PERRIN-PiP nieuwsbrief
Editie nummer 2, januari 2017
Binnen het PERRIN Participatie in Perspectief (PiP) project staan de persoonlijke participatieervaringen van jongeren met Cerebrale Parese (CP) centraal. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd
binnen het project, zowel voor jongeren als mét jongeren. Tot maart 2018 zal het project in het
teken staan van het ontwikkelen van aanbevelingen vanuit deze ervaringskennis. Het komende jaar
gaat ons dus hopelijk (nog) meer moois brengen!
In deze nieuwsbrief lees je over de stand van zaken van het onderzoek, maar hebben wij ook andere
leuke nieuwtjes zoals artikelen in het BOSK magazine en een nieuwe Facebook pagina!
Stand van zaken: het PiP onderzoek
In maart 2016 is gestart met het afnemen van de eerste
interviews bij jongeren met CP. Inmiddels zijn er 23 interviews
gedaan. Daarnaast hebben wij ook 35 ouders gesproken en
jongeren en ouders gevraagd om vragenlijsten in te vullen.
Mooie artikelen in BOSK
magazine!
De afgelopen periode zijn er
twee mooie artikelen over het
PiP project verschenen in het
magazine van de BOSK.
Interview
PiP-ambassadeur Jesse van de
Water legt projectcoördinator
Dirk-Wouter Smits het vuur
aan de schenen in een scherp
interview. Lees het interview
hier.
Hoe is leven met CP voor jou
als jongere?
En meest recent: een artikel
waarin
PiP-ambassadeurs
Jesse van de Water, Lauren
Sluiter,
Nienke
Heijne
Makkreel, Nikita Kramer,
Piotr Bouma en Thom den
Boer reageren op een aantal
quotes
gebaseerd
op
informatie uit een aantal
interviews
met
de
deelnemers. Zij vertellen hier
over thema’s als zichzelf
accepteren,
mee
kunnen
komen/meedoen en voorrang
krijgen. Lees hier meer!

In november 2016 is gestart met een tussenanalyse van de
jongeren interviews door de onderzoekers. Ook de PiPambassadeurs werken mee aan het analyseren van de
interviews. Met deze analyse krijgen we meer zicht op de
informatie die we tot nu toe hebben verzameld en of het nog
nodig is om aanpassingen te doen. Afhankelijk daarvan wordt
besloten of en met welke veranderingen er nieuwe interviews
afgenomen gaan worden onder de oud PERRIN kandidaten.
Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Sophie
Wintels (junior onderzoeker, s.wintels@dehoogstraat.nl) of
Dirk-Wouter
Smits
(projectcoördinator
onderzoek,
d.smits@dehoogstraat.nl).
Even voorstellen: BOSK medewerkers!
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Vanuit de BOSK zijn Diana Wiegerink, Sabrina Wolffenbuttel en
Marike Willems-Op het Veld betrokken bij PiP. Zij zijn de
‘schakel’ tussen het onderzoek en de praktijk. Zo onderhouden
zij de contacten met de jongeren-ambassadeurs, organiseren de
bijeenkomsten en houden zij zich bezig met het vertalen van
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onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk.
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PiP op EACD congres!
In juni 2016 heeft Dirk-Wouter Smits
(projectcoördinator onderzoek) een poster over
PiP gepresenteerd op het congres van the
European Academy Childhood Disability (EACD)
in Stockholm. Zie hier de betreffende poster.
Ook
dit
jaar
zal
het
PiP
project
vertegenwoordigd worden op het EACD congres
in Amsterdam. Hier zal Sophie Wintels (junior
onderzoeker) de ervaringen uit de interviews
gaan
presenteren.
Daarnaast
zullen
medewerkers van de BOSK, de onderzoekers én
ambassadeurs samen een mini-symposium
geven, waar stil gestaan wordt bij wat we met
het PiP project hopen te bereiken en wat de rol
is van de jongeren-ambassadeurs in het project.

Facebookgroep ‘Wij en CP’

Ben of ken jij een jongere met CP die op
zoek is naar een plek om ervaringen te
delen, vragen te stellen, successen te
vertellen of zorgen te uiten?
Dan kan je nu terecht op de besloten
Facebookgroep ‘Wij en CP’, een initiatief van
de PiP-ambassadeurs. Deze Facebookgroep
is
speciaal
voor
jongeren
en
(jong)volwassenen tussen 13 en 25 jaar.
Meld je aan bij deze groep met jouw
Facebook account!

Workshop Marc de Hond

Op 19 november 2016 heeft Marc de
Hond een leuke en leerzame
workshop gegeven aan alle PiPambassadeurs over positiviteit, hoe
ga je om met je beperking, en wat het
betekent om ambassadeur te zijn bij
het project. De workshop vond plaats
tijdens de Landelijke BOSK CP dag in
Utrecht. Voor vragen over het
praktijkgedeelte van het project en
betrekken van de ambassadeurs, kunt
u terecht bij Marike Willems-op het
Veld (projectcoördinator praktijk,
marike@bosk.nl) of Diana Wiegerink
(diana@bosk.nl)
en
Sabrina
Wolffenbuttel (sabrina@bosk.nl).
“Participatie in Perspectief: jongeren met CP doen mee op school, werk, bij sport en in zorg”
(PiP) is een gezamenlijk project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC
Utrecht Hersencentrum / De Hoogstraat Revalidatie) en de BOSK. Dit project wordt gesubsidieerd
door Fonds NutsOhra. Voor meer informatie, zie ook www.perrin.nl/pip.
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door PiP jongeren-ambassadeurs.

