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Kennis

meer dan “science based kennis”: 3 soorten kennis van belang

Professionele
kennis

Kennis

zorgvrager (client –verwant)

Onderzoeks-
kennis

Perspectief op kennis: ontsluiten van meerdere bronnen van kennis



Ervaringsdeskundigheid in onderzoek

• Participatie van mensen met een beperking in onderzoek kan verschillende vormen aannemen

→ Samenwerking tussen mensen zonder en met een beperking



Ervaringsdeskundigheid in onderzoek

Inclusive research: kennisontwikkeling en kennisdeling door mensen zonder en met een beperking
(Walmsley & Johnson, 2003). 

Resultaten bij mensen met een beperking

Het kunnen helpen van anderen (Flood, Bennett, & Melsome, 2012), gewaardeerd worden (Bell & Mortimer, 2013; Nind & Vinha, 

2014), vertrouwen en zelfwaardering (Flood et al., 2012; García-Iriarte, O’Brien, & Chadwick, 2014). 

Resultaten voor onderzoek

Verrijking van het proces en de uitkomsten van onderzoek (Frankena, Naaldenberg, Cardol, Linehan, & Van Schrojestein Lantman-De 

Valk, 2015; Puyalto, Pallisera, Fullana, & Vilà, 2016; Woelders, Abma, Visser, & Schipper, 2015)



Belang van participatie

• VN verdrag

• Subsidieverstrekkende organisaties

• …

ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten: 

Het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis om de kwaliteit van zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren

→ Participatie van mensen met een beperking in onderzoeks- en implementatieprojecten binnen het Nationaal 
Programma Gehandicapten



Participatie in het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’

Voorsubsidies ten behoeve van vormgeving van participatie van mensen met een beperking binnen het Nationaal 
Programma Gehandicapten1

→ Het uitwerken van een voorstel voor het toerusten van projectleden op participatie

(o.l.v. prof. dr. Petri Embregts, Tranzo, Tilburg University)

1 dr. Alice Schippers (Disability Studies), prof. dr. Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University), prof. dr. Geert van Hove (VUmc Metamedica)



Participatie in het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’

Competenties die van belang worden geacht voor mensen zonder en met een beperking:

• Bouwen aan een wederkerige relatie

• Communiceren

• Realiseren van een samenwerking waarin alle betrokkenen kunnen bijdragen

• Bewustzijn van vaardigheden en bijdragen aan ontwikkelingsbehoeften

• Bewustzijn van impact

→ Respondenten benadrukken dat samenwerking in onderzoek tussen mensen zonder en met een beperking 
‘commitment’ van alle betrokken vraagt 

(Embregts, Taminiau, Heerkens, Schippers, & van Hove, accepted)




