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De AVG-praktijk

Onderzoek naar COVID-19 infecties bij mensen met VB middels dataregistratie
en naar de impact van COVID-19 op mensen met LVB en laaggeletterden door
een inclusieve monitor.

Promotieonderzoek waarin volwassenen met kanker en een verstandelijke
beperking centraal staan. Waarin verschilt hun kankerbehandeling van mensen
zonder VB? Hoe ervaren zij en hun betrokkenen dat? Dit onderzoek geeft meer

inzicht in passende kankerzorg voor deze patiënten.
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Internationale organisatie medische zorg 
Promotieonderzoek naar de internationale perspectieven op de organisatie van
medische zorg voor mensen met VB middels het platform HealthIDea. Het
onderzoek geeft inzicht in wat nodig is om deze zorg beter aan te laten sluiten op
de behoeften van mensen met VB.

Promotieonderzoek naar de samenwerking en kennisuitwisseling tussen
onderzoek en praktijk in de VB-sector en binnen de academische werkplaats. Het

onderzoek geeft inzicht in wat er nodig is om dit te optimaliseren ten behoeve
van de gezondheid van en zorg voor mensen met VB.  

Samenwerking en kennisuitwisseling

TRAIN-ID
Promotieonderzoek naar het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor
begeleiders over de gezondheid van mensen met VB. Dit is een internationaal
onderzoeksproject waar Zambia en Nederland bij betrokken zijn.

Ontwikkeling en implementatie van eHealth
Promotieonderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van eHealth voor

mensen met VB door integratie van ervaringen met eHealth, literatuur en
theoretische raamwerken. Hierbij staan inclusief onderzoek en co-design samen

met co-onderzoekers en andere stakeholders centraal.

Onderzoek gericht op het optimaliseren van de medische zorg op het gebied van
chronische ziekten, mentale gezondheid en complexe zorg bij mensen met VB

door gebruik te maken van de medische gegevens afkomstig van de
huisartspraktijk en de AVG praktijk.

Promotieonderzoek naar elektronische cliënten en patiënten dossiers die
gebruikt worden door de zorgverleners van mensen met VB. Ontwikkeling van

een inclusief big data platform om de data uit deze dossiers te kunnen
analyseren.

Promotieonderzoek naar hoe vaak chronische ziekten voorkomen bij mensen
met VB, welke zorg zij hiervoor ontvangen, en hoe deze zorg wordt ervaren. Het
onderzoek helpt om de huidige chronische ziektezorg beter aan te laten sluiten
op de behoeften van mensen met VB.

Projecten over het actief betrekken van de doelgroep en eindgebruikers in
onderzoek, inbedden van inclusief design in (eHealth) ontwikkelprocessen,
gebruik van burgerwetenschap bij het ophalen van kennisvragen en het zichtbaar
maken en communiceren van de meerwaarde hiervan.

Onderzoek naar de verschillen tussen mensen met en zonder VB op het gebied
van ziekte en ontvangen zorg, zoals bijvoorbeeld bij diabetes of kanker, door
gebruik te maken van bestaande landelijke of regionale gegevens.

Gezondheidsbevordering, uitkomstmaten en HealthIDea

Optimalisering van de medische zorg aan mensen met VB in de 1e, 2e en 3e lijn.
Uitbouwen van de taken van de AVG(praktijk); verankering van de transitiepoli

(18- naar 18 +) en samenwerking met andere medisch specialisten in het
Radboudumc uitbouwen.

Dr. Tim Pelle, PT

Down syndroom

Dr. Tonnie Coppus, M.D.

Onderzoek naar volwassenen met het syndroom van Down. Coördinatie van de
Downpoli en al het aan Down syndroom gerelateerde onderzoek.

Onderzoek en implementatie van gezondheidsbevordering en uitkomstmaten
voor mensen met een VB. Doorontwikkeling van het (internationale) online
platform HealthIDea.
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Onderwijs
Het organiseren en geven van onderwijs en training over
de gezondheid en zorgbehoeften van mensen met VB
gericht op geneeskundestudenten en andere studenten
binnen en buiten het Radboudumc.

Dr. Marloes Heutmekers, M.D. en Dr. Fleur Boot, M.D.

GGZ voor volwassenen met een LVB in de eerste lijn 
Promotieonderzoek naar de psychische problemen en verslavingsproblemen van
en geleverde zorg aan mensen met een lichte VB in de eerste lijn, en de
mogelijkheden tot verbetering van deze zorg.

Katrien Pouls, M.D. 

Eerstelijnszorg en uitwisseling van gezondheidsinformatie
Onderzoek naar het functioneren van gezondheidszorgsystemen voor mensen

met VB en laaggeletterden. Dit met een focus op het goed delen van
patiëntgebonden gezondheidsinformatie met en door huisartsen.

Dr. Mathilde Mastebroek, M.D.
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