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Voor u ligt een nieuwe uitgave van het  
Tijdschrift voor Artsen Verstandelijk  
Gehandicapten (TAVG). Dit keer een 
themanummer samengesteld onder het  
gastredacteurschap van en met bijdragen van 
de Associatie van Academische Werkplaatsen  
Verstandelijke Beperkingen. In deze introductie 
ga ik nader in op wat deze Associatie is, 
wat een Academische werkplaats is en 
op welke domeinen zij onderzoek doen. 
In dit themanummer maakt u ook kennis 
met verschillende onderzoeken die binnen 
de Academische Werkplaatsen worden 
uitgevoerd. 

Er is toenemende aandacht voor het ontwikkelen, delen 
en toepassen van kennis om de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning en de kwaliteit van leven van mensen 
met een verstandelijke beperking te optimaliseren.1 
We kunnen daarbij drie perspectieven onderscheiden: 
naast wetenschappelijke inzichten, is het ook belangrijk 
om ervaringskennis van mensen met een verstandelijke 
beperking en hun naasten te achterhalen evenals 
de professionele kennis van zorgprofessionals. Een 
professionele zorgsector kan niet zonder een goed 
georganiseerde kennisinfrastructuur, waar deze 
drie verschillende kennisbronnen (ervaringskennis, 
professionele kennis en wetenschappelijke kennis) allen 
een rol spelen;2 de integratie van kennisbronnen wordt 
aangeduid met de term evidence-based practice.3,4 
Vanuit het besef dat een goed georganiseerde 
kennisinfrastructuur noodzakelijk is, gaf het ministerie 
van VWS in 2017 opdracht aan ZonMw om het 
programma ‘Kennisinfrastructuur Langdurige zorg’ 
te ontwikkelen. Dit programma vormde de basis voor 
structurele financiering en ondersteuning van bestaande 
Academische Werkplaatsen in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Academische Werkplaatsen 
kunnen op deze wijze structureel vraagstukken uit de 
praktijk ondersteunen, het door de praktijk geïnspireerde 
wetenschappelijke onderzoek verder uitbouwen en 
bijdragen aan de professionalisering van de zorgpraktijk.
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Wat is een Academische Werkplaats?  
Een Academische Werkplaats kan omschreven worden 
als een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek, 
beleid en opleidingen samenwerken.2,5 De samenwerking 
tussen onderzoek en praktijk in deze sector bestaat al 
lang: al vanaf 2009 werken verschillende zorgorganisaties 
binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking en universiteiten structureel samen rondom 
kennisontwikkeling en kennisdeling. Veelal was deze 
samenwerking lokaal. In de eerste jaren ging het 
daarbij vooral om het samenbrengen van professionele 
kennis en wetenschappelijke kennis. Landelijk kreeg de 
samenwerking in 2014 een belangrijke impuls in het 
traject “Krachten Bundelen”. Hoogleraren uit de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking hebben in dat 
traject samen met de landelijke branchevereniging VGN 
en in afstemming met professionals en mensen met een 
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verstandelijke beperking en hun naasten zelf voorstellen 
gedaan voor kennisontwikkeling binnen de sector op 
de thema’s gedrag, participatie en gezondheid. Op deze 
manier werd beoogd de ongelijkheid in welbevinden 
en gezondheid tussen mensen met en zonder een 
verstandelijke beperking te verminderen. Maar ook om 
voorzieningen en methodieken bruikbaarder en effectiever 
te maken door deze af te stemmen op de persoonlijke 
situatie van mensen met een verstandelijke beperking zelf 
en hun naasten, en om daarmee eveneens de toerusting 
van professionals te verbeteren. Met het actief bevragen 
en betrekken van mensen met een verstandelijke 
beperking zelf heeft ook de kennisbron ervaringskennis 
een belangrijke plaats gekregen. 

De vervolgactie op de landelijke kennisagenda ‘Krachten 
bundelen’ was het Nationaal Programma ‘Gewoon 
Bijzonder’. Het programma ‘Gewoon Bijzonder’ was en 
is nog steeds gericht op de ontwikkeling, verspreiding en 
toepassing van kennis om zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige 
beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. 
Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) 
beperking met grotere zelfstandigheid en meer 
zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. 
Binnen netwerken gaan wetenschappers, professionals 
in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers 
van) mensen met een (verstandelijke) beperking en 
andere betrokkenen samen aan de slag op een relevant 
onderzoeksthema. Een belangrijke voorwaarde voor het 
verkrijgen van een subsidie binnen dit programma is dat 
samengewerkt dient te worden met co-onderzoekers. 

Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg
In navolging op deze ontwikkelingen heeft het ministerie 
van VWS in 2017 opdracht gegeven aan ZonMw om 
eveneens het programma Kennisinfrastructuur Langdurige 
Zorg te ontwikkelen. Onderdeel van dit programma is de 
structurele financiering die Academische Werkplaatsen 
Verstandelijke Beperkingen – na een aanloop in 2019 – 
sinds 2020 ontvangen. Hierdoor kunnen de Academische 
Werkplaatsen, die als goed functionerende onderdelen 
in de kennisinfrastructuur voor de sector worden gezien, 
zich door ontwikkelen en versterken. We doen dat vanuit 
gezamenlijkheid en vormen vanaf 2018 een landelijke 
Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperkingen (https://www.academischewerkplaatsen-
vb.nl/). Ook andere kennisnetwerken en net gestarte 
Academische Werkplaatsen hebben zich aangesloten bij 
deze Associatie, die op dit moment uit acht Academische 
Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken bestaat: 
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking (Tranzo, Tilburg University), Academische 
Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU (Vrije Universiteit 
Amsterdam), Academische Werkplaats Sterker op Eigen 

Benen (Radboud Universiteit Nijmegen), Academische 
Werkplaats GOUD (Erasmus UMC), Academische 
Werkplaats Bartiméus-VU (Vrije Universiteit Amsterdam), 
Academische Werkplaats EMB (Rijkuniversiteit 
Groningen), Landelijk Kenniscentrum LVB en Stichting 
Ben Sajet Centrum. De Academische Werkplaatsen 
verschillen onderling in structuur en werkwijze, maar 
streven allen naar de verbinding tussen en benutting 
van de drie bronnen van kennis: wetenschappelijke 
kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Onze 
gezamenlijke ambitie is bij te dragen aan de kwaliteit 
van zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking en het versterken van hun positie 
in de samenleving. Het doel van de Associatie is om tot 
een betere coördinatie te komen rondom onderzoek 
voor mensen met een verstandelijke beperking en om 
meer samen te werken op het gebied van bundeling en 
verspreiding van ontwikkelde kennis. Daarnaast is er door 
de oprichting van de Associatie één aanspreekpunt voor 
ministeries en overheden die onderzoeksbeleid maken en 
uitvoeren voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Tot slot is het doel van de Associatie om ontmoeting, 
uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers 
van de aangesloten partners te stimuleren. Begin 2021 
is de intentieverklaring omgezet naar een formele 
samenwerkingsovereenkomst en naast samenwerking 
binnen Associatie hebben we ook het initiatief genomen 
met andere partijen rondom kennisprocessen nader 
af te stemmen in de zgn. Kenniscoalitie Verstandelijke 
Beperkingen.

Juist die reeds goede en stevige kennisinfrastructuur 
en de verbondenheid met de praktijk, maakte dat we 
vorig jaar, vanaf het begin van de Covid-19 pandemie 
in maart 2020 vanuit de Associatie snel en flexibel 
hebben kunnen anticiperen op de behoeften van de 
zorgpraktijk.6 De Associatie heeft een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis om 
samen met de zorgpraktijk deze intensieve periode het 
hoofd te kunnen bieden. Daarmee hebben we ons als 
gezamenlijke Academische Werkplaatsen ingezet om 
mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten, 
zorgprofessionals en zorgorganisaties zoveel als mogelijk 
te ondersteunen. Er zijn tientallen vragen van crisisteams 
en zorgorganisaties beantwoord doordat onderzoekers 
vanuit de verschillende Academische Werkplaatsen 
op zoek zijn gegaan naar wetenschappelijke kennis 
en wetenschappelijk onderbouwde producten. Alle 
antwoorden zijn beschikbaar gekomen in drie versies: een 
wetenschappelijke versie, een versie voor zorgprofessionals 
en een makkelijk lezen versie voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De gestelde vragen en 
geformuleerde antwoorden zijn te vinden op de Covid-19 
pagina van de website van de Associatie (https://www.
academischewerkplaatsen-vb.nl/kennisvragen-Covid-19/). 
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Het vormde voor zorgorganisaties en crisisteams een 
belangrijke en waardevolle aanvulling op de richtlijnen van 
overheid, RIVM en GGD.6 De Academische Werkplaatsen 
hebben daarnaast ook input geleverd ten behoeve van  
het landelijk beleid en richtlijnen tijdens de pandemie, 
door op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten 
adviezen te verstrekken en aandacht te vragen voor de 
positie van mensen met een verstandelijke beperking in  
de samenleving. 

Hoewel de pandemie een grote impact heeft gehad 
op de samenleving in algemene zin en op mensen met 
een verstandelijke beperking in het bijzonder, heeft 
de afgelopen periode ons ook waardevolle inzichten 
gegeven. We hebben geleerd wat de meerwaarde is van 
een goede kennisinfrastructuur om juist in tijden van crisis 
en grote veranderingen snel te kunnen schakelen.  

We hebben ook daadwerkelijk kunnen ervaren hoe 
belangrijk het is om samen te werken en de noodzaak de 
drie bronnen van kennis (ervaringskennis van mensen met 
een verstandelijke beperking en hun naasten, de kennis 
van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers) 
te benutten.6 De jarenlange ervaring en investering in 
onderlinge samenwerking maakte dat wetenschap, 
zorgpraktijk en ervaringskennis elkaar tijdens de pandemie 
snel konden vinden en aanvullen. Het zijn drie krachtige 
kennisbronnen die elkaar aanvullen en versterken, die 
ons gefundeerd richting geven. Nu en voor de toekomst; 
dat nemen we graag mee in de verdere ontwikkeling 
van de Academische Werkplaatsen en de Associatie van 
Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

In lijn met deze inleiding staan er in dit TAVG-themanummer twee onderwerpen centraal: Covid-19 en het belang 
van ervaringskennis als kennisbron naast professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Twee artikelen gaan 
specifiek in op de ervaringskennis van mensen met een verstandelijk beperking: Korving, Enninga, Huisman, 
Waninge, van der Putten en Sterkenburg richten zich op het signaleren van pijn bij mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking, en Embregts, Moonen, Naaldenberg, Sterkenburg en van der Putten gaan in op de waarde 
van ervaringskennis vanuit het perspectief van wetenschappers aangesloten bij de verschillende Academische 
Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Vijf artikelen richten zich specifiek op de (gevolgen van) de Covid-19 
pandemie. Allereerst gaan Embregts, Frielink, Kwekkeboom en Moonen in op de ervaringen van mensen met 
een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals ten tijde Covid-19. Daarnaast beschrijven Schuengel, 
Tummers, van Rest, Embregts, van der Plas en Leusink de incidentmeldingen in de langdurige zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking na de eerste lock-down en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden voor de 
toekomst, en Tharner, Bakkum, Schuengel, Frielink, Embregts, de Schipper, ten Brug en Sterkenburg gaan in op 
een literatuuronderzoek waarin de haalbaarheid en wenselijkheid van virtueel sociaal contact voor mensen met een 
verstandelijke beperking in woonvoorzieningen bestudeerd is. De twee laatste artikelen beschrijven de opzet van 
de Covid-19 registratie (Koks-Leensenm Schalk, Bakker-van Gijssel, van den Bemd, Nägele, Cuypers, Naaldenberg 
en Leusink) en de ontwikkeling van de Kwetsbaarheidsindex – Verstandelijke beperking (van Maurik, Oppewal, 
Elbers en Festen). Vanuit ieders expertise en gezamenlijk netwerk is zo een complementaire bijdrage geleverd aan de 
domeinen gedrag, participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de pandemie. 

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier toe met het TAVG-themanummer.

Prof. dr. Petri Embregts, gastredacteur
Voorzitter Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen 
Hoogleraar Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo – Tilburg University
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