
 

 

 

 
Nieuwsbericht –  januari 2020 

 
Symposium EVB+ in perspectief  
 
Op woensdag 15 april 2020 vindt het jaarlijkse symposium plaats van het Kennisplatform 

EVB+  in de Reehorst in Ede.  

Het symposium richt zich specifiek op het leven, de begeleiding en de ondersteuning van 

mensen met EVB+  (Ernstig Verstandelijke Beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag). We 

bieden een gevarieerd programma met verschillende sprekers, workshops en een 

informatiemarkt. Bekijk het programma en geef je op!  

 

 
 

 
Lees- en kijktips 
 
Boeken 
 
Jan. Een levensverhaal: vervolg 
In november ging de documentaire BovenJan in première. Op 7 april wordt de documentaire 
opnieuw vertoond bij Sherpa. Opgeven bij Sherpa. 
 
Gelijktijdig met de documentaire verscheen ook het vervolg op het eerste boek over Jan. Het 
vervolg beschrijft het leven van Jan vanaf 2012. Het verhaal getuigt van een visie op zorg die 
uitgaat van een zo normaal mogelijk leven. Dankzij goede begeleiding zijn ontwikkelingen in 
die richting steeds mogelijk. Dit webboek kan opgevraagd worden bij Sherpa.  
 
Verstandelijke beperking & Agressie.  
Een boek met ervaringsverhalen van zorgprofessionals over relevante onderwerpen als 
herkennen van vroege signalen, doorbreken van probleemgedrag en inwerken van collega’s. 
De verhalen gaan over verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Zie link. 
 

  

https://www.platformevbplus.nl/over-evb/symposium/
https://www.zorgveilig.nl/bovenjan/
mailto:bovenjan@sherpa.org
mailto:bovenjan@sherpa.org
https://www.psyboek.nl/verstandelijke-beperking-agressie-9789492711410


 

 

Film 
 
Dit is de leven 
Een documentaire van Romana Vrede over haar zoon Charlie, die non-verbaal en autistisch 
is. Zij probeert de schoonheid die zij in Charlie ziet, zichtbaar te maken. Ook andere ouders 
en familieleden vertellen over hun kind, broer of zus met autisme. Zie link. 
 
Hors Normes 
Een Franse bioscoopfilm over mensen met een verstandelijke beperking en complex gedrag, 
die in de reguliere Franse instellingen geen plek krijgen. En over 2 mannen die wel een plek 
bieden voor deze mensen. Vanuit liefde voor de mensen en het vertrouwen in wat zij nog 
wel kunnen. Zij doen dat samen met mensen uit achterstandswijken die daarmee ook 'van 
betekenis' zijn. Zie trailer. 
 

Expositie 
 
Fotografieproject: Zie je mij? 
Hoe is het om op te groeien met een broer of zus met een vorm van autisme? Vera 
Duivenvoorden, die persoonlijk ook met deze vragen wordt geconfronteerd, volgde drie 
jongeren op zoek naar een antwoord. De foto’s nemen je mee in hun leefwereld en laten je 
zien hoe het is om samen te leven met iemand die extra zorg nodig heeft. De foto expositie 
reist langs verschillende scholen en onderwijsinstellingen in Amsterdam. De jongeren delen 
hun verhaal in gastlessen. Zie link. 
 

Theater 
 
Lastige ouders 
Het verhaal van een moeder en een vader. Ouders van de liefste jongen ter wereld. Hij kan 
vreselijk goed zwemmen en kijkt recht in je ziel. Veertien jaar is hij. Maar zijn hoofd zit zo vol 
herrie dat hij misschien wel altijd twee zal blijven. In Lastige Ouders nemen zij je mee in hoe 
het is om met een kind te leven dat voortdurende zorg nodig heeft. Een persoonlijk verhaal 
over hoe groot liefde en geluk kunnen zijn. De voorstelling wordt bij verschillende 
organisaties gespeeld. Daarnaast nog in enkele theaters. Zie link. 
 

Onderzoek 
 
Project Wave: outsiders in de wereld van mensen met EVB+ 
In het project Wave worden ‘outsider-onderzoekers’ (mensen zonder ervaring in de zorg, 
maar met relevante kennis en levenservaring) langdurig betrokken bij de zorg voor mensen 
met EVB+. Een inspirerend filmpje is te vinden op de website van het onderzoek. Op het 
symposium EVB+ in Perspectief wordt een workshop gegeven over de eerste resultaten van 
dit onderzoek. Zie link. 
  

https://www.npostart.nl/de-wereld-draait-door/05-12-2019/BV_101394341
https://www.pathe.nl/film/22193/hors-normes
https://veraduivenvoorden.nl/portfolio/zie-je-mij/
https://www.krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/lastige-ouders/
http://www.projectwave.nl/


 

 

Het geheel is meer dan de som der delen 
Onderzoek dat zich richt op de werkzame factoren die het contact tussen een begeleider en 
zijn of haar cliënt met een verstandelijke beperking kan optimaliseren. Een contextuele 
benadering m.b.t. de houding en gedrag van begeleiders in relatie tot agressie van hun 
cliënten met een verstandelijke beperking. Zie website Kennisplatform EVB+  
Op NPO1 (en op het symposium EVB+ in Perspectief) vertelt Maartje Knotter over haar 

onderzoek.  

Netwerkgidsen 
Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende 
passende zorg voorhanden. In dit project gaan netwerkgidsen deze mensen en hun naasten 
helpen om de juiste zorg te vinden. Het project Netwerkgids is onderdeel van het 
programma Volwaardig Leven. 

 
IBIS-Onderzoek 
Het IBIS project onderzoekt of een training voor begeleiders helpt om probleemgedrag van 
mensen met een verstandelijke beperking te verminderen. De IBIS-training (Interventie 
voor Begeleiders: Individueel Stappenplan voor het omgaan met probleemgedrag) is een 
training waarin begeleiders wordt geleerd hoe zij goed naar de functie van het gedrag 
kunnen kijken en hoe zij vervolgens geschikte oplossingen kunnen bedenken. Op het 
symposium wordt een workshop over deze training verzorgt.  
 

HUME-project 
Een pilotstudie om signalen van spanning, emotie en pijn bij mensen met onbegrepen 
gedrag inzichtelijk te maken. De meetresultaten van de HUME, een systeem om spanning, 
emoties en pijn vroegtijdig te herkennen, worden gekoppeld aan videobeelden. Dit levert 
naar verwachting nieuwe inzichten op in de oorzaken van spanningsopbouw.   
 

Kennisplatform intern  
 

Nieuwe medewerkers 
 
Uitbreiding van het Kennisplatform EVB+: Administratie en Communicatie   
Vanaf januari zijn Ineke de Kruijf en Maaike Scherpenzeel betrokken bij het Kennisplatform 

EVB+. Ineke als administratief medewerker: secretariaat@platformevbplus.nl. Maaike als 

communicatiemedewerker: communicatie@platformevbplus.nl. 

Expertise EVB+ 
 
Werkgroep expertise EVB+ 
In opdracht van VWS wordt een werkgroep Expertise EVB+ ingericht. De werkgroep krijgt de 

opdracht om advies te geven aan VWS over: 1) de afbakening van de doelgroep; 2) criteria 

voor deze doelgroep/zorgverleners; 3) schets van het (toekomstig) zorglandschap.  

Vanuit het Kennisplatform EVB+ wordt gezocht naar inhoudelijk experts/deskundigen die 
een bijdrage kunnen leveren aan de opdracht. De werkgroep zal advies inwinnen bij andere 
relevante stakeholders. De eerste werksessies zijn gepland in februari en maart. Voor meer 
informatie: info@platformevbplus.nl. 

https://www.platformevbplus.nl/kennisbank/het-geheel-is-meer-dan-de-som-der-delen/
https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/489020-hoe-moet-je-als-begeleider-omgaan-met-agressie
https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/zoeken-naar-passende-zorg-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking-en-gedragsproblematiek
https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/pilots-clientondersteuning
http://www.ibis-onderzoek.nl/
https://www.sheerenloo.nl/nieuws/s-heeren-loo-en-mentech-innovation-starten-hume-project
mailto:secretariaat@platformevbplus.nl
mailto:communicatie@platformevbplus.nl
mailto:info@platformevbplus.nl


 

 

 
Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg 
Vanuit de VGN wordt een leidraad ontwikkeld die zich richt op de zorg voor mensen met 
EVB+. Hierin werkt VGN nauw samen met het Kennisplatform EVB+ en de themagroepen.  
 

Linkedin groep 
 
Besloten LinkedIn groep ‘Kennisplatform EVB+’ 
Actuele berichten rondom EVB+ worden geplaatst op de besloten LinkedIngroep 
'Kennisplatform EVB+'. Je kunt je hiervoor aanmelden, via LinkedIn. 
 

Themagroepen & bijeenkomsten 
 
Eerste bijeenkomst Themagroep Dagbesteding & Wonen 
De eerste bijeenkomst van deze themagroep was bij de Winkelsteegh, Pluryn. Door de 
verhalen en de indrukken tijdens de rondleiding ontstond een levendige uitwisseling over 
actuele thema’s. De themagroep organiseert in 2020 nieuwe bijeenkomsten. 
 
Themabijeenkomst Meerzorg 
Op 21 januari was er een themabijeenkomst over Meerzorg. Er werden ervaringen 
uitgewisseld en adviezen geformuleerd voor alle betrokken partijen. Vanuit het 
Kennisplatform EVB+ wordt contact gezocht met de VGN en andere stakeholders over de 
uitkomsten van deze bijeenkomst.  
 

Agenda & bijeenkomsten van het Platform in 2020 

15 april  Symposium EVB+ in Perspectief 

29 oktober    Inhoudelijke jaarvergadering 

17 november   Bestuurlijke jaarvergadering 
 
Diverse data  Themagroepen: zie agenda Kennisplatform EVB+ 
 

Andere bijeenkomsten 
 
CCE Kennisfestival Over Grenzen 
22 juni in Utrecht: Save the date. 
 

https://www.platformevbplus.nl/events/
https://cce.nl/agenda/save-date-cce-kennisfestival

