
EVB+ in beeld!

Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ 

cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals.

Het onderzoek “EVB+ in beeld!” wordt uitgevoerd vanuit het Kennisplatform EVB+. 

Voor meer informatie: https://www.platformevbplus.nl

Contact 

Luciënne den Uil (junior onderzoeker) 

Tel.: 06 31063168

Email: luil@pluryn.nl

Aanleiding en onderzoeksvragen

Deel 1

• Spanning meten met een digitaal horloge 

• 15 cliënt- begeleider paren

• 20 dagen

• Met de Empatica E4

• Elke sessie bevragen we:

• Incidentenregistratie

• Stemmingsmeter cliënt 

→ Eerste resultaten verwacht in de zomer van 2022

Deel 2

• Biofeedback voor de begeleider

• 15 begeleiders

• 20 dagen

• Ticwatch + Sense-It app

• Elke sessie bevragen we:

• Incidentenregistratie

• Stemmingsmeter cliënt

• Spanningsthermometer begeleider

→ Eerste resultaten verwacht in het najaar van 2022

EVB+, wat is dat…? 
EVB+ staat voor ernstig 

verstandelijke 

beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag.

Spanning beïnvloedt de bejegening van 

begeleiders naar cliënten, en dit kan 

spanning en gedrag van cliënten 

beïnvloeden.

1. Wat is het patroon van spanning 

bij begeleider en cliënt voorafgaand 

aan moeilijk verstaanbaar gedrag?

2. Wat is de invloed van biofeedback 

op het herkennen en omgaan met 

spanning door begeleider en op het 

gedrag van cliënt? 

Aanpak 

Meer lezen?

• JMIR Research Protocols: Simons R., Koordeman R., de Looff P., Otten R. (2021). 

Physiological Measurements of Stress Preceding Incidents of Challenging Behavior in 

People With Severe to Profound Intellectual Disabilities: Longitudinal Study 

Protocol of Single-Case Studies. JMIR Res Protoc 2021;10(7).

Het Kennisplatform EVB+ voert het onderzoek uit in samenwerking 

met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, het ROC Nijmegen en de 

Radboud Universiteit Nijmegen. ZonMw maakt het onderzoek mede 

mogelijk. 

We kunnen nog steeds deelnemers 

(cliënten & begeleiders) gebruiken voor 

deel 1 en deel 2! 

Wil jij meedoen? Of ken je mensen die 

mee zouden willen doen? 

Neem contact op! 

Tussentijdse bevindingen deel 1  

• Blauw: begeleider

• Geel: cliënt

• Rood: incident

• Verschillende patronen van spanning voordat incident 

plaatsvindt 
• Tussen individuen

• Tussen incidenten

• Verschillende leider-volger relaties 


