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Over Sterker op eigen benen
 Wie zijn we?
De academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en organisaties die zorg leveren aan mensen
met een verstandelijke beperking: Siza, Pluryn, Dichterbij, ‘s Heerenloo,
Philadelphia, Driestroom, Koraal, ORO en de Twentse zorgcentra.
 Onze visie
Bevorderen van de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een
verstandelijke beperking: dichtbij in de leefsituatie als het kan en specialistisch
waar het moet. Basis in de langdurige zorg en de eerste lijn, verbindend naar
public health en gespecialiseerde derde lijn.
 Wat doen we?
Onderzoek, onderwijs, opleiding en praktijk versterken elkaar.
o Onderzoek: Thema’s worden geïnitieerd vanuit het werkveld. De
leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking
(Radboudumc) voert het onderzoek uit. De praktijk is hierbij
adviserend en koppelt resultaten terug in het werkveld.
o Onderwijs: Aandacht voor kennisoverdracht over medische zorg aan
mensen met een verstandelijke beperking in het geneeskunde
onderwijs en de vervolgopleidingen van het Radboudumc.
o Praktijk: De academische AVG praktijk levert specialistische zorg aan
mensen met een verstandelijke beperking. Verwijzingen komen via de
huisarts, paramedische zorg, kinderartsen en het expertisecentrum
voor specifieke syndromen. De AVG arts kan ook ter consultatie
worden gevraagd in het ziekenhuis.
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Voorwoord
Sterker op eigen benen zette zich in 2017 met succes in voor
onderzoek, onderwijs en praktijk dat bijdraagt aan de gezondheid
van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen onderzoek
zijn de ontwikkelingen groot. Naast de huidige onderzoeken zijn er
in 2017 vijf nieuwe onderzoeksprojecten gestart en vier
projectideeën ingediend om toekomstig onderzoek te kunnen
financieren. Ook is het team uitgebreid met twee onderzoekers en
is Mathilde Mastebroek gepromoveerd. Binnen het onderwijs zijn
drie grote keuzevakken (minoren) ontwikkeld waarin geneeskunde
voor mensen met een verstandelijke beperking een grote rol speelt.
De AVG Praktijk groeide in 2017 opnieuw, er vonden bijna 300
polibezoeken plaats.
We willen al onze partners hartelijk danken voor hun inzet in 2017!

1.Ontwikkelingen binnen de Academische werkplaats
 Er zijn in 2017 vijf nieuwe projecten gestart;
o Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport
financiert het project ‘Structurele monitoring van de
gezondheid van mensen met een verstandelijke
beperking’. Bestaande databronnen met informatie over
de gezondheid van mensen met een verstandelijke
beperking worden gecombineerd. We onderzoeken hoe
we deze data in de toekomst centraal kunnen
verzamelen.
o Het vierjarige project ‘Gezonde leefomgeving’,
onderdeel van ‘De krachten gebundeld’, wil voor
mensen met een verstandelijke beperking een omgeving
creëren die hen ondersteunt en stimuleert om gezond te
leven. Klik hier voor meer informatie.
o Het project ‘Begeleidingsbehoeften van jongeren met
een licht verstandelijke beperking’ is gestart met
subsidie van ZonMw. In samenwerking met
zorgorganisaties Siza en ORO en de gemeenten Arnhem
en Helmond wordt het project uitgevoerd. Klik hier voor
meer informatie.
o Dankzij een subsidie van Stichting SPZ en Kennisplein
gehandicaptensector kon de Werkplaats bewegen van
start. De methode ‘Dromen ontdekken en doen: meer
bewegen in het dagelijks leven’ is aangepast voor
mensen die met ambulante ondersteuning in de wijk
wonen. Kijk hier voor de praktijkproducten.
o Fonds NutsOhra financieert het project ‘Meedoen in de
wijk’ waarin een interventie wordt ontwikkeld voor
maatschappelijke participatie van ouderen met een
verstandelijke beperking, autisme, en niet-aangeboren
hersenletsel.

 De samenwerking tussen onderzoek en praktijk heeft in
2017 vier nieuwe projectideeën opgeleverd.
 De website is vernieuwd. Neem een kijkje op:
www.sterkeropeigenbenen.nl

2. Onderzoek
In dit hoofdstuk wordt per onderzoek kort weergegeven wat de
belangrijke uitkomsten in 2017 waren. Klik op de titel van de
projecten om meer te weten te komen.

Structurele monitoring van gezondheid
Status project: In uitvoering
Doel: In kaart brengen of er verschillen bestaan in de gezondheid
en ontvangen zorg tussen mensen met een verstandelijke
beperking en mensen uit de algemene bevolking en dit structureel
monitoren.
Resultaten: In 2017 is in kaart gebracht welke data beschikbaar is
om uitspraken te kunnen doen over de gezondheid van mensen
met een verstandelijke beperking en mensen uit de algemene
bevolking. Er is een lijst opgesteld van veel voorkomende
aandoeningen waarvoor het nuttig is om gezondheidsverschillen in
kaart te brengen. Data over een eerste groep aandoeningen is
inmiddels beschikbaar en wordt in 2018 verder geanalyseerd.

Begeleidingsbehoeften van jongeren met een LVB

maken van een onderzoeksplan, aanstellen van co-onderzoekers
die helpen bij de interviews en het werven van participanten. Begin
2018 worden de interviews uitgevoerd.

Meedoen in de wijk
Status project: In uitvoering
Doel: Ontwikkelen van een interventie voor maatschappelijke
participatie van ouderen met een verstandelijke beperking,
autisme, en niet-aangeboren hersenletsel.
Resultaten: In 2017 is de Meedoen poster ontwikkeld op basis van
het project Werkplaats Bewegen. Deze poster zal onder 50
deelnemers getest worden in 2018.

Gezonde leefomgeving
Status project: In uitvoering
Doel: In kaart brengen hoe we vanuit de leefomgeving van mensen
met een verstandelijke beperking gezonde keuzes kunnen
ondersteunen.
Resultaten: Het Startevent, Kick-off bijeenkomst en diverse
presentaties gaven in 2017 een mooie start aan dit onderzoek. De
eerste studie waarin experts meedenken over wat belangrijke
onderdelen zijn van de gezonde leefomgeving, is uitgevoerd. Het
plan voor de volgende studie waarin mensen met een VB en
vertegenwoordigers vertellen wat zij belangrijke aspecten vinden
van de gezonde leefomgeving, is in ontwikkeling.

Status project: In uitvoering
Doel: Ervaringen en behoeften aan begeleiding van jongeren met
een licht verstandelijke beperking (LVB) rondom hun 18 e levensjaar
in kaart brengen door middel van interviews met deze jongeren.
Resultaten: In 2017 zijn de voorbereidingen voor de interviews met
jongeren met een licht verstandelijke beperking getroffen zoals het
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Avond-Nacht-Weekend-zorg
Status project: In uitvoering
Doel: in kaart brengen hoe de eerstelijnszorg in de avond, nacht en
het weekend voor mensen met een verstandelijke beperking wordt
vormgegeven. Ook worden verbetermogelijheden onderzocht.
Resultaten: Resultaten van eerder onderzoek naar organisaties en
zorgbehoefte van avond, nacht en weekend zorg van mensen met
een verstandelijke beperking gaven aanleiding tot een volgend
onderzoek. Dit onderzoek, waarin ervaringen van huisartsen,
triagisten en woonbegeleiders in kaart worden gebracht, is in
uitvoering.

Inclusief onderzoek
Status project: In uitvoering
Doel: onderzoeken waarom en hoe inclusief gezondheidsonderzoek
wordt uitgevoerd en wat er beter kan.
Resultaten: In 2017 hebben de onderzoeker en co-onderzoekers
van dit project gereflecteerd op hun samenwerking van de
afgelopen 3 jaar. Hiervoor hebben zij zichzelf laten interviewen,
directe collega’s en managers geïnterviewd en groepsdiscussies
gehouden. Gezamenlijk hebben zij alle data geanalyseerd en zijn tot
verschillende rollen gekomen die binnen inclusief onderzoek
gespeeld worden.

vullen is door mensen met een verstandelijke beperking en hun
begeleiders/familie.

Gezond leven
Status project: In afronding
Doel: onderzoeken hoe we de voorzieningen op het gebied van
gezond leven beter kunnen laten aansluiten op de mogelijkheden,
interesses en behoeften van de individuele cliënt.
Resultaten: De keuzehulp is getest binnen vier woongroepen van
verschillende organisaties. De laatste fase van het onderzoek is
ingegaan; alle gegevens zijn verzameld en worden nu verwerkt in
een proefschrift. Naar verwachting wordt dit proefschrift in de
tweede helft van 2018 verdedigd.

Palliatieve zorg
Status project: In afronding
Doel: Ontwikkelen van een hulpmiddel voor zowel artsen als
begeleiders om vroegtijdig te kunnen bepalen of iemand met een
verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft.
Resultaten: Op 13 maart 2018 verdedigt Cis Vrijmoeth zijn
proefschrift getiteld: ‘Timely identification of people with
intellectual disabilities in need of palliative care’.

Proactief medische zorg
Status project: In uitvoering
Doel: ontwikkeling en toepasbaarheid van een pro-actief
gezondheidinstrument voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Resultaten: Het pro-actieve gezondheidsonderzoekinstrument is
aangepast zodat deze goed begrepen wordt en makkelijk in te
5

Werkplaats Bewegen



Status project: Afgerond
Doel: De methode ‘Dromen ontdekken en doen: meer bewegen in
het dagelijks leven’ aanpassen voor mensen die met ambulante
ondersteuning in de wijk wonen.
Resultaten: Een team van twee ervaringsdeskundigen, een
begeleider en een onderzoeker heeft met behulp van
klankbordgroep-bijeenkomsten en een rondetafelgesprek de
methode, die ontwikkeld is in het project ‘Gezond leven’,
aangepast. De aangepaste methode is getest en met de
gebruikerservaringen nog verder verbeterd. De nieuwe methode
“Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in het dagelijks
leven”, bestaat uit een beweegposter, weekplanner en handleiding
voor begeleiders. Download hier de producten.

Informatieoverdacht in de eerste lijn
Status project: Afgerond
Doel: Onderzoeken wat bij het overdragen van gezondheidsinformatie tussen huisartsen, patiënten met een verstandelijke
beperking en hun steunsysteem belemmerende en bevorderende
factoren zijn en aan welke voorwaarden de zorg en samenwerking
moet voldoen.
Resultaten: Op 23 oktober is Mathilde Mastebroek gepromoveerd!
Ze heeft haar proefschrift succesvol gepresenteerd en verdedigd.
Klik hier om het proefschrift 'Joint efforts and shared
responsibilities: health information exchange in primary care for
people with intellectual disabilities' in te zien en/of te
downloaden. Ook vindt u op de website producten over
'Naar de huisarts' die ingezet kunnen worden in de praktijk!

Medewerkers van Geneeskunde voor mensen met een
verstandelijke beperking tijdens het IASSIDD congres, zomer
2016 in Melbourne
Vlnr: Kristel Vlot-van Anrooij, Cis Vrijmoeth, Noortje Kuijken,
Tessa Frankena, Geraline Leusink, Esther Bakker-van Gijssel,
Marloes Heutmekers, Mathilde Mastebroek, Tonnie Coppus,
Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
Niet op de foto: Jenneken Naaldenberg, Henk Jansen, Anneke
van der Cruijsen, Anja van Lieshout-Hol, Monique Koks-Leensen
en Maarten Cuypers
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3. Onderwijs

4. Gezondheidszorg: de AVG Praktijk

In 2017 was Sterker op eigen benen bij diverse vormen van
onderwijs betrokken.

Sinds 2011 biedt de AVG Praktijk in de regio rondom het
Radboudumc zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
Het aantal bezoeken aan de AVG praktijk is de afgelopen jaren sterk
gegroeid, van 98 patiënten in 2014 naar 299 in 2017. Voor het
komende jaar heeft de AVG Praktijk de volgende plannen:

 Dit studiejaar zijn er grote keuzevakken (minoren)
ontwikkeld voor het nieuwe geneeskundecurriculum van
het Radboudumc. Vanaf voorjaar 2018 speelt geneeskunde
voor mensen met een verstandelijke beperking een grote rol
in 3 van deze keuzevakken: klinische genetica, psychiatrie en
complexe eerstelijns geneeskunde. Er zal gewerkt worden
met werkvormen die de dagelijkse praktijk zo dicht mogelijk
benaderen, zoals het naspelen van een multidisciplinair
overleg. Daarnaast is er een communicatielijn in
ontwikkeling waarbij studenten gesprekken voeren met
mensen met een verstandelijke beperking.
 Onderzoeksstages; in 2017 hebben 3 studenten hun
wetenschappelijke stage uitgevoerd bij Geneeskunde voor
mensen met een verstandelijke beperking. De onderwerpen
waren
‘Medicatievragen
op
de
huisartsenpost’,
‘Toepasbaarheid van een pro-actief gezondheidsonderzoek’
en ‘Gezondheidsbevordering op het werk’.
 In 2017 heeft weer een groot aantal Nijmeegse
coassistenten (c.a. 15) een keuzecoschap gelopen binnen
een instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking.

 Uitbreiden voorzieningen voor cliënten met een ernstige
meervoudige beperking:
We gaan kijken naar een plek en voorzieningen waar
cliënten met een ernstige meervoudige beperking beter
kunnen worden ontvangen.
 Samenwerking met Radboudumc:
We zijn in gesprek met het Radboudumc om te kijken of we
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die
opgenomen zijn in het Radboudumc vanuit de AVG praktijk
kunnen ondersteunen.
 Uitbreiding en verdere uitwerking van de transitie:
Adolescenten die overgedragen worden van de kinderarts
naar AVG verder en beter begeleiding te geven op basis van
gemaakte ad hoc afspraken.
 Cliënttevredenheid in kaart:
Een cliënttevredenheidsonderzoek geeft inzicht om de
dienstverlening verder te ontwikkelen en het zo goed
mogelijk aansluiten bij de wensen van de cliënt.
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5. (inter)nationale samenwerking
In 2017 zijn verschillende samenwerkingsverbanden verder
opgebouwd en uitgebreid. Hiermee positioneert en profileert
Sterker op eigen benen zich als academische werkplaats.
 Binnen de International Association for the scientific study
of intellectual and developmental disabilities (IASSIDD) zijn
verschillende onderzoekers actief. Zo zaten Jenneken
Naaldenberg en Esther Bakker in het organiserend comité
van het IASSIDD health congres in Belfast en is Jenneken cochair van de Health special interest research Group. Geraline
organiseert komend jaar een pre-conference workshop voor
het IASSIDD congres in Athene.
 Tessa Frankena heeft samen met haar co-onderzoekers het
consensus statement inclusief onderzoek geschreven. Dit
statement is tot stand gekomen in samenwerking met
verschillende internationale onderzoekers en coonderzoekers.
 Jenneken Naaldenberg heeft in Oxford een internationale
workshop over complexity in health bezocht en na
aanleiding hiervan een Europese aanvraag voor een
netwerksubsidie ingediend met 16 partners uit 8
verschillende EU landen.
 Thessa Hilgenkamp ( Erasmus MC en University of Illinois
Chicago) heeft bij de afdeling fysiologie van het
Radboudumc onderzoek uitgevoerd naar fysieke inspanning
bij mensen met VB. Sterker op Eigen Benen was betrokken
bij het werven van deelnemers.
 Met de universiteit van Wageningen wordt samengewerkt
waarbij dit jaar student Roald Pijpker zijn wetenschappelijke
stage in Nijmegen heeft gedaan. De samenwerking met

methodologe Hilde Tobi heeft na haar sabbattical bij onze
groep in 2016 ook een duurzaam vervolg gekregen.
 Binnen het Radboudumc wordt er samengewerkt met de
afdelingen: klinische genetica, geriatrie, IQ healthcare,
psychiatrie en verslavingsgeneeskunde
 Sterker op Eigen Benen is themaleider geworden van het
thema gezondheid op kennisplein gehandicaptensector.
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6. Publicaties en producten
In 2017 zijn er dertien onderzoeken gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften. Het proefschrift van Mathilde
Mastebroek is nu beschikbaar, u kunt het hier downloaden.
Praktijkgerichte producten zoals de tools van ‘Dromen, ontdekken
en doen! Meer bewegen in het dagelijks leven’ en de folder ‘Hoe
werk je samen in onderzoek’ zijn beschikbaar gesteld op onze
website.





Hieronder een compleet overzicht van de publicaties en producten
ontwikkeld in 2017.

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften







Bakker-van Gijssel, E.J., olde Hartman, T.C., Lucassen, L.B.J.,
van den Driessen Mareeuw, F., Dees, M.K., Assendelft,
W.J.J., van Schrojenstein Lantman-de, Valk , H.M.J., GPs’
opinions of health assessment instruments for people with
intellectual disabilities: a qualitative study. Br J Gen Pract,
2017. 67(654):41-48.
Bakker-van Gijssel, E.J, Lucassen, L.B.J., olde Hartman, T. C.,
van Son, L., Assendelft, W. J. J., van Schrojenstein Lantmande Valk, H. M. J. "Health assessment instruments for people
with intellectual disabilities—A systematic review." 2017.
Research in Developmental Disabilities 64: 12-24.
Coppus, A., Comparing generational differencees in persons
with down syndrome. Journal of Policy and Practice in
Intellectual Disabilities, 2017. 14(2): 118-123.
Coppus, A., The Intersection of Intellectual Disability and
Dementia: Report of The International Summit on
Intellectual Disability and Dementia. Watchman K, Janicki M;
Members of the International Summit on Intellectual
Disability and Dementia; Members of the International









Summit on Intellectual Disability and Dementia.
Gerontologist. 2017 Nov 2. doi: 10.1093/geront/gnx160.
Dodd K, Watchman K, Janicki MP, Coppus A, Gaertner C,
Fortea J, Santos FH, Keller SM, Strydom A. Consensus
statement of the international summit on intellectual
disability and Dementia related to post-diagnostic support.
Aging Ment Health. 2017 7:1-10. doi:
10.1080/13607863.2017.1373065.
Heutmekers, M., Naaldenberg, J., Verheggen, S. A.,
Assendelft, W. J. J., van Schrojenstein Lantman-de Valk,
H.M.J., Tobi, H., Leusink, G. L., Does risk and urgency of
requested out-of-hours general practitioners care differ for
people with intellectual disabilities in residential settings
compared with the general population in the Netherlands? A
cross-sectional routine data-based study. BMJ Open, 2017.
7(11): p. e019222.
Mastebroek, M., Joint efforts and shared resposibilities health information exchange in primary care for people with
intellectual disabilities, in Primary and Community Care.
2017, thesis, Radboud University: Nijmegen.
Mastebroek, M., Naaldenberg, J., Tobi, H., van
Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J., Lagro-Janssen,
A.L.M., Leusink, G.L., Priority-setting and feasibility of health
information exchange for primary care patients with
intellectual disabilities: A modified Delphi study. Patient Educ
Couns, 2017. 100(10): 1842-1851.
van den Driessen Mareeuw, F.A., Hollegien, M.I., Coppus,
A.M.W., Delnoij, D.M.J., de Vries, E., In search of quality
indicators for Down syndrome healthcare: a scoping review.
BMC health services research, 2017. 17(1).
Van Timmeren, E.A., Waninge, A., van Schrojenstein
Lantman-de Valk, H.M.J., van der Putten, A.J.J., van der
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Schans, C.P. Patterns of multimorbidity in people with severe
or profound intellectual and motor disabilities. Research in
developmental disabilities, 2017 67, 28-33
Van Timmeren, E. A., Schans, C. P., Putten, A. A. J., Krijnen,
W. P., Steenbergen, H. A., van Schrojenstein Lantman‐de
Valk, H. M. J., & Waninge, A. Physical health issues in adults
with severe or profound intellectual and motor disabilities: a
systematic review of cross‐sectional studies. Journal of
Intellectual Disability Research, 2017. 61(1), 30-49.
Vrijmoeth, C., Groot, C. M., Christians, M. G. M., Assendelft,
W. J. J., Festen, D. A. M., Van der Rijt, C. C. D., & Echteld, M.
A. Feasibility and validity of a tool for identification of people
with intellectual disabilities in need of palliative care (PALLI).
Research in developmental disabilities, 2018. 72, 67-78.
Wagemans, A. M. A., van Schrojenstein Lantman‐de Valk,
H. M. J., Proot, I. M., Bressers, A. M., Metsemakers, J.,
Tuffrey‐Wijne, I., Groot, M. & Curfs, L. M. G.
Do‐Not‐Attempt‐Resuscitation orders for people with
intellectual disabilities: dilemmas and uncertainties for ID
physicians and trainees. The importance of the deliberation
process. Journal of Intellectual Disability Research, 2017.
61(3), 245-254.

Publicaties in tijdschriften, boeken en producten












(2017). Instrumenten voor proactief gezondheisdonderzoek
voor mensen met een verstandelijke beperking (PGO-VB) in
de eerste lijn: een systhematisch literatuur overzicht.
Tijdschrift voor artsen voor verstandelijk
gehandicapten.Jaargang 35 – nr4
Bakker-van Gijssel EJ. Casus B alcoholverslaving. Casusboek
LVB en verslaving -"iedereen gebruikt toch?"2017.
Broersen, S., Huisartsenzorg voor verstandelijk
gehandicapten soms lastig, in Medisch Contact. 2017,
KNMG.
Coppus, T. and T. Lagro-Janssen, Seksueel misbruik bij
verstandelijk beperkte meisjes. Huisarts en wetenschap,
2017. 60(8): p. 410-412.
Frankena, T.K., A. van der Cruijsen, and H. Jansen, Folder
Hoe werk je samen in onderzoek? 2017.
Giessen, M., Coppus A. , and J. Klatter, Schriftelijke
taalvaardigheden bij volwassenen met
Downsyndroom, in Down+Up. 2017. p. 48-49.
Kuijken, N.M.J., Rutten, F., Buurman, M., and Bulkens, M.
Tools Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in het
dagelijks leven, 2017. Te downloaden via deze link.
Mastebroek, M., Overdracht van gezondheidsinformatie Ervaringen met huisartspatiënten met een verstandelijke
beperking. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk
Gehandicapten, 2017. 35(1): p. 13-5.

Bakker-van Gijssel, E.J., olde Hartman, T., Lucassen, P., van
den Driessen Mareeuw, F., Dees, M., Assendelft, P., & van
Schrojenstein Lantman-de Valk, H. (2017). Proactief
gezondheidsonderzoek bij verstandelijke beperking. Huisarts
en wetenschap, 60(8), 384-386.
Bakker-van Gijssel, E., olde Hartman, T., Lucassen, P.,
Assendelft, P., & van Schrojenstein Lantman-de Valk, H.
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7. Presentaties, abstracts en workshops
In 2017 hebben den onderzoekers verschillende presentaties
workshops verzorgd. Zo gaf het ‘IASSIDD Health SIRG congres’
Belfast alle onderzoekers de gelegenheid om hun werk
presenteren. Hieronder een overzicht van alle presentaties
workshops gegeven in 2017.

en
in
te
en

Internationale congressen: (poster)presentaties










Bakker-van Gijssel EJ, Diepstra H. Implementation and
uptake of primary healthcare guidelines to improve the
health of adults with intellectual and developmental
disabilities: towards an (international) research agenda.
IASSIDD Health SIRG conference Belfast 20 june 2017
Bakker-van Gijssel EJ, Diepstra H Uptake and
implementation of the health check to improve the health of
adults with IDD - setting the research agenda-Health SIRG
conference IASSIDD, Belfast, 21 juni 2017
Bakker-van Gijssel, E., et al. (2017). Proactive health
assessment instrument for people with intellectual
disabilities (ID). Poster presentation Health SIRG IASSIDD
Belfast, 20 June 2017
Coppus, A. - A collaborative platform to facilitate proof-ofconcept trials targeting amyloid overproduction for the
prevention of Alzheimer’s disease in Down syndrome. DS
1000 conference,Munchen, 30 january 2017
Coppus, A., van den Driessen Mareeuw, F.A.,Delnoij D.M.J.,
de Vries E., Health Care Quality for people with Down
Syndrome: The Patient Perspective. Poster presentation
T21rs Conference Chicago, 9 June 2017







Coppus, A., Clinical Data in Multi-Centre Studies; Challenges
in Harmonising different Protocols, T21rs Conference
Chicago, 10 June 2017
Frankena, T., Reflection of a 3-year collaboration between
researchers with and without intellectual disabilities, in 3rd
International Conference Disability Studies 'The Art of
Belonging'. 2017: Amsterdam.
Naaldenberg J., Kuijken, N.M.J., Nijhuis-van der Sanden, R.,
van Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J., Leusink. G.L.,
Dream, discover and do! Increasing physical activity in
everyday life: a limited efficacy study. IASSIDD 2017 Health
SIRG, 2017.
Vlot-van Anrooij, K., Overwijk, A., Waningen, A.,
Naaldenberg, J., Hilgenkamp, T.I.M., van der Putten, A.A.J.,
Leusink, G.L., van der Velden , J., van der Schans, C.P. ,
Health supporting environment for people with moderate to
profound ID: inventory of support needs. IASSIDD 2017
Health SIRG, 2017.

Nationale congressen, workshops en presentaties






Bakker-van Gijssel EJ. Let's talk about sex -presentatie. 51e
kinderarts week Radboudumc; Radboudumc2017
Bakker-van Gijssel EJ, Naaldenberg J., Van der Cruijsen, A.
Mensen met verstandelijke beperkingen - Persoonsgericht
door protocol. Mertensdag; Berg en Dal2017
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