Onderzoeksbeschrijving

(Be)Leef in de wijk
Onderzoek naar vaktherapie in de leefomgeving van mensen
met een licht verstandelijke beperking.

Inleiding
De inzet van vaktherapie afgestemd op de behandeling en begeleiding van andere (in)formele hulpverleners in de leefomgeving zou
bijkomende problematiek van mensen met licht verstandelijke
beperkingen (LVB) kunnen verminderen of de omgang hiermee
kunnen verbeteren. Vaktherapie is een behandelvorm die naadloos
aansluit bij de aandachtspunten voor effectieve interventies bij deze
doelgroep en wordt intramuraal al jarenlang als een waardevolle
aanvulling gezien op behandelvormen met een meer verbale insteek.
Echter, vaktherapie wordt nog nauwelijks in de leefomgeving van
mensen met een LVB aangeboden. Een ontwikkeling in deze richting
is momenteel wel gaande. Vaktherapeuten werken vaker samen met

Lectoraat
Kennisontwikkeling Vaktherapieën
KenVaK is een landelijke samenwerking tussen diverse
hogescholen en staat onder leiding van lector prof. dr.
Susan van Hooren. Deze hogescholen bundelen in een
coöperatie onderzoek naar vaktherapie. Dit zijn
ervaringsgerichte therapieën gericht op het reduceren
van psychosociale klachten en bestaan uit beeldende,
drama-, muziek-, dans-, psychomotorische en speltherapie. De coöperatie KenVaK heeft als doel om
innovaties te stimuleren en toegepaste kennis te
ontwikkelen op het gebied van vaktherapie die ten
goede komt aan de beroepspraktijk en de opleidingen.

(FACT-LVB) behandelteams volgens een ontwikkeld samenwerkingskader. Dit kader blijkt niet toepasbaar voor andere contexten in de
leefomgeving, waar structuur in samenwerking vaak niet aanwezig
is en ook samenwerking met informele hulpverleners nodig is. Een
aangepast samenwerkingskader om structurele samenwerking te
realiseren tussen vaktherapeuten en (in)formele hulpverleners is
essentieel. Evenals nader inzicht in welke vaktherapeutische interventies in de leefomgeving werken.

Doel en vraagstelling
Het onderzoeksproject (Be)Leef in
de wijk richt zich op de vraag van
vaktherapeuten of het eerder ontwikkelde kader voor samenwerking
en bijbehorend indicatiemodel voor
vaktherapie bij LVB toepasbaar gemaakt kan worden voor structurele
samenwerking tussen vaktherapeuten en (in)formele hulpverleners bij
behandeling in de leefomgeving?
En op de vraag hoe effecten van
vaktherapeutisch behandelen in de
leefomgeving inzichtelijk kunnen
worden gemaakt?

Periode van onderzoek
Juli 2019 t/m juli 2021
Opdrachtgever
SIA, National Regieorgaan voor
Praktijkgericht Onderzoek

Uitvoering
In dit praktijkgericht onderzoek
wordt het eerder ontwikkeld samenwerkingskader met focusgroepen
doorontwikkeld en toepasbaar
gemaakt voor meerdere contexten
in de leefomgeving (deelproject 1).
De toepassing van dit kader wordt
in een procesevaluatie geëvalueerd
(deelproject 2). Middels gestapeld
N=1 onderzoek wordt onderzocht
welke vaktherapeutische interventies
in de leefomgeving werken bij welke
indicaties (deelproject 3).
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Resultaten
De inzichten worden verwerkt tot een
breed toepasbaar samenwerkingskader, een indicatiemodel voor
vaktherapeutische behandeling in de
leefomgeving en een methode om
vaktherapeutisch handelen te blijven
evalueren.
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