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Voortgang Project 
 
Eind april en begin juni hebben 
we in verschillende centra de 
onderzoeksopzet gepresen-
teerd. Vele nuttige opmerkingen 
en aanwijzingen hebben wij 
mogen ontvangen en verwerkt. 
Verder zijn we gestart met het 
operationaliseren (uitwerken) 
van de onderzoeksvragen. Om 
de onderzoeksvragen en later 
de resultaten goed te kunnen 
ordenen zijn we op zoek 
gegaan naar een geschikte 
structuur. Verschillende 
structuren zijn de revue 
gepasseerd en uiteindelijk 
hebben we gekozen om de 
programmastructuur van de 
VRIN te gebruiken als stramien 
(Handleiding Behandelprogram-
ma’s, publicatienummer 10/ 
2001). De keuze om de 
onderzoeksvragen te structure-
ren aan de hand van de door 
VRIN voorgestelde structuur is 
tweeledig. Ten eerste geeft de 
structuur steun bij de for-
mulering van de onderzoeks-
vragen. Ten tweede helpt de 
structuur de onderzoeksvragen 
en resultaten te ordenen en de 
volledigheid van de program-
mabeschrijving te bewaken. Na 
het uitwerken van deze 
structuur en de 
onderzoeksvragen zullen wij dit 
document voorleggen aan een 
onafhankelijke expertgroep.  
 
Naast het uitwerken van de 
onderzoeksvragen zijn we ook 
hard bezig met het klaarmaken 
van de instrumenten, het  

regelen van de inclusie en de 
start van de algemene do-
cumentanalyse. Vanaf septem-
ber zullen we alle centra 
langsgaan om Algemene 
documenten over het revali-
datieprogramma te verzamelen. 
In november beginnen we dan 
met de inclusie van de kinderen 
in de 5 centra en het 
verzamelen van kindspecifieke 
informatie. Deze kindspecifieke 
informatie zal ingewonnen 
worden middels vragenlijsten 
aan ouders en professionals.  
 

PERRIN  
(Pediatric Rehabilitation 
Research in the 
Netherlands)  
 
Aankondiging Symposium 
“Diversiteit van het meten in de 
kinderrevalidatie” 
 
op vrijdag 15 november 2002 
van 10.00 -16.30 uur 
in het Educatorium (zaal 
Megaron) op de Uithof te 
Utrecht 
 
Tijdens het symposium staat 
het meten in de 
kinderrevalidatie centraal. 
Welke instrumenten bestaan er 
voor welke diagnosegroepen, 
voor welke leeftijdcategorie en 
welk doel? Onderzoekers van 
de vijf PERRIN-projecten en 
enkele andere deskundigen op 
het gebied van 
meetinstrumenten in de 
kinderrevalidatie zullen in het 
bijzonder ingaan op de keuzes 
die gemaakt kunnen en 

moeten worden. Zowel in de 
praktijk als in wetenschap-
pelijk onderzoek. 
 
Indien u geen uitnodiging heeft 
ontvangen stuur ik u die met 
veel plezier alsnog toe! 
 

Interessante 

weetjes 
 
Een samenleving met een  
handicap  
(themamaand juni 2002/ rvu) 
De maand juni stond bij de 
uitzendingen van de rvu 
(educatieve omroep) in het 
teken van "een samenleving 
met een handicap". Hoe Neder-
landers over het algemeen 
aankijken tegen mensen met 
een handicap is niet eenvoudig 
te beantwoorden. Negatieve en 
positieve beelden wisselen 
elkaar af en er is nog altijd veel 
onbegrip en onwetendheid.  Zie 
verder: http://www.omroep.nl/rvu  
(Thema's en programma's). 
 
Aanbieding advies  
Samen leven in de samenleving 
'Als ik gewoon als mens 
geaccepteerd zou worden, zou 
het veel beter met me gaan.' 
'Als huisartsen niet om kunnen 
gaan met mensen met beper-
kingen, moet iedereen zich 
zorgen maken over zijn 
huisarts.' Deze uitspraken 
deden mensen met een ver-
standelijke beperking in reactie 
op vragen van Gijs Wanders, 
tijdens de persconferentie op 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dinsdag 25 juni jongstleden 
waarin de RVZ zijn advies 
'Samen leven in de samen-
leving' heeft aangeboden aan 
de staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, 
mevrouw M. Vliegenthart.  
Zie verder: http://www.rvz.net 
 
Radiodiscussie 
"INTEGRATIE VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTEN MOET 
ZORGVULDIGER" 
 
De integratie van verstandelijk 
gehandicapten in de maat-
schappij moet zorgvuldiger. Het 
huidige beleid om instellingen 
voor gehandicapten te ontman-
telen ten gunste van woon-
voorzieningen in reguliere wij-
ken pakt te vaak nadelig uit voor 
de gehandicapten. Er is sprake 
van gebrek aan begeleiding en 
tekortschietende medische 
zorg. Dat blijkt uit het debat in 
het RVU-radioprogramma De 
Con-frontatie waarin werd 
gesproken over de vraag: hoe 
bevorder je de integratie én het 
welzijn van verstandelijk 
gehandicapten?  
 
Na te luisteren op: 
http://www.omroep.nl/rvu/rvu_web
/gehandicapten/confrontatie.html 
(RealAudio, uitgezonden op 14 
juni 2002). 

Data om te noteren: 
 
1 november 2002:  
Start inclusie onderzoek 
ProCP 

 
15 november 2002:  
PERRIN Symposium 
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