 
Stefania Calabrese, Daniel Kasper, Eva Büschi, Pia Georgi-Tscher-
ry. pp 35-45. Luzern, Interact. ISBN 978-3-906036-45-8  

2. Sterkenburg, P.S. & Dyzel, V. (2021). The importance of social 
relationships for persons with an intellectual disability: emotion 
regulation and how ICT can support parents and caregiver. In De 
Bruijn, J., Van den Broek, A., Vonk, J., Twint, B. (ed.). Emotional 
Development and Intellectual Disability: A guide to understand-
ing emotional development and its implications. West Sussex, 
Pavilion Publishing and Media Ltd. Chapter 17. p.275-291. ISBN 
978-1-914010-58-3

3. Sterkenburg, P.S., Zaal, S. & Dek-
kers-Verbon, P. (2021). Development of 
emotion regulation and the role of the 
attachment relationship. In De Bruijn, 
J., Van den Broek, A., Vonk, J., Twint, 
B. (ed.). Emotional Development and 
Intellectual Disability: A guide to under-
standing emotional development and its 
implications. West Sussex, Pavilion Pub-
lishing and Media Ltd. Chapter 6. p.117-
134. ISBN 978-1-914010-58
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4.3 Publicaties in vakbladen

Gepubliceerd:
Begeleiders en cliënten gezocht voor spe-
len van serious game: 
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-
item/t/begeleiders-en-clienten-ge-
zocht-voor-spelen-van-serious-game 

ICT-toolkit vergroot zelfstandigheid van 
mensen met ernstige meervoudige beper-
king (augustus 2021).
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-
item/t/ict-toolkit-vergroot-zelfstandig-
heid-van-mensen-met-ernstige-meervou-
dige-beperking; zie ook artikeltje ‘Toolkit 
EMB&ICT, Klik, september 2021.
Help, er zit een stekker aan! (2021). Veine, 25, p. 56-57.

Verstuurd:  
Van den Broek, E., van der Eijden, A. & Sterkenburg, P.S. (2021). 
TITEL Vroeg, vakblad. (submitted).

4.4 Gepubliceerde abstracts

1. Derks, S., Willemen, A.M., & Sterkenburg, P.S. The Reflective 
Functioning Questionnaire for people with mild to borderline 
intellectual disabilities: adaptation and validation. Journal 
of Intellectual Disability Research. 65(8), 757. https://doi.
org/10.1111/jir.12869

2. Derks, S., Wouda, M., Meekel, M., Willemen, A., & Sterkenburg, 
P. A serious game design model and the social validity of the 
serious game ‘You & I’ for improving mentalizing and stress 
regulating abilities in adults with mild to borderline intellectual 
disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 
34: 1331. DOI: 10.1111/jar.12917

3. Dyzel, V., Dekkers-Verbon, P., Toeters, M., & Sterkenburg, P.S. 
From design to implementation of an assistive technology-based 
intervention within the field of visual- or visual-and-intellectual 
disability. Journal of Intellectual Disability Research, 65(8),, 
https://doi.org/10.1111/jir.12869

4. van Elst, D., van Wingerden, E., Moonen, X., & Sterkenburg, P. 
(2021). Daily time processing- and management skills: people 
with a mild to moderate intellectual disability. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disability, 34: 1192-1193. DOI: 10.1111/
jar.12917

5. van Elst, D., van Wingerden, E., Moonen, X., & Sterkenburg, P. 
Daily time management and (time related) assistive technology 
for people with an intellectual disability. Journal of Intellectual 
Disability Research, 65(8). https://doi.org/10.1111/jir.12869

6. Flachsmeyer, M., Sterkenburg, P., Barrett, B.F., & Zaal, Z. (2021). 
Validation and extensions of the scale of emotional development-
short. Journal of Intellectual Disability Research, 65(8), 745. 
https://doi.org/10.1111/jir.12869 

7. Frederiks, K., Sterkenburg, P., Barakova, E., & Feijs, L. How to 
design a system that supports the interaction between caregivers 
and people with severe/profound intellectual disabilities? 
Journal of Intellectual Disability Research, 65(8). https://doi.
org/10.1111/jir.12869 
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8. Gerkema-Nijhof, R., Wolters-Leermakers, N., & van Wing-
erden, E. Effects of sensory enhanced interactive story telling 
(SEIS-T) for individuals with multiple disabilities. Journal of Ap-
plied Research in Intellectual Disability, 34, 720. DOI: 10.1111/
jar.12917.

9. Hermann, H., Kempelmann, G., Sterkenburg, P., & Sappok, 
T. The Scale of Emotional Development (SED-S) - Item-level 
analysis using a sample from five European clinical centers. 
Journal of Intellectual Disability Research, 65(8). https://doi.
org/10.1111/jir.12869

10. Hokke, H., Dyzel, V., & Sterkenburg, P. Compassion Focused 
Therapy for people with intellectual disability: a scoping review. 
Journal of Intellectual Disability Research, 65(8), 710.https://
doi.org/10.1111/jir.12869

11. Korving, H. Sterkenburg, P., Barakova, E., & Feijs, L. (2021). 
A mobile application to signal pain: adults with severe or 
profound intellectual disabilities. Journal of Applied Research in 
Intellectual Disability, 34: 1347. DOI: 10.1111/jar.12917

12. Korving, H., Sterkenburg, P., Menke, L., & Huisman, S. Pain rec-
ognition in children and adults with rare genetic syndromes and 
intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 
65(8), 710. https://doi.org/10.1111/jir.12869 

13. Riaz Mohamed A., Sterkenburg, P.S., Van Rensburg, E., & 
Schuengel, C. (2021). The implementation of the Attachment 
and Biobehavioral Catch-up intervention for infants and young 
children with developmental delays in South Africa. Infant 
Mental Health Journal. Supplement 42, 87. https://onlinelibrary.
wiley.com/pb-assets/assets/10970355/WAIMH%20World%20
Congress%20Abstracts%206.22.21-1624391485040.pdf  

14. Sterkenburg, P., Erlewein, R., Andries, V., Wouda, M., Schiffer, 
B., & Hudson, M. The assessment and treatment of ASD and/or 
attachment disorders in persons with an intellectual disability. 
Journal of Intellectual Disability Research, 65(8),748. https://
doi.org/10.1111/jir.12869

15. Sterkenburg, P., Kempelmann, G. & Korving, H. (2021). 
Attachment, social relationships and pain in children or adults 
with intellectual disability. Journal of Applied Research in 
Intellectual Disability, 34: 1347-1348. DOI: 10.1111/jar.12917

16. Sterkenburg, P.S., Oosterom-Calo, R., Andries, V., Kole, N., & 
Meekel, M. Design and Testing of a Virtual Reality Mentalization 
Module. Journal of Intellectual Disability Research, 65(8),711.
https://doi.org/10.1111/jir.12869

17. Vacaru, S., Urqueta Alfaro, A., Wittich, W., & Sterkenburg, P.S. 
(2021). Investigating the interrelations between coordinated 
joint engagement, attachment and attunement in infants 
with visual impairments. Infant Mental Health Journal. 
Supplement 42, 250. https://onlinelibrary.wiley.com/pb-
assets/assets/10970355/WAIMH%20World%20Congress%20
Abstracts%206.22.21-1624391485040.pdf 

18. Vandesande, S. Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C. 
& Maes, B. (2021). Attachment psychoeducation to boost self-
efficacy in parents of children with severe disabilities. Journal 
of Applied Research in Intellectual Disability, 34: 1241. DOI: 
10.1111/jar.12917

19. Vrijmoeth, C., Koelewijn, A., Lemain, C., Ter Horst, F., Honingh, 
A. & Sterkenburg P. 2021. Thoughts and feelings about quality 
of care and support: the perspective of relatives of people with 
visual and intellectual disabilities. International Journal of 
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Integrated Care, 21(S1):A154, pp. 1-8, DOI: doi.org/10.5334/
ijic.ICIC20237 https://ijic.org/articles/abstract/10.5334/ijic.
ICIC20237/

20. van der Weck, S. Sterkenburg, P., & Bos, A. Mothers of children 
with a disability and their life experience: A Qualitative study. 
Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 34: 1243. 
DOI: 10.1111/jar.12917

21. van Wingerden, E, Bos, G. & Sterkenburg, P.S. Bringing 
technology into the homes of children with PIMD to promote 
parent-child interaction. Journal of Applied Research in 
Intellectual Disability, 34: 1249. DOI: 10.1111/jar.12917

22. van Wingerden, E., van Oosterom- Calo, R., Kempelmann, G., 
& Sterkenburg, P.S. Lessons learned from online interventions 
on anxiety and depressionfor children and adolescents. Jour-
nal of Intellectual Disability Research, 65(8), 758. https://doi.
org/10.1111/jir.12869

5. Presentaties en Scholing

5.1 (Meer)daagse cursussen aangeboden

1. Orthopedagoog Generalist opleiding VU Amsterdam Blok van
10 dagdelen (januari en februari 2020): ‘Behandeling van 
mensen met een visuele- of visuele-en-verstandelijke beperking’ 
Weijburg, M, Tigchelaar, El, Sterkenburg, P.)

2. Leeuwaarden 14 april 2021. Integratieve therapie voor 
gehechtheid en gedrag. (14 deelnemers).

3. RINO september 2021 tot december 2021. Mentaliseren 
bevorderende begeleiding (20 deelnemers).

5.2 Congressen / symposia met eigen 
bijdragen, een poster en/of presentatie

Op uitnodiging: 
1. Gemiva (online) 4 maart 2021. Gehechtheid in de praktijk. 

Sterkenburg P.S. (presentatie). 
2. Eureco Forum 2021. (online) 30 maart 2021. Adapting services 

to the COVID-19 pandemic. Sterkenburg, P.S. (presentatie). 
3. Samen op Koers! (online). 3 juni 2021. De (co-productieve) 

ontwikkeling van de serious game ‘jij & ik’ voor volwassenen 
met een LVB. Derks, S., Willemen, A,, Wouda, M., Meekel, M., & 
Sterkenburg, P. (poster).

4. Katrinahof (online) 17 juni 2021. Gehechtheid in de praktijk. 
Sterkenburg P.S. (presentatie). 

5. Bejing. 17 oktober 2021. Sterkenburg, P.S. The possibilities 
of persons with an intellectual disability first. Individualized 
treatment of people with intellectual disabilities and challenging 
behavior.  
 
130th anniversary of the University. (online).

Presentaties en posters:
6. NEED-meeting (online) 24. maart 2021. Presentatie over de 

vooruitgang van de item-analyse van de SED-S (Scale of Emoti-
onal Development – Short). Sterkenburg, P.S. & Kempelman, G.

7. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021.Amsterdam, The Netherlands. 
Pre-conference on Inclusive Research. Sterkenburg, P.S., Van 
Wingerden, E, Schillemans, Y., van der Kust, L., Schippers, A., 
Sergeant, S., Wouda, M., Meekel, M., Frankena, T., Sandvoort, 
H. & Mostert, R.
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8. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021.Amsterdam, The 
Netherlands. Bringing technology into the homes 
of children with PIMD to promote parent-child interaction. Van 
Wingerden (presentation), E, Bos, G. & Sterkenburg, P.S. 

9. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. 
Mothers of children with a disability and their life experience: A 
Qualitative study. van der Weck, S., Bos, A. & Sterkenburg, P.S.

10. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. 
Daily time processing- and management skills: people with 
a mild to moderate intellectual disability. van Elst, D., van 
Wingerden, E., Moonen, X., & Sterkenburg, P.

11. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. A 
serious game design model and the social validity of the serious 
game ‘You & I’ for improving mentalizing and stress regulating 
abilities in adults with mild to borderline intellectual disabilities. 
Derks, S., Wouda, M., Meekel, M., Willemen, A., & Sterkenburg, 
P.

12. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. 
Attachment, social relationships and pain in children or adults 
with intellectual disability. Sterkenburg, P. (presentatie), 
Kempelmann, G. & Korving, H.

13. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. A 
mobile application to signal pain: adults with severe or profound 
intellectual disabilities. Korving, H. (presentatie), Barakova, E., 
Feijs, L., & Sterkenburg, P.

14. IASSIDD. 2021. 6-8 July 2021. Amsterdam, The Netherlands. 
Attachment psychoeducation to boost self-efficacy in parents of 
children with severe disabilities. Vandesande, S. (presentatie), 
Bosmans, G., Sterkenburg, P. Schuengel, C. & Maes, B.

15. WAIMH. 2021. July. Investigating the interrelations between 
coordinated joint engagement, attachment and attunement in 
infants with visual impairments. Vacaru, S. (poster), Urqueta 
Alfaro, A. Wittich, W. & Sterkenburg, P.S.

16. WAIMH. 2021. July The implementation of the Attachment 
and Biobehavioral Catch-up intervention for infants and young 
children with developmental delays in South Africa. Riaz 
Mohamed (presentation), A., Sterkenburg, P.S., Van Rensburg, 
E., & Schuengel, C.

17. Vlaams-Nederlands focusgroep: mensen met een verstandelijke 
beperking. 19 juli 2021. Serious game voor ‘brussen’. Veerman, 
L. (presentatie), Willemen, A., & Sterkenburg, P.S.

18. Vlaams-Nederlands focusgroep: mensen met een verstandelijke 
beperking. 19 juli 2021. Evaluating the effect of the Bioresponse 
system on Sensitive Responsiveness & Challenging Behavior. 
Frederiks, K.(presentatie), & Sterkenburg, P.S.

19. Stichting Odion Verdiepingsdag 16 september 2021. 
‘Werken met Gehechtheid’ Sterkenburg, P.S. & Andries, V. (2 
workshops).

20. Vlaams-Nederlands focusgroep: mensen met een verstandelijke 
beperking. 20 september 2021. Tijd en tijdsbeleving van 
mensen met een (visuele- en) matige of lichte verstandelijke 
beperking. Van Elst, D. (presentatie), & Sterkenburg, P.S

21. .EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. Design and Testing of 
VR: A Virtual Reality Mentalization Module. Sterkenburg, P.S. 
Oosterom-Calo, R. Andries, V. Kole, N. & Meekel M.

22. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. How to design a system 
that supports the interaction between caregivers and people 
with severe/profound intellectual disabilities? Frederiks, K., 
Sterkenburg, P. Barakova, E. & Feijs, L.
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23. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. The Scale of Emotional 
Development (SED-S) - Item-level analysis using a sample from 
five European clinical centers. Hermann, H.,, Kempelmann, G., 

Sterkenburg, P., & Sappok, T.
24. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. From design to imple-

mentation of an assistive technology-based intervention within 
the field of visual- or visual-and-intellectual disability. Dyzel, V., 
Dekkers-Verbon, P. Toeters, M. & Sterkenburg, P.S.

25. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. The assessment and 
treatment of ASD and/or attachment disorders in persons with 
an intellectual disability Sterkenburg, P., Erlewein, R., Andries, 
V., Wouda, M., & Hudson, M.

26. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. Lessons learned from 
online interventions on anxiety and depression for children and 
adolescents. van Wingerden, E., van Oosterom-Calo, R., Kem-
pelmann, G., & Sterkenburg P.S.

27. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. Daily time management 
and (time related) assistive technology for people with an intel-
lectual disability. van Elst, D., van Wingerden, E., Moonen, X., & 
Sterkenburg, P.S.

28. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. Compassion Focused 
Therapy for people with intellectual disability: a scoping review. 
Hokke, H., Dyzel, V., & Sterkenburg, P.S.

29. EAMHID. 2021. 23-25 September 2021. Pain recognition in chil-
dren and adults with rare genetic syndromes and intellectual 
disability. Korving, H., Sterkenburg, P., Menke, L., & Huisman, S.

30. NCL 2021, St. Louis, 6-10 October. Quality of life of children 
with CLN3-disease: understanding behavior. Kruithof, Y., Ho-
ningh, A.K., Kuper, W., & Sterkenburg, P.S. 

31. ICACHI. 2021. 16/17 October Peripheral Display for Conveying 
Real-time Pain Condition of Persons with Severe Intellectual Dis-
abilities to their Caregivers. Zhang, Z. (presentation), Korving, 
H., Sterkenburg P.S., Feijs, L.M.G. & Barakova, E.I. (online).

32. Vlaams-Nederlands focusgroep: mensen met een verstandelijke 
beperking. 18 oktober 2021. Design and Testing of a Virtual Re-
ality Mentalization Module. Andries, V. (presentatie), & Sterken-
burg, P.S. 
 

5.3 Presentaties voor medewerkers van 
Bartiméus en Robert Coppes Stichting

1. High tea bijeenkomst aan Bartiméus medewerkers door Paula 
Dekkers over resultaten van het onderzoek Barti-mat (9 maart 
2021: online). 

2. Presentatie VIPP-V aan vroegbegeleiders binnen Bartiméus en 
Visio. Paula Sterkenburg (1 april 2021: online). 

3. Presentatie ‘De slimme sok en zorg voor mensen die doof-blind 
zijn’. Bartimeus. Kyra Frederiks.(17 juni 2021, online).

4. Drie keer een cursus verzorgd van 3 dagdelen voor 
medewerkers van Bartiméus en Robert Coppes Stichting. 
‘Mentaliseren bevorderende begeleiding’. (Mei tot juli 2021). 
Sterkenburg, P.S. 

5. Preventie van stereotiep en zelfverwondend gedrag. Dekkers-
Verbon, P. Doornbos, N., Sterkenburg, P. Kennisdag 2021 Next 
Level. 7-6-2021.

6. Ouder Vereniging. Corona-19: wat waren de ervaringen van 
ouders/verwanten en bewoners? Paula Sterkenburg (9 october 
2021). Bartiméus, Doorn.
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7. Gedragsproblemen bij JNCL; welke hulpvragen stellen ouders 
en cliënten? Presentatie aan Vakgroep EMB Bartiméus over de 
Toolkit EMB&ICT (april 2021: online). E. van Wingerden.

8. Presentatie ‘EMB en ICT’ op dedededededoor Yvonne Kruithof en 
Aline Honingh. Kennisdag Visio/Bartiméus/RC (Next Level, 7 juni 
2021, online). E. van Wingerden. 

9. Filmpje ‘We doen het samen’, over ervaringsdeskundigheid. 
Kennisdag (juni 2021, online). E. van Wingerden.

10. Apps die inzicht geven in klachten of gedrag. Van Buijsen, M. & 
Doodeman, T.W.M. Kennisdag 2021 Next Level. 7-6-

11. Presentatie over kwalitatief onderzoek naar pijnherkenning en 
pijnbestrijding bij kinderen en volwassenen met een zeldzame 
genetische aandoening en een verstandelijke beperking 
tijdens de Research Meeting aan medewerkers van de sectie 
Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit (september 
2021: online). H. Korving.

12. Presentatie over de ontwikkeling van de Slimme Sok en het 
gebruik hiervan in onderzoek tijdens de Research Meeting aan 
medewerkers van de sectie Ontwikkelingspedagogiek van de 
Vrije Universiteit (november, 2021: online). H. Korving, K. 
Frederiks, & T. Doodeman.

13. Presentatie ‘Tijd en tijdsbeleving van mensen met verstandelijke 
beperkingen’ over de online vragenlijst met hulpmiddelen rond-
om tijd, namelijk de time-assistive questionnaire bij het cliën-
tenforum Bartiméus onderzoekt (oktober 2021: online). D. van 
Elst.

14. Presentatie Research Meeting Vrije Universiteit. Toolkit EM-
B&ICT: Making technology accessible to the parents of a child 
with severe intellectual disabilities. Evelien van Wingerden 
(maart 2021). Online.

5.4 Presentaties (abstracts) geaccepteerd

1. Vision. 2022. Ireland, Dublin. Experiences in Co-operative 
Research and Implementation. (workshop).

2. Vision. 2022. Interactive playmat to support the bonding 
process: parents and young children with a visual impairment. 
Dekkers-Verbon, P., Toeters, M., Sterkenburg, P.S. (case study).

3. Vision. 2022. Parent-infant attunement and maternal sensitivity 
in infants with and without visual impairments: observational 
assessmen. Vacaru, S., Hofman, N., Alfaro, A.U., Sterkenburg, 
P.S. (hot topic poster). 
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5.5 Studiedagen / congressen (organisatie)

• Netwerkbijeenkomsten ‘Evaluatie, een traktatie! 20-5-2021. 
Hybride. Ook met presentaties van diverse projecten binnen 
de academische werkplaats. Organisatie door: Academische 
werkplaats Baritméus – Vrije Universiteit Amsterdam Sociale 
Relaties en Gehechtheid & Ons Tweede Thuis.

• Netwerkbijeenkomst ‘Contact in coronatijd’ 25 november 2021. 
Organisatie door: Academische werkplaats Baritméus – Vrije 
Universiteit Amsterdam Sociale Relaties en Gehechtheid & Ons 
Tweede Thuis. 

• Omgaan met pijn bij kinderen en 
volwassenen met ernstig en zeer 
ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen (EMB en ZEVMB): 
signalering en begeleiding’. 26 
november 2021. Organisatie door: 
Fortior, Academische werkplaats 
Baritméus – Vrije Universiteit 
Amsterdam Sociale Relaties en 
Gehechtheid, Academische werkplaats 
EMB, Ons Tweede Thuis.
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6. Supervisie, consultatie en werkgroepen

6.1 Gevolgde supervisie / intervisie 

- Intervisie groep binnen Bartiméus met betrekking tot het thema 
Mentaliseren.

- Supervisie Mentaliseren Bevorderende Therapie bij Dawn Bales 
(Sterkenburg, P.S.)

6.2 Geboden supervisie en werkbegeleiding 
2020  

•  Supervisie aan orthopedagogen/gz-psychologen m.b.t. gebruik 
van ITGG Bartiméus 

6.3 Werkgroepen/werkplaatsen binnen 
Bartiméus

• Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek – Bartiméus 
(Sterkenburg, P.S. vanaf 2014, voorzitter).

• Dare2Share – Bartiméus, Visio & RCS (Sterkenburg, P.S. vanaf 
2020 - ).

6.4 Werkgroepen/activiteten buiten Bartiméus
• Namens Bartiméus - Coördinator Academische werkplaats 

Bartiméus – Vrije Universiteit Amsterdam ‘Sociale relaties en 
gehechtheid’ (2009 - ) (P. Sterkenburg)

• Member of the “Comité van Aanbeveling” Stichting Voorlezen-
plus®! (2014 - ) (P. Sterkenburg)

• Associated Member of the Scottish Sensory Centre, Edinburgh 
Scotland (2014 - ) (P. Sterkenburg)

• Member of the Network of Europeans on Emotional Developement 
(NEED) (2015 - ) (P. Sterkenburg)

• Programmaraad Ben Sajetcentrum Amsterdam (2015 - ) (P. 
Sterkenburg)

• Bestuurslid European Association for Mental Health in Intellectual 
Disability (EAMHID) (2018 -) (P. Sterkenburg)

• Lecturer at Regionale Instellingen voor Nascholing en Opleiding 
(RINO) on the topic of Attachment based interventions and 
Metallization based support. (P. Sterkenburg)

• Names Bartiméus in de klankbordgroep voor het project: 
‘Signalering van psychische problemen bij mensen met een 
visuele beperking’ (2019-2021). Bartiméus – Robert Coppes 
Stichting

• Hoofddocent KING voor de opleiding Orthopedagoog Generalist 
(2021 - ).
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7. M-these / scripties

7.1 M-these scripties 2021 
 
1. S. De Baar (2021). De Serious Game “Jij & Ik” ingezet om 

mensen met een licht verstandelijke beperking te leren menta-
liseren, waarna een afname van stress werd verwacht. Suzanne 
Derks (1ste beoordelaar) Anne Tharner (2de beoordelaar. Vrije 
Universiteit Amsterdam.

2. M.A. Damsma. (2021). Borstvoeding als Voorspeller van de 
mate van Sensitiviteit van de Moeder. Paula Sterkenburg (1ste 
beoordelaar) Aline Honingh (2de beoordelaar). Vrije Universiteit 
Amsterdam.

3. N. Debaieb (2021). Time Processing Abilities en Daily Time 
Management bij Mensen met een (Visuele- en) Lichte en Matige 
Verstandelijke Beperking. Evelien van Wingerden (1ste beoor-
delaar) Paula Sterkenburg (2de beoordelaar). Begeleiding door 
Debora van Elst. Vrije Universiteit Amsterdam.

4. A. Elzinga (2021). De Invloed van de Sensitiviteit van de Bege-
leider op het Verband tussen de Sociaal-emotionele Ontwikkeling 
en de Geobserveerde Stress bij Mensen met een Ernstige Meer-
voudige Beperking. Aline Honingh (1ste beoordelaar), Clasien de 
Schipper (2de beoordelaar). Vrije Universiteit Amsterdam.

5. K. de Klerk (2021). Serious game ‘Jij&Ik: Het vergroten van 
het persoonlijk welzijn bij mensen met een licht verstandelijke 
beperking via het verbeteren van mentaliserende vaardigheden. 
Suzanne Derks (1ste beoordelaar) Agnes Willemen (2de beoorde-
laar. Vrije Universiteit Amsterdam.

6. L. Lam. (2021). Stressregulatie bij mensen met een verstande-
lijke beperking en autistische trekken: het effect van de Serious 

Game “Jij & Ik”. Suzanne Derks (1ste beoordelaar) Carolien Jonk-
man (2de beoordelaar. Vrije Universiteit Amsterdam.

7. M. Meulman. (2021). Single Case Study: De Invloed van Sche-
magerichte Benadering op Welbevinden en Gedrag van Adoles-
centen met een Licht Verstandelijke Beperking in de Residentiële 
Jeugdhulp. Mariëlle Bonnet (1ste beoordelaar) Paula Sterken-
burg (2de beoordelaar). Vrije Universiteit Amsterdam.

8. M. van Rossum. (2021). Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van 
Mensen met een EMB als Beschermende Factor voor Relatie 
Sensitieve Begeleiding en Ervaren Spanning. Paula Sterkenburg 
(1ste beoordelaar) Aline Honingh (2de beoordelaar). Vrije Uni-
versiteit Amsterdam.

9. M. Schipper. (2021). De Rol van Autonomie, Subjectief Welbe-
vinden en Ervaren Stress bij Mensen met een Ernstig Meervou-
dige Beperking. Aline Honingh (1ste beoordelaar) Paula Sterken-
burg (2de beoordelaar). Vrije Universiteit Amsterdam.

10. V.R. Tempelaar. (2021). Traumasymptomen van het kind als ge-
volg van huiselijk geweld: welke rol speelt opvoedstress van de 
ouder? Carolien Jonkman (1ste beoordelaar) Paula Sterkenburg 
(2de beoordelaar). Vrije Universiteit Amsterdam.

11. S. el Yazri. (2021). Stress en welbevinden van mensen met 
een ernstige meervoudige beperking en de mate van sensitieve 
responsiviteit en werkervaring van begeleiders. Paula Sterken-
burg (1ste beoordelaar) Suzanne Derks (2de beoordelaar). Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

7.2 B-these (3 x)
• 1 B-these studenten m.b.t. Aansluiten en Stimuleren checklist 
• 2 B-these studenten m.b.t. Tijd en tijdsbeleving



>

>

    INHOUD28

7.3 Opponent / promotiecommissie / 
Beoordelingscommissie PhD 

1. H.P. Buimer. (12 februari 2021). Human-centered design of vi-
brotactile wearables for persons with a visual impairment. Uni-
versiteit Twente. (P.S. Sterkenburg)

2. N.K. Dawson (juli 2021). An Exploration of Maternal Sensitivity, 
Culture and Context in Alexandra Township (P.S. Sterkenburg – 
beoordelingscommissie).

3. A. Overwijk. (november 2021). (P.S. Sterkenburg – beoorde-
lingscommissie).

7.4 Promotie PhD 

1. Sien Vandesande (november 2021). It’s kind of a different story… 
or isn’t it?

2. Kyra Frederiks (december 2021). Biofeedback – slimme sok.

7.5 Poster Prijs 

Suzanne Derks heeft de poster prijs 
tijdens de EAMHID congres ontvangen 
voor haar poster ‘Measuring mentalizing 
with the Reflective Functioning 
Questionnaire for people with mild 
to borderline intellectual disabilities: 
adaptation and validation’

8. Overige activiteiten

Interview/teksten in magazines/tijdschriften: 
• ZonMw februari 2021. Interview. ‘Besluiten worden niet 

langer voor ons, maar met ons genomen’ Academische 
Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. Paula Ster-
kenburg & Mark Meekel. Interview door https://publicaties.
zonmw.nl/academische-werkplaatsen-verstandelijke-be-
perkingen/aw-sociale-relaties-en-gehechtheid/?utm_cam-
paign=Gehandicapten+en+Chronisch+Zieken&utm_con-
tent=22022020&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail Door: Dieuwke de Boer

• https://www.movisie.nl/artikel/gevoel-dat-dat-je-waarde-
bent-ander Verwijzing naar onderzoek - interiview met Carlo 
Schuengel door Movisie. Maart 2021

• de Pedagoog: uitgave van de NVO (april 2021) Recentie over 
boek ‘Gehechtheid in de praktijk’ door Femmie Juffer. 

• Toolkit EMB&ICT. KLIK 2021 6, 5. https://www.klik.org/
nieuws/nieuws-item/t/ict-toolkit-vergroot-zelfstandig-
heid-van-mensen-met-ernstige-meervoudige-beperking 

• Start project met HvA: https://www.hva.nl/akmi/gedeel-
de-content/projecten/projecten-algemeen/2021/lwp-samen-
de-goede-zorg-geven.html 
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Webinars:

Webinar: Gehechtheid in de praktijk: kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking, met en zonder visuele beperking. 
Kennisdag 2021 Next Level. 7-6-2021, Sterkenburg, P.S.

Webinar: Gehechtheid bij mensen met een LVB. Samenwerking 
Vrije Universiteit Amsterdam, ’s Heerenloo en Bartiméus. 8-6-2021. 
https://youtu.be/pyEmwTYK28Y 600 kijkers live en 1300 in totaal!
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Webinar: Gehechtheid in de praktijk. 17 juni 2021. Katrinahof, 
België. Sterkenburg, P.S.

Filmpje: Spel. (2021). Te gebruiken binnen een cursus 
“Spelontwikkeling en spelbegeleiding van slechtziende en blinde 
kinderen” voor Bartiméus medewerkers die werken met kinderen 
met een visuele beperking: ambulant begeleiders, orthopedagogen, 
leerkrachten so, Bosschool, AOB’ers en medewerkers wonen Doorn. 
Cursus gegeven door: Ineke Jager, Liduin van Schaik en Anjoke 
Roetink.

Vlog: Pijnherkenning en pijnbestrijding bij kinderen en volwassenen 
met een zeldzame genetische aandoening en een verstandelijke 
beperking (juni 2021)

Vlog: Pijnherkenning en pijnbestrijding bij kinderen en volwassenen 
met een zeldzame genetische aandoening en een verstandelijke 
beperking (juni 2021) https://vimeo.com/564546595

Andere activiteiten:
1. Gast college 2021. Mensen met een visuele of visuele en 

verstandelijke beperking. College Erasmus Universiteit.  
(Yvonne Kruithof). 

2. Boekpresentatie 8 september 2021. Gehechtheidstherapie: 
Praktijkvoorbeelden van de Integratieve Therapie voor 
Gehechtheid en Gedrag bij mensen met een visuele-en-
verstandelijke of verstandelijke beperking. (Paula Sterkenburg & 
Veerle Andries). 

3. Aanwezig met stand op de VEINEdagen (29-30 oktober); een 
beurs voor ouders en professionals in de zorg rondom kinderen 
met een beperking. (6 afgevaardigden van de academische 
werkplaats).

Uitbreiding samenwerking:
• Fontys Hogeschool: Kyra Frederiks & Manon Peeters-Schaap. 

Doorontwikkeling van de ‘slimme sok’ en onderzoek naar 
toepassing bij mensen met dementie. 

• Hogeschool Utrecht: Evelien van Wingerden, Hannelies Hokke & 
Paula Sterkenburg. 1ste jaars. Ontwikkeling van Mindfulness App 
voor mensen met een visuele-en-verstandelijke beperking

• ROC Amsterdam: Suzanne Derks, Helen Korving, Tanja 
Doodeman & Peter . Betrokkenheid van studenten bij de drie 
projecten: serious game ‘jij en ik’, EMB pijn app en Aansluiten 
en stimuleren App. 

• NOVA college: Suzanne Derks, Helen Korving, Tanja Doodeman. 
Betrokkenheid van studenten bij de projecten: Aansluiten & 
Stimuleren en de Serious Game Jij & Ik

• Rijks Universiteit Groningen, NIVEL, Pharmakon, EIT-Health, 
Universiteit van Kopenhagen & Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Mentaliseren bevorderen bij Apothekers: preventie van 
gedragsproblemen en verbetering van zorg. Vanuit de Vrije 
Universiteit Amsterdam: Paula Sterkenburg & Paula Dekkers-
Verbon.

• Presentatie ‘Tijd en tijdsbeleving van mensen met verstandelijke 
beperkingen’ aan studenten Hogeschool HU OpenICT en 
besproken dat ze een dagplanning app kunnen onderzoeken/
ontwikkelen m.b.t. ‘Tijd en tijdsbeleving’ (september 2021: 
online). Debora van Elst. 

Nieuwsbrieven voorbeelden:
De mindfulness app Ik ben okay Bartiméus nieuwsbrief 
25/08/2021

“Als het op de groep allemaal te druk is, leg 
ik mijn handen op mijn buik en word ik gelijk 
veel rustiger”. Deze cliënt met een visuele en 
verstandelijke beperking heeft mindfulnesstraining 
gevolgd en had er veel baat bij.

Mindfulness is al lang een bekend fenomeen. Ook voor mensen 
met een visuele-en-verstandelijke beperking wordt het steeds 
vaker ingezet. Het kan helpen om op een andere manier met stress 
om te gaan. Wel is het zo dat 
voor mensen met een visuele-
en-verstandelijke beperking 
een aangepaste versie van 
mindfulness training nodig is. 
Goed nieuws, die aangepaste 
versie is er nu.

De app, genaamd Ik ben okay, is gemaakt door vier studenten 
van de Hogeschool Utrecht (HU) die de opleiding open ICT volgen. 
Ze deden dit in samenwerking met de Academische Werkplaats 
Bartiméus/VU, cliënten en het Fablab van Bartiméus. De app 
bevat allerlei mindfulness-oefeningen, variërend in tijdsduur en 
moeilijkheidsgraad, en kan geïnstalleerd worden op de computer, 
tablet of smartphone. Een begeleider kan helpen om de favoriete 
oefeningen te uploaden. Voorafgaand en na het doen van de 
oefening wordt gecheckt hoe de cliënt zich voelt zodat bijgehouden 
kan worden wat voor hem of haar goed werkt. 

Cliënten kunnen via de app kennismaken met mindfulness en ook 
kan Ik ben okay een eventuele mindfulnesstraining ondersteunen. 
De komende tijd gaat de mindfulness-app door cliënten van 
Bartiméus uitgebreid getest worden waarna de app vrij komt voor 
iedereen die op een concrete en toegankelijke manier mindfulness 
oefeningen wil doen. De app is in de toekomst ook bruikbaar voor 
onderzoek.

Wat familieleden van mensen met een visueel-verstandelijke 
beperking belangrijk vinden
In de zorg voor mensen met een visueel-verstandelijke beperking 
vinden we betrokkenheid van 
familieleden steeds belangrijker. 
De academische werkplaats Sociale 
Relaties en Gehechtheid onderzocht 
wat naasten het belangrijkst 
vinden op het gebied van zorg en 
ondersteuning in woongroepen. Lees 
verder op B-connect.
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De herziende Video-feedback Intervention to promote 
Positive Parenting - Visually impaired children (VIPP-V) is 
nu verspreid naar alle medewerkers die de VIPP-V training hebben 
gevolgd. Ook zijn er boekjes voor de mensen die de komende 
tijd de training gaan volgen. Dit is allemaal onderdeel van de 
implementatieproject van VIPP-V. 
We ontvangen ook hele mooie terugkoppeling over de handleiding. 
Zo schrijft een medewerker “ Wat een prachtige VIPP-V handleiding 
hebben jullie gemaakt!!!!
Handzaam, kleurrijk en duidelijk, zo fijn. Ik heb meteen zin om 
ermee aan de slag te gaan.”

9. Bijzondere leerstoel

9.1 Boeken
 
Gehechtheidstherapie: Praktijkvoorbeelden van Integratieve 
Therapie voor Gehechtheid en Gedrag bij mensen met een 
visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking.

Sterkenburg, P. & Andries, V. (red). (2021). Gehechtheidstherapie: 
Praktijkvoorbeelden van de Integratieve Therapie voor Gehechtheid 
en Gedrag bij mensen met een visuele-en-verstandelijke of ver-
standelijke beperking. Bartiméus Reeks, Zeist. ISBN/EAN: 978-94-
91838-26-2. https://www.bartimeus.nl/boek-gehechtheidstherapie 

Sterkenburg, P. & Andries, V. (red). (2021). Attachment therapy: 
Practical examples of the Integrative Therapy for Attachment and 
Behaviour in persons with a visual-and-intellectual or intellectual 
disability. Bartiméus Reeks, Zeist. ISBN/EAN: 9789491838224 
https://www.bartimeus.nl/book-attachment-therapy 

Dit boek introduceert een therapeutische benadering voor mensen 
van wie vaak gedacht wordt dat zij geen baat hebben bij een ge-
structureerde behandelmethode. Dat wil zeggen mensen met ern-
stige gedragsproblemen en verstandelijke of meervoudige beper-
kingen. Gehechtheid wordt in deze behandelmethode gezien als ‘de 
sleutel tot’ en als basis voor de verdere ontwikkeling. 
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Het hoofddoel van ITGG is dat door deze geproto-
colleerde behandeling de behandelaar een gehecht-
heidsfiguur voor het kind/de volwassene wordt. In 
de loop van de therapie zal de cliënt zich veilig gaan 
voelen bij de behandelaar. Een veilige relatie tussen 
cliënt en behandelaar biedt een buffer tijdens stress 
en draagt bij tot emotie-regulatie. Na verloop van 
tijd verminderen bovendien de gedragsproblemen 
of zijn deze zelfs niet meer aanwezig. Door de ge-
hechtheidsrelatie met de begeleider kan de cliënt 
andere gehechtheidsrelaties aangaan.

Het boek is te bestellen en gratis te  
downloaden, zie: 
https://www.bartimeus.nl/sites/default/files/down-
loads/ittg-toegankelijke.pdf
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9.2 Publicatie Handleiding VIPP-V
 
Van Eijden, A., Van den Broek, E., & Sterkenburg, P.S. (2021). 
Handleiding VIPP-V: Video-feedback Intervention to promote Posi-
tive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), aangepast voor 
ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke 
beperking. PINTA, Doorn.

Reactie van ambulant begeleiders: 
‘Wat een prachtige Vipp-V handleiding hebben jullie gemaakt!!!! 
Handzaam, kleurrijk en duidelijk, zo fijn. Ik heb meteen zin om er-
mee aan de slag te gaan.”

“Dank voor de nieuwe handleiding van de VIPP-V. Het ziet er echt 
prachtig uit, heel handzaam en overzichtelijk, en heel praktisch in 
het gebruik lijkt me. Een heel mooi resultaat na alle inspanningen 
die jullie hiervoor hebben verricht. Ik hoop er snel mee aan de slag 
te kunnen!”
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10. Tot slot 

10.1 Vermelde organisaties

Naam Omschrijving 

ASVZ Diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking 

Bartiméus Academie Deskundigheidsbevordering van professionals in zorg en onderwijs rondom een groot aantal 
thema’s. 

Ben Sajet Centrum Brengt onderzoekers, professionals en opleiders bij elkaar om het leven van kwetsbare 
mensen te verbeteren. 

Cordaan Helpt iedereen die verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. 

Gewoon Bijzonder 
Nationaal Programma Gehandicapten, voor betere zorg en ondersteuning voor mensen 
met een verstandelijke of meervoudige beperking, of niet-aangeboren hersenletsel (Regie 
ZonMw). 

Hogeschool van Amster-
dam 

Ipse de Bruggen Biedt zorg aan verstandelijk- en meervoudig gehandicapten in Zuid-Holland. 

Metropolisfilm Vervaardigt documentaires in opdracht en als autonome projecten. 

Ons Tweede Thuis (OTT) Werkt samen aan een goed leven. Voor mensen met verstandelijke beperking,  
niet-aangeboren hersenletsel of autisme. 

In dit document heeft u de (wetenschappelijke) inspanning 
kunnen lezen van de Academische Werkplaats ‘Sociale relaties en 
gehechtheid’ in 2021. Alle activiteiten zijn en worden ontwikkeld 
om de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele of 
visuele-en-verstandelijke beperking te vergroten. Bartiméus richt 

zich hierbij alleen op de combinatie van deze beperkingen. De 
samenwerking is er echter ook op gericht om alle kennis breder 
binnen de zorg voor mensen met beperkingen (verstandelijke of 
zintuiglijke beperkingen) en het onderwijs te verspreiden. 
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Naam Omschrijving 

Prader-Willi Fonds Financiert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Prader-Willi syndroom en 
activiteiten die de beschikbare kennis bundelen en uitdragen. 

RINO Utrecht Biedt opleidingen, cursussen en trainingen (ook incompany en maatwerk) voor de geestelijke 
gezondheidszorg en aanverwante sectoren. 

ROC Amsterdam 

Tanja Sappok Berlijn Behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking 

TU/e, Technische Universi-
teit Eindhoven Department of Industrial Design 

Twentse Zorgcentra Wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding en behandeling voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Bartimeus Fonds Maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen door geld in te zamelen en 
bewustwording in de samenleving te creëren. 

Vilans, Kennisplein Verbetering wonen, welzijn en zorg voor ouderen door innovatieve instrumenten en 
aanpakken beschikbaar te maken. 

VIVIS, Vereniging van In-
stellingen voor mensen 
met een Visuele beperking 

Werkt aan kwalitatief hoogwaardige, passende zorg- en dienstverlening voor mensen met 
een visuele beperking en eventueel bijkomende beperkingen. 

Vrije Universiteit Amster-
dam Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Afdeling ontwikkelingspedagogiek. 

ZonMw Financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om 
daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 
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11 Samenwerking

11.1 De academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ is in 2018 aangesloten bij de 
Associatie van Academische Werkplaatsen in de Langdurige zorg.

* Academische Werkplaats Leven 
 met een verstandelijke beperking

* Academische Werkplaats  
Sterker op eigen benen

* Academische Werkplaats GOUD

* Academische Werkplaats  
‘s Heeren Loo - VU

* Academische Werkplaats EMB

* Academische Werkplaats  
Sociale Relaties en Gehechtheid
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11.2 Samenwerking 

11.3 Financiële steun

Financiële steun voor de bijzondere leerstoel is ontvangen 
van Bartimeus Fonds  

Financiële steun voor de academische werkplaats is ontvangen van: ZonMW Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen
in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  




