
er een betere beeldvorming komt 
van mensen met probleemgedrag 
en de behandeling beter wordt 
afgestemd. Hoe meer dat gebeurt, 
hoe minder probleemgedrag er 
zal zijn.’

Volgens Vilans kan metho
disch werken zorgen voor een 
afname van vijftig procent. 
Wat denkt u?
Kroezen: ‘Dat is niet te zeggen met 
het bewijs dat er nu is. Er is we-
tenschappelijk onderzoek gedaan 
naar interventies, maar daarvan is 
de bewijskracht laag. Wij hebben 
ons gebaseerd op een combinatie 
van wetenschappelijk onderzoek, 
praktijkkennis en de inbreng van 
cliënten en hun naasten. Maar er 
zijn nog veel leemtes. Zo is er veel 
meer onderzoek gedaan naar pro-
bleemgedrag bij mensen met een 
licht verstandelijke beperking dan 
bij een ernstige of meervoudige 
beperking. Ik ga geen cijfers noe-
men, maar geloof zeker dat we een 
heel groot deel van het probleem-
gedrag kunnen verminderen. Ik 
hoop dat als deze richtlijn over 
vijf jaar herzien wordt, er meer 
onderzoek beschikbaar is. Dit is 
een heel goede eerste stap.’ •

De Multidisciplinaire Richtlijn 
Probleemgedrag bij volwassenen 
met een beperking bestaat uit 
vier modules. Module 1 gaat 
over de beeldvorming van het 
probleemgedrag. Module 2 
omschrijft de begeleiding en 
behandeling van probleemge-
drag, module 3 focust op het 
proces van medicijngebruik en 
module 4 op de invloed van de 
organisatie van zorg. 

De richtlijn is beschikbaar op 
de site van de NAVG: nvag.nl > 
kwaliteit > richtlijnen en publi-
caties
Zie voor de infographic: Kennis-
pleingehandicaptensector.nl > 
thema’s > Probleemgedrag > 
infographic
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Onze laatste column schrijven we samen. 
De Cabriotraining bestaat nu drie jaar. We 
hebben deze training, coaching en intervisie 
samen ontwikkeld voor inclusieve onder-
zoeksteams. Deze training geven we vanuit 
het project Samen Werken Samen Leren aan 
door ZonMW gehonoreerde onderzoeks-
teams binnen ‘Gewoon Bijzonder’.
De Cabriotraining mogen wij nu vanaf 2020 
verduurzamen voor ZonMW. Dat betekent 
dat ook in de toekomst onderzoeksteams 
die wetenschappelijke kennis verbinden met 
praktijkkennis en ervaringskennis, beroep 
kunnen doen op De Cabriotraining. Hiervoor 
gaan we nieuwe duo’s opleiden en de trai-
ning uitwerken tot modules met een hand-
leiding voor de trainers.
Is er dan vraag naar deze training? Ja! 
Onderzoekers contacteren ons over hoe ze 
hun inclusief onderzoeksplan vorm kunnen 
geven. Onderzoekers vragen ons training 
te geven in hóe samenwerken, analyseren, 
presenteren…  Ervaringsdeskundigen willen 
dan weer ingeleid worden in de wereld en 
de taal van het wetenschappelijk onderzoek.
Teams melden ons dat ze behoefte hebben 
aan intervisie: aan reflectie over samenwer-
king, communicatie, talenten in het team, 
kwetsbaarheid en rolverdeling.
Partners in deze verduurzaming zijn: 
Stichting Disability Studies in Nederland 
(DSiN), LFB Scholing en training, ZonMW 
en Kennisplein Gehandicaptensector. 
Vanuit DSiN hebben we een lange tradi-
tie in het samenwerken met designers en 
kunstenaars. Ook voor het vormgeven van 
onze Cabriotraining werken we samen met 
creatieve beelddenkers. Sanneke Duijf en 
Bob van den Berg zullen het social design 
team vormen binnen dit verduurzamings- en 
implementatieproject. 
Is co-creatie, is inclusief onderzoek dan zo 
moeilijk? Ja en nee.
Ja, omdat het ons dwingt na te denken over 
onze manier van vergaderen, communice-
ren, onderzoeken… Deze contexten worden 

vaak heel verbaal ingericht, met accent op 
snelheid en efficiëntie. Binnen deze context 
is weinig ruimte voor kwetsbaarheid, voor 
andere vormen van communicatie.
Nee, omdat je je onderzoek niet hoeft aan 
te passen. Creëer een onderzoeksomge-
ving waarin ieder floreert en kan bijdragen. 
(Universal Design for Research)
Nee, omdat iedereen baat heeft bij een 
‘Failure Free Environment’. Geen omgeving 
waar je voortdurend tegen eigen grenzen 
loopt (abstract hermetisch taalgebruik, alle-
maal slimme mensen met veel diploma’s 
samen, ik mag niet falen). Iedereen is erbij 
gebaat als de context milder, menselijker 
wordt, met accent op talent en niet op 
beperking.
Nee, omdat je mag prutsen en sukkelen. Wij 
spreken graag over rechts-links denken als 
het gaat om ‘inclusieve samenwerking’. Dit 
betekent: denken vanuit de droom en vanuit 
die droom bepalen wat de eerste stap in 
die richting kan zijn. Aanpakken dus, ergens 
beginnen.
Tot slot: samenwerking is de enige weg naar 
duurzame positieve verandering. Binnen 
het medisch model wordt de beperking als 
een eigenschap van een persoon gezien. Dit 
doet geen recht aan de rol van de context 
en de mensen rondom de persoon. In de 
interactie tussen mens en context komt de 
beperking of de handicap tot uiting (sociaal-
ecologisch model). Dus binnen onderzoek 
zal de context, de familie, de gemeente, 
de samenleving moeten betrokken worden 
willen we duurzame positieve verandering 
bereiken.  •

Henriëtte Sandvoort werkt als ervarings-
deskundige co-onderzoeker en trainer bij 
LFB. Sofie Sergeant is onderwijscoördina-
tor bij Disability Studies in Nederland en 
onderzoeker bij DSiN / VU Amsterdam. 
Om beurten schreven zij deze rubriek. 
Bekijk hun vlogs op kennispleingehandi-
captensector.nl.

Inclusief onderzoek, hoe moeilijk is dat?
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