Doel

Sociale relaties en
ICT: bevorderen van
coping, autonomie
en welzijn.

Sociale relaties bevorderen met behulp van geavanceerde
technologie.
Mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving
kunnen veel hebben aan technologie. Het gaat dan vaak om
(toezichthoudende) domotica, zorg op afstand en om het
verbeteren en ondersteunen van de gezondheidszorg. We missen
daarbij een belangrijk aspect: sociale relaties. Duurzame affectieve
relaties vergroten de kwaliteit van bestaan van mensen. Wij willen
technologie juist gebruiken voor het bevorderen van sociale
relaties.

Welke concrete en
tussentijdse- en eindproducten ga je opleveren?






Aanpak



Het bevorderen van sociale relaties met behulp van technologie
doen we door het uitvoeren van drie projecten:






Het ontwikkelen van een serious game 'Jij & Ik' gericht op het
bevorderen van het mentaliserend vermogen (denken over
eigen gevoelens en gedachten en die van de ander) bij mensen
met een lichte verstandelijke beperking en moeilijk lerende
personen.



Serious game 'Jij & Ik' voor mensen met een LVB
Diagnostisch instrument 'Aansluiten & Stimuleren' gericht op
mensen met een EMB
'Hi Sense app' voor betrokkenen bij mensen met een MVB/LVB
Publicatie van onderzoeksresultaten in wetenschappelijk
artikelen
Bevindingen van het project komen in curricula van betrokken
onderwijsinstellingen
Informatie in de vorm van artikelen, filmfragmenten, blogs,
presentaties, etc. via o.a. Kennisplein Gehandicaptenzorg en de
websites van de betrokken organisaties en symposia

Het ontwikkelen van het instrument 'Aansluiten & Stimuleren'
voor ouders en begeleiders van mensen met ernstige
meervoudige beperkingen We gebruiken daarbij de ‘slimme sok’.
Het ontwikkelen van een 'Hi Sense app' voor ouders en
begeleiders van mensen met een matige tot lichte verstandelijke
beperking.

Welk beeld illustreert het
Welk
beeld
illustreert
het
onderzoek dat je gaat doen?
onderzoek dat je gaat doen?

Het effect van dit
onderzoek
Ons project geeft mogelijkheden om sociale relaties
met behulp van geavanceerde technologie te
verbeteren.
Daarmee worden de coping, autonomie en het
welzijn van mensen met een verstandelijke
beperking en hun betrokkenen bevorderd.

Quote
“Sociale relaties en ICT:
door verbinding meer
mogelijkheden.”

Mensen zijn met elkaar in verbinding. Ons project versterkt
Mensen
zijn met
elkaarrelaties)
in verbinding.
Ons project
verbindingen
(sociale
tussen mensen
metversterkt
en zonder
verbindingen
beperking. (sociale relaties) tussen mensen met en zonder
beperking.

Gewoon Bijzonder

