
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

Stuur een bericht voor meer informatie of meld je aan: 

angela.prudon@han.nl & hennie.vanveen@han.nl 

AANLEIDING

Door samen met de begeleiders van EVB+ cliënten, kennis

te delen, samen te leren, te experimenteren, elkaar te

inspireren en tenslotte samen te gaan ontwikkelen zal de

opbrengst van deze deelstudie een scholingsaanbod en/of

handreiking zijn voor (toekomstige) professionals die gaan

werken met mensen met een ernstige verstandelijke

beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

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

verstandelijke 

beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag.

Een betekenisvolle relatie tussen mensen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag, verwanten en zorgprofessionals is 

nodig om goede ondersteuning te bieden. Dit bepaalt 

mede de kwaliteit van leven. Wat is volgens verwanten 

en professionals nodig bij het opbouwen van een 

dergelijke relatie? Om op deze vraag een antwoord te 

krijgen is gestart met een praktijkgericht onderzoek naar 

succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten en 

een scholingsvoorstel voor (aankomende) 

zorgprofessionals.

In fase 3 van het onderzoek EVB+ gaan professionals uit minimaal 6 verschillende organisaties en docentonderzoekers van de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen de resultaten vertalen naar bruikbare elementen voor een scholingsaanbod en/of een handreiking voor in de praktijk. 
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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. 

Zou jij willen participeren in deze praktijkgroep en zo een belangrijke 

bijdrage willen leveren aan een aanbod waardoor professionals (nog) 

beter toegerust zijn om te werken met mensen met een ernstige 

verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag?

Wat… Hoe dan…

Hiervoor worden minimaal 4 bijeenkomsten georganiseerd:

Bijeenkomst 1: 

Informeren, verkennen, inventarisatie uit de eerdere onderzoeken en 

uit de eigen organisaties en afspraken maken.

Bijeenkomst 2:

Gaat over betekenisvolle relaties, begeleidersfactoren; 

karaktereigenschappen, aanleg/inzicht versus deskundigheid. Check op 

herkenbaarheid en hoe dit (aan) te leren aan (nieuwe) professionals.

Bijeenkomst 3

Gaat over betrokkenheid verwanten en de rol van spanning. Check op 

herkenbaarheid, ervaringen en verkennen wat hierbij helpend gaat zijn.

En over biofeedback= opbrengsten uit deelstudie 2.

Bijeenkomst 4

Laatste bijeenkomst zal een bundeling worden van alle opgehaalde 

kennis en informatie uit de eerdere sessies. Een bijeenkomst voor alle 

betrokkenen bij het onderzoek.

Doe mee en maak het verschil! 


