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Samenvatting  
Lichamelijke gezondheidsproblemen komen veel voor bij mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en motorische beperkingen (Z)EVMB). Deze gezondheidsproblemen 
kunnen ongemak en pijn veroorzaken en de kwaliteit van bestaan negatief beïnvloeden. 
 
De groep mensen met (Z)EVMB heeft twee belangrijke kenmerken: (a) een (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking (geschat intelligentiequotiënt <35 punten) en (b) een ernstige 
motorische beperking die zich bijvoorbeeld uit in een onvermogen om zich zelfstandig te 
kunnen voortbewegen. Daarnaast is er veelal sprake van een visuele en/of auditieve 
beperking en meerdere andere lichamelijke gezondheidsproblemen. Hierdoor hebben 
mensen met (Z)EVMB intensieve ondersteuning nodig bij alle activiteiten van het 
dagelijkse leven.  
 
Voor het signaleren van lichamelijke gezondheidsproblemen zijn mensen met (Z)EVMB 
afhankelijk van hun omgeving. Ze kunnen vaak alleen op non-verbale wijze aangeven dat 
ze zich niet lekker voelen of pijn hebben. In plaats van woorden maken deze mensen 
gebruik van lichaamstaal, stemgeluid en gezichtsuitdrukking om te communiceren. Vaak 
is een verandering in hun gedrag de enige aanwijzing van de aanwezigheid van een 
gezondheidsprobleem. Omdat mensen met (Z)EVMB niet op een gangbare manier 
duidelijk kunnen maken dat ze een gezondheidsprobleem ervaren, is het belangrijk dat 
hun omgeving, zoals dagelijkse begeleiders, op de hoogte zijn van veelvoorkomende 
lichamelijke gezondheidsproblemen. Echter, tot nu toe is er weinig bekend over welke 
lichamelijke gezondheidsproblemen voorkomen bij mensen met (Z)EVMB, hoe vaak ze 
voorkomen én of bepaalde gezondheidsproblemen gecombineerd voorkomen (patronen 
in multimorbiditeit). 
 
Door lichamelijke gezondheidsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te 
behandelen, kunnen verergering en complicaties voorkomen worden. Voor deze vroege 
signalering zijn betrouwbare en valide meetmethoden nodig. Echter, niet alle 
gestandaardiseerde meetmethoden zijn geschikt voor mensen met (Z)EVMB. De 
combinatie en ernst van de aanwezige beperkingen die deze mensen hebben, kunnen de 
uitvoering en daarmee het meetresultaat beïnvloeden. Momenteel is echter niet bekend 
welke meetmethoden gebruikt worden in de praktijk en evenmin of deze betrouwbaar en 
valide zijn.  
 
Kennis en inzicht over hoe vaak lichamelijke gezondheidsproblemen voorkomen 
(prevalentie) en signalering hiervan bij volwassenen met (Z)EVMB kan de dagelijkse 
begeleiders en andere professionals helpen om veelvoorkomende lichamelijke 
gezondheidsproblemen tijdig te signaleren. Dit proefschrift heeft als algemeen doel om 
aan deze kennis en inzicht bij te dragen. Het proefschrift is ingedeeld in twee delen. 
Hierbij is de prevalentie van lichamelijke gezondheidsproblemen en patronen 
multimorbiditeit bij mensen met (Z)EVMB beschreven in deel 1 en de meetmethoden die 
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in de huidige praktijk worden gebruikt voor het signaleren van de lichamelijke 
gezondheidsproblemen in deel 2. 
 
Prevalentie van lichamelijke gezondheidsproblemen en patronen in 
multimorbiditeit bij mensen met (Z)EVMB 
Het doel van de eerste twee studies is het in kaart brengen van de prevalentie van 
lichamelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen met (Z)EVMB. Dit is gedaan door 
middel van een systematisch literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) en een dossieronderzoek 
in de praktijk (hoofdstuk 3).  
Het doel van de derde studie is te analyseren welke gezondheidsproblemen tegelijkertijd 
voorkomen (hoofdstuk 4). 
  
In hoofdstuk 2 zijn de uitvoering en de resultaten van het systematisch 
literatuuronderzoek beschreven. In vijf databanken (MedLine/PubMed, CINAHL, Embase, 
PsycINFO en Web of Science) is gezocht naar studies die gaan over de prevalentie van 
lichamelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen met (Z)EVMB. De kwaliteit van de 
gevonden studies is beoordeeld. Via deze weg zijn vanuit 20 verschillende studies 35 
lichamelijke gezondheidsproblemen in kaart gebracht. Over zes gezondheidsproblemen 
kon via een statistische methode (een meta-analyse) het gemiddelde percentage van 
voorkomen berekend worden, omdat hierover meer dan drie studies gevonden zijn. Uit de 
resultaten blijkt dat epilepsie voor komt bij 70% van de mensen met ZEVMB; visuele 
problemen bij 56%; slikproblemen bij 30%; long-/ademhalingsproblemen bij 21%; 
gehoorproblemen bij 21% en reflux bij 16%. De meeste studies gaan over één of een 
klein aantal gezondheidsproblemen, hierdoor was het nog onduidelijk wat de prevalentie 
is van alle lichamelijke gezondheidsproblemen bij mensen met (Z)EVMB. Om hier meer 
inzicht in te krijgen, is vervolgens een dossieronderzoek uitgevoerd. Dit staat beschreven 
in hoofdstuk 3. In totaal zijn de medische dossiers en ondersteuningsplannen van 99 
volwassenen met (Z)EVMB geanalyseerd vanuit acht locaties van vijf 
woonzorginstellingen. Chronische lichamelijke gezondheidsproblemen en problemen die 
zich hebben voorgedaan in de voorgaande 12 maanden zijn geregistreerd. Meer dan 75% 
van de participanten met ZEVMB heeft obstipatie, visuele beperking, epilepsie of 
spasticiteit; 50% tot 75% heeft een vergroeiing van de heup/rug, incontinentie of reflux; 
25% tot 50% heeft overmatig cerumen, slikproblemen, vergroeiing voet, contracturen, 
eczeem/dermatitis, menstruatieproblemen (bij vrouwen), longontsteking of 
schimmelinfectie. Gemiddeld heeft iemand met (Z)EVMB 12 lichamelijke 
gezondheidsproblemen per persoon; sommige mensen zelfs 21.  
Veel (ernstige) lichamelijke gezondheidsproblemen komen tegelijkertijd voor 
(multimorbiditeit). In hoofdstuk 4 staat het onderzoek naar patronen van multimorbiditeit 
bij volwassenen met (Z)EVMB beschreven. In het onderzoek is geanalyseerd welke 
combinaties van twee gezondheidsproblemen vaak voorkomen. De combinatie van 
obstipatie en een visuele beperking komt bij 84% van de mensen met ZEVMB voor; 
obstipatie en epilepsie bij 76%; epilepsie en visuele beperking bij 71%; spasticiteit en 
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obstipatie bij 70%; spasticiteit en visuele beperking bij 69%; spasticiteit en epilepsie bij 
63%; scoliose en obstipatie bij 54% en scoliose en visuele beperking bij 51%. Daarnaast 
is geanalyseerd welke combinatie van vijf problemen vaak voorkomt. Bij 37% van de 
participanten komt de combinatie van obstipatie, visusstoornissen, epilepsie, spasticiteit 
en scoliose voor. Tevens blijkt uit deze analyse dat 56% van de participanten de 
combinatie van vier van deze gezondheidsproblemen heeft, namelijk obstipatie, 
visusstoornissen, epilepsie en spasticiteit.  
 
Meetmethoden die in de huidige praktijk worden gebruikt voor het signaleren van 
de lichamelijke gezondheidsproblemen 
Gezien de ernstige gevolgen van lichamelijke gezondheidsproblemen bij personen met 
(Z)EVMB, is vroegtijdige signalering van belang.  
 
Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 is het inventariseren van de 
betrouwbaarheid en validiteit van meetmethoden die in de praktijk gebruikt worden bij 
het signaleren van lichamelijke gezondheidsproblemen bij mensen met (Z)EVMB. 
Gebaseerd op de resultaten van het dossieronderzoek (hoofdstuk 3) zijn vijftien 
lichamelijke gezondheidsproblemen met niet/slecht zichtbare symptomen geselecteerd, 
namelijk: obstipatie, epilepsie, longontsteking, reflux, dysfagie, urineweginfectie, 
hypertensie, osteoporose, artrose, hartziekten, COPD/astma, urineretentie, hypothermie, 
parkinsonisme en spasticiteit.  
Via een online enquête zijn de meetmethoden geïnventariseerd bij 41 artsen voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn negen gestandaardiseerde 
meetinstrumenten gerapporteerd, namelijk: Bristol Stool Form Scale, oor- en rectale 
thermometer, Signaleringslijst Verslikken, handmatige en automatische bloeddrukmeter, 
pulsoxymeter, bladderscan en de Barnes Akathisia Rating Scale. Per meetinstrument is in 
de databanken Cochrane, PubMed, CINAHL, Embase en PsycINFO gezocht naar artikelen 
waarin de betrouwbaarheid en validiteit zijn geëvalueerd. Er zijn geen studies gevonden 
ten aanzien van de betrouwbaarheid en validiteit van deze meetinstrumenten bij mensen 
met een verstandelijke beperking of (Z)EVMB. In de studies bij de algemene populatie zijn 
van de negen meetinstrumenten alleen de rectale thermometer en de bladderscan 
voldoende betrouwbaar en valide. Er is een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing 
van meetinstrumenten die in de huidige praktijk worden gebruikt voor het signaleren van 
lichamelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen met (Z)EVMB.  
 
Slikproblemen (dysfagie) komen veel voor bij mensen met (Z)EVMB en de gevolgen 
kunnen groot zijn, zoals verstikking, luchtweginfecties, longontsteking, ondervoeding of 
uitdroging. Een luchtweginfectie is de meestvoorkomende doodsoorzaak bij mensen met 
(Z)EVMB. Het is belangrijk om slikproblemen vroeg op te sporen zodat complicaties 
voorkomen kunnen worden. In Nederland is de Signaleringslijst Verslikken ontwikkeld als 
een hulpmiddel voor begeleiders om vroeg te signaleren of mensen met een 
verstandelijke beperking van 50 jaar en ouder zich verslikken. Zoals gebleken is uit het 
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vorig onderzoek (hoofdstuk 5) wordt de Signaleringslijst Verslikken ook gebruikt bij 
mensen met (Z)EVMB. Echter, er is geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en 
validiteit van de Signaleringslijst Verslikken bij deze specifieke doelgroep. Hoofdstuk 6 
rapporteert de validiteit van de Signaleringslijst Verslikken bij mensen met (Z)EVMB van 
50 jaar en ouder: meet de lijst wat het zou moeten meten. De Signaleringslijst Verslikken 
is door begeleiders ingevuld voor 41 mensen met (Z)EVMB. De resultaten zijn vergeleken 
met resultaten van een gevalideerde referentietest (Dysphagia Disorders Survey; DDS). 
Deze is gescoord door logopedisten. Hieruit komt naar voren dat volgens de 
Signaleringslijst Verslikken 54% van de participanten slikproblemen heeft, terwijl dit 
volgens de DDS 95% is. Het verschil tussen de Signaleringslijst Verslikken en de DDS is 
statistisch significant. Deze resultaten laten zien dat dat de convergente validiteit van de 
Signaleringslijst Verslikken onvoldoende is. Mensen met (Z)EVMB van 50 jaar en ouder 
kunnen worden beschouwd als een hoog-risicogroep voor het hebben van slikproblemen, 
omdat het heel veel voorkomt en een ernstig en potentieel levensbedreigend probleem 
is. Het screenen op de aanwezigheid van slikproblemen door begeleiders met deze 
meetmethode in deze specifieke groep is een onnodige stap en een risicofactor voor de 
onderdiagnostiek van slikproblemen. Voor een betere zorg zouden mensen met (Z)EVMB 
van 50 jaar en ouder allemaal moeten worden beoordeeld door logopedisten of door een 
multidisciplinair verslikteam.  
  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat volwassenen met (Z)EVMB veel en ernstige 
lichamelijke gezondheidsproblemen tegelijkertijd hebben. Gedragsveranderingen kunnen 
uitingen zijn van een onderliggend somatisch gezondheidsprobleem en de aanwezigheid 
daarvan moet dan worden overwogen. Dagelijkse begeleiders hebben kennis nodig van 
(de interactie van) lichamelijke gezondheidsproblemen en behandelingen die daarvoor 
nodig zijn. Ze moeten vaardigheden hebben in het vroegtijdig opsporen van deze 
problemen. Voor de vroege opsporing zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten 
nodig. De resultaten van de studies in dit proefschrift kunnen een basis zijn voor het 
bepalen welke meetmethode voor het signaleren van lichamelijke 
gezondheidsproblemen ontwikkeld en/of geëvalueerd moet worden in verder onderzoek. 
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Signaleringslijst Verslikken 54% van de participanten slikproblemen heeft, terwijl dit 
volgens de DDS 95% is. Het verschil tussen de Signaleringslijst Verslikken en de DDS is 
statistisch significant. Deze resultaten laten zien dat dat de convergente validiteit van de 
Signaleringslijst Verslikken onvoldoende is. Mensen met (Z)EVMB van 50 jaar en ouder 
kunnen worden beschouwd als een hoog-risicogroep voor het hebben van slikproblemen, 
omdat het heel veel voorkomt en een ernstig en potentieel levensbedreigend probleem 
is. Het screenen op de aanwezigheid van slikproblemen door begeleiders met deze 
meetmethode in deze specifieke groep is een onnodige stap en een risicofactor voor de 
onderdiagnostiek van slikproblemen. Voor een betere zorg zouden mensen met (Z)EVMB 
van 50 jaar en ouder allemaal moeten worden beoordeeld door logopedisten of door een 
multidisciplinair verslikteam.  
  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat volwassenen met (Z)EVMB veel en ernstige 
lichamelijke gezondheidsproblemen tegelijkertijd hebben. Gedragsveranderingen kunnen 
uitingen zijn van een onderliggend somatisch gezondheidsprobleem en de aanwezigheid 
daarvan moet dan worden overwogen. Dagelijkse begeleiders hebben kennis nodig van 
(de interactie van) lichamelijke gezondheidsproblemen en behandelingen die daarvoor 
nodig zijn. Ze moeten vaardigheden hebben in het vroegtijdig opsporen van deze 
problemen. Voor de vroege opsporing zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten 
nodig. De resultaten van de studies in dit proefschrift kunnen een basis zijn voor het 
bepalen welke meetmethode voor het signaleren van lichamelijke 
gezondheidsproblemen ontwikkeld en/of geëvalueerd moet worden in verder onderzoek. 
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Dankwoord  
Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die mij, op welke manier dan ook, 
hebben bijgestaan in het voltooien van dit proefschrift. Zonder iemand tekort te doen, wil 
ik graag een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 
 
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor mijn promotoren prof. dr. C.P. van der Schans, 
prof. dr. A.A.J. van der Putten en prof. dr. H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk en 
mijn copromotor dr. A. Waninge. Het is heel waardevol geweest om jullie visie te horen en 
feedback te ontvangen vanuit jullie verschillende achtergronden. Uiteindelijk heb ik het 
aan jullie te danken dat het proefschrift een geslaagd verhaal is geworden.  
 
Beste Aly, dit alles is ooit begonnen met een afstudeeropdracht voor twee studenten van 
Verpleegkunde (Marieke en Ilse) die ik begeleidde en waarvan jij de opdrachtgever was. 
Door jouw aanstekelijke enthousiasme ben ik aangespoord te starten met het voor ons 
liggende onderzoek. Het is een lange, waardevolle weg gebleken met veel leermomenten. 
Ik wil je bedanken voor de fijne, enthousiaste begeleiding en je altijd positieve en 
opbouwende feedback. Zelfs als er een revisie nodig was van een artikel, kwam jij met 
iets positiefs waardoor je mij weer motiveerde om ermee aan de slag te gaan. Van jou 
heb ik veel geleerd over samenwerken, netwerken en communicatie. Ik bewonder hoe jij 
invulling geeft aan het lectorschap. Jij bent een inspirerend voorbeeld voor wat je met 
gedrevenheid en passie kunt bereiken. Dank je wel voor alles! Ik ben blij dat onze 
samenwerking nog even doorgaat nu we de Comeniusbeurs hebben binnengehaald. We 
gaan aan de slag met het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs met een sterke 
verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk!  
 
Beste Cees, als eerste bedankt dat ik de mogelijkheid en het vertrouwen van jou heb 
gekregen om op dit betrekkelijk onontgonnen gebied onderzoek te doen. Jouw kritische 
commentaar heeft me geholpen om de kwaliteit van mijn artikelen te verbeteren. Waar ik 
vaak teveel en te breed wil, heb jij mij geleerd weer terug te keren naar het onderwerp en 
dit scherper te formuleren. Je hebt waar ik dat nodig had de tijd genomen om samen met 
mij de stukken die ik had geschreven stap voor stap door te nemen. Je gave om iemand 
op deze manier weer op gang te helpen is bewonderenswaardig. Met name in de 
laatste periode van het promotietraject heb je voor me klaar gestaan. Ik had dit echt 
nodig om het proefschrift goed te kunnen afronden, dank je wel!  
 
Beste Annette, je bent ietsje later ingestapt als mijn tweede copromotor. Ik vind het heel 
bijzonder dat je sinds 2018 hoogleraar en daarmee mijn derde promotor bent. Ik heb 
veel geleerd van je kennis, je ervaring en je visie. Tijdens onze besprekingen kwam je 
vaak met een kritische vraag of een andere kijk. Dit zorgde weer voor nieuwe inzichten, 
waarvoor, mijn grote dank. Naast de kritische feedback heb je veel oog voor de persoon 
aan wie je feedback geeft. In je e-mail schrijf je dan: “Het lijkt heel veel, maar dat is het 
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Op deze plaats wil ik graag de mensen bedanken die mij, op welke manier dan ook, 
hebben bijgestaan in het voltooien van dit proefschrift. Zonder iemand tekort te doen, wil 
ik graag een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 
 
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor mijn promotoren prof. dr. C.P. van der Schans, 
prof. dr. A.A.J. van der Putten en prof. dr. H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk en 
mijn copromotor dr. A. Waninge. Het is heel waardevol geweest om jullie visie te horen en 
feedback te ontvangen vanuit jullie verschillende achtergronden. Uiteindelijk heb ik het 
aan jullie te danken dat het proefschrift een geslaagd verhaal is geworden.  
 
Beste Aly, dit alles is ooit begonnen met een afstudeeropdracht voor twee studenten van 
Verpleegkunde (Marieke en Ilse) die ik begeleidde en waarvan jij de opdrachtgever was. 
Door jouw aanstekelijke enthousiasme ben ik aangespoord te starten met het voor ons 
liggende onderzoek. Het is een lange, waardevolle weg gebleken met veel leermomenten. 
Ik wil je bedanken voor de fijne, enthousiaste begeleiding en je altijd positieve en 
opbouwende feedback. Zelfs als er een revisie nodig was van een artikel, kwam jij met 
iets positiefs waardoor je mij weer motiveerde om ermee aan de slag te gaan. Van jou 
heb ik veel geleerd over samenwerken, netwerken en communicatie. Ik bewonder hoe jij 
invulling geeft aan het lectorschap. Jij bent een inspirerend voorbeeld voor wat je met 
gedrevenheid en passie kunt bereiken. Dank je wel voor alles! Ik ben blij dat onze 
samenwerking nog even doorgaat nu we de Comeniusbeurs hebben binnengehaald. We 
gaan aan de slag met het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs met een sterke 
verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk!  
 
Beste Cees, als eerste bedankt dat ik de mogelijkheid en het vertrouwen van jou heb 
gekregen om op dit betrekkelijk onontgonnen gebied onderzoek te doen. Jouw kritische 
commentaar heeft me geholpen om de kwaliteit van mijn artikelen te verbeteren. Waar ik 
vaak teveel en te breed wil, heb jij mij geleerd weer terug te keren naar het onderwerp en 
dit scherper te formuleren. Je hebt waar ik dat nodig had de tijd genomen om samen met 
mij de stukken die ik had geschreven stap voor stap door te nemen. Je gave om iemand 
op deze manier weer op gang te helpen is bewonderenswaardig. Met name in de 
laatste periode van het promotietraject heb je voor me klaar gestaan. Ik had dit echt 
nodig om het proefschrift goed te kunnen afronden, dank je wel!  
 
Beste Annette, je bent ietsje later ingestapt als mijn tweede copromotor. Ik vind het heel 
bijzonder dat je sinds 2018 hoogleraar en daarmee mijn derde promotor bent. Ik heb 
veel geleerd van je kennis, je ervaring en je visie. Tijdens onze besprekingen kwam je 
vaak met een kritische vraag of een andere kijk. Dit zorgde weer voor nieuwe inzichten, 
waarvoor, mijn grote dank. Naast de kritische feedback heb je veel oog voor de persoon 
aan wie je feedback geeft. In je e-mail schrijf je dan: “Het lijkt heel veel, maar dat is het 
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niet. Ik doe een voorstel voor verschuiven van stukken tekst waardoor het dus lijkt alsof 
ik veel commentaar heb.” en “Goed bezig!!!! Komt goed hoor. Alle vertrouwen in.” 
Daarnaast is je gave om een tekst in te korten indrukwekkend. Ook onze samenwerking 
gaat nog even door in het kader van de Comeniusbeurs. Wij schrijven onderwijs waarin 
een begeleider, fysiotherapeut, andere paramedici, verpleegkundige en gedragskundige 
tijdens hun studie een half jaar met elkaar in de klas zitten en leren interprofessioneel 
samen te werken. Een uitdaging die wij samen aan zijn gegaan! 
 
Beste Henny, door de afstand was je wat meer op de achtergrond, maar daarmee niet 
minder belangrijk. Je scherpe inhoudelijke en tekstuele opmerkingen bij manuscripten 
waren onmisbaar. Bedankt dat jij je kennis en ervaring met mij hebt gedeeld. Jouw 
kritische blik en zorgvuldige commentaar leidde steeds weer tot een verbetering en 
aanscherping van mijn teksten. Je hielp me met name de focus op het doel te bewaken 
en consistent te zijn bij het schrijven. Ik ben je dankbaar voor je adviezen. Ik waardeer 
het zeer dat je, zelfs als emeritus zo actief en betrokken bent. Bedankt dat je van harte 
bereid was om, ondanks de grote afstand, te komen voor een extra overleg! 
 
Naast mijn promotiebegeleiders wil ik ook de andere coauteurs bedanken voor hun 
waardevolle feedback en de prettige samenwerking. Rianne Steenbergen: bedankt dat jij 
de onafhankelijke beoordelaar van de artikelen wilde zijn bij de systematische review. 
Succes met de laatste afrondende fase van je eigen promotieonderzoek. Wim Krijnen: als 
coauteur heb je bijgedragen aan de totstandkoming van twee artikelen van mij. Ik wil je 
dan ook bedanken voor je vakkundige statistische hulp en adviezen. Het is heel prettig 
dat je altijd snel reageert. Toen ik bijvoorbeeld de avond voor mijn presentatie in Wenen 
in 2014 in paniek mailde, reageerde je direct. Annelies Deddens: bedankt voor de 
samenwerking die heeft geleid tot het laatste artikel van mijn proefschrift. Als logopedist 
vroeg jij je af of de versliklijst wel goed genoeg was voor de doelgroep waar jij voor 
werkte. Je hebt het onderzoek zelf opgezet en ik heb de studenten Verpleegkunde 
begeleid. Heel erg bedankt voor je inzet. Hopelijk is dit een aanzet tot verder onderzoek 
naar verslikken bij de doelgroep.  
 
De leden van de leescommissie, professor C. Vlaskamp, professor H. Vermeulen, 
professor M. McCarron, wil ik hartelijk danken voor de tijd om dit proefschrift te lezen en 
te beoordelen en het deelnemen aan de oppositie; erg fijn dat jullie dit wilden doen. 
Thank you for taking time to read and review my thesis, and for your willingness to travel 
to Groningen to take part in the thesis committee.  
 
Letty Hartman wil ik hartelijk bedanken voor de ondersteuning bij de systematische 
literatuur review. Met name je zeer gewaardeerde hulp bij het maken van de zoekstring 
en het gebruik van de verschillende databases. 
 

Dankwoord 

 

Sander de Vries: door jou is mijn samenvatting en dit dankwoord leesbaar en (bijna) 
foutloos geworden. Door jouw correcties weet ik dat met name mijn interpunctie nogal 
eens hapert. Ik wil je bij dezen van harte danken voor je opmerkingen en correcties! 
 
Also, I would like to thank Fintan Sheerin: thank you for the detailed comments on the 
English language of chapter six of my thesis.  
 
Het onderzoek was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de medewerking van vijf 
organisaties in Nederland. ‘s Heeren Loo, Koninklijke Visio, De Zijlen, Talant en 
Vanboeijen. Deze organisaties hebben mij in de gelegenheid gesteld om het 
dossieronderzoek te doen. Alle ondersteuners, verpleegkundige (specialisten), 
paramedici en AvG’ers die aan mijn onderzoeken hebben meegewerkt ben ik veel dank 
verschuldigd. Uiteraard wil ik ook de wettelijk vertegenwoordigers bedanken. Zonder hun 
toestemming geen onderzoek.  
 
Ook de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) wil 
ik bedanken voor de mogelijkheid om onderzoek te kunnen uitvoeren onder hun leden.  
 
Tevens bedank ik de vele studenten die geholpen hebben tijdens het onderzoek door het 
doen van afstudeeropdrachten. In het bijzonder Marloes, Karolien, Hester en Rosanne 
die geholpen hebben bij het verzamelen van de gegevens uit de dossiers en Tessa, 
Susan, Jeffrey, Mariëlle, Gianna en Wietske die geholpen hebben met het vooronderzoek 
naar meetinstrumenten die gebruikt worden in de praktijk.  
 
Medewerkers van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en de 
onderzoeksgroep. Ineke en Trudy, jullie laagdrempelige hulp bij het faciliteren van veel 
praktische zaken heb ik zeer gewaardeerd. Onderzoeksgroep van het lectoraat, bedankt 
voor het meedenken en jullie goede input tijdens de inspirerende bijeenkomsten. Zonder 
iemand tekort te willen doen, wil ik mijn dank uitspreken aan die promovendi waarmee ik 
het meeste contact heb gehad, zoals Annemarie. Toch wel erg prettig wanneer je samen 
in hetzelfde schuitje zit en wat hebben we het leuk gehad met elkaar! Vooral bij de cursus 
Publishing in English en onze gezamenlijke uitstapje naar Den Haag. Fijn dat we samen 
konden optrekken en af en toe onze frustraties konden delen. Heel veel succes met jouw 
laatste loodjes. Gineke: ik bewaar goede herinneringen aan ons uitstapje naar Zweden! 
Rianne, Mariël, Leentje, Manouk en Inge, ik wens jullie heel veel succes met jullie 
onderzoek! 
 
Marjolijn, super bedankt dat je je creativiteit wilde gebruiken voor de voorkant van dit 
boekje! Zonder jou had dit boekje niet zo’n mooie voorkant gehad. Ik ben ook heel trots 
dat jij het stokje van mij overneemt en verder gaat met het onderzoek naar de 
somatische gezondheid van mensen met (Z)EVMB. Obstipatie is een belangrijk 
onderwerp en een groot probleem! 
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niet. Ik doe een voorstel voor verschuiven van stukken tekst waardoor het dus lijkt alsof 
ik veel commentaar heb.” en “Goed bezig!!!! Komt goed hoor. Alle vertrouwen in.” 
Daarnaast is je gave om een tekst in te korten indrukwekkend. Ook onze samenwerking 
gaat nog even door in het kader van de Comeniusbeurs. Wij schrijven onderwijs waarin 
een begeleider, fysiotherapeut, andere paramedici, verpleegkundige en gedragskundige 
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samen te werken. Een uitdaging die wij samen aan zijn gegaan! 
 
Beste Henny, door de afstand was je wat meer op de achtergrond, maar daarmee niet 
minder belangrijk. Je scherpe inhoudelijke en tekstuele opmerkingen bij manuscripten 
waren onmisbaar. Bedankt dat jij je kennis en ervaring met mij hebt gedeeld. Jouw 
kritische blik en zorgvuldige commentaar leidde steeds weer tot een verbetering en 
aanscherping van mijn teksten. Je hielp me met name de focus op het doel te bewaken 
en consistent te zijn bij het schrijven. Ik ben je dankbaar voor je adviezen. Ik waardeer 
het zeer dat je, zelfs als emeritus zo actief en betrokken bent. Bedankt dat je van harte 
bereid was om, ondanks de grote afstand, te komen voor een extra overleg! 
 
Naast mijn promotiebegeleiders wil ik ook de andere coauteurs bedanken voor hun 
waardevolle feedback en de prettige samenwerking. Rianne Steenbergen: bedankt dat jij 
de onafhankelijke beoordelaar van de artikelen wilde zijn bij de systematische review. 
Succes met de laatste afrondende fase van je eigen promotieonderzoek. Wim Krijnen: als 
coauteur heb je bijgedragen aan de totstandkoming van twee artikelen van mij. Ik wil je 
dan ook bedanken voor je vakkundige statistische hulp en adviezen. Het is heel prettig 
dat je altijd snel reageert. Toen ik bijvoorbeeld de avond voor mijn presentatie in Wenen 
in 2014 in paniek mailde, reageerde je direct. Annelies Deddens: bedankt voor de 
samenwerking die heeft geleid tot het laatste artikel van mijn proefschrift. Als logopedist 
vroeg jij je af of de versliklijst wel goed genoeg was voor de doelgroep waar jij voor 
werkte. Je hebt het onderzoek zelf opgezet en ik heb de studenten Verpleegkunde 
begeleid. Heel erg bedankt voor je inzet. Hopelijk is dit een aanzet tot verder onderzoek 
naar verslikken bij de doelgroep.  
 
De leden van de leescommissie, professor C. Vlaskamp, professor H. Vermeulen, 
professor M. McCarron, wil ik hartelijk danken voor de tijd om dit proefschrift te lezen en 
te beoordelen en het deelnemen aan de oppositie; erg fijn dat jullie dit wilden doen. 
Thank you for taking time to read and review my thesis, and for your willingness to travel 
to Groningen to take part in the thesis committee.  
 
Letty Hartman wil ik hartelijk bedanken voor de ondersteuning bij de systematische 
literatuur review. Met name je zeer gewaardeerde hulp bij het maken van de zoekstring 
en het gebruik van de verschillende databases. 
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Sander de Vries: door jou is mijn samenvatting en dit dankwoord leesbaar en (bijna) 
foutloos geworden. Door jouw correcties weet ik dat met name mijn interpunctie nogal 
eens hapert. Ik wil je bij dezen van harte danken voor je opmerkingen en correcties! 
 
Also, I would like to thank Fintan Sheerin: thank you for the detailed comments on the 
English language of chapter six of my thesis.  
 
Het onderzoek was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de medewerking van vijf 
organisaties in Nederland. ‘s Heeren Loo, Koninklijke Visio, De Zijlen, Talant en 
Vanboeijen. Deze organisaties hebben mij in de gelegenheid gesteld om het 
dossieronderzoek te doen. Alle ondersteuners, verpleegkundige (specialisten), 
paramedici en AvG’ers die aan mijn onderzoeken hebben meegewerkt ben ik veel dank 
verschuldigd. Uiteraard wil ik ook de wettelijk vertegenwoordigers bedanken. Zonder hun 
toestemming geen onderzoek.  
 
Ook de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) wil 
ik bedanken voor de mogelijkheid om onderzoek te kunnen uitvoeren onder hun leden.  
 
Tevens bedank ik de vele studenten die geholpen hebben tijdens het onderzoek door het 
doen van afstudeeropdrachten. In het bijzonder Marloes, Karolien, Hester en Rosanne 
die geholpen hebben bij het verzamelen van de gegevens uit de dossiers en Tessa, 
Susan, Jeffrey, Mariëlle, Gianna en Wietske die geholpen hebben met het vooronderzoek 
naar meetinstrumenten die gebruikt worden in de praktijk.  
 
Medewerkers van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en de 
onderzoeksgroep. Ineke en Trudy, jullie laagdrempelige hulp bij het faciliteren van veel 
praktische zaken heb ik zeer gewaardeerd. Onderzoeksgroep van het lectoraat, bedankt 
voor het meedenken en jullie goede input tijdens de inspirerende bijeenkomsten. Zonder 
iemand tekort te willen doen, wil ik mijn dank uitspreken aan die promovendi waarmee ik 
het meeste contact heb gehad, zoals Annemarie. Toch wel erg prettig wanneer je samen 
in hetzelfde schuitje zit en wat hebben we het leuk gehad met elkaar! Vooral bij de cursus 
Publishing in English en onze gezamenlijke uitstapje naar Den Haag. Fijn dat we samen 
konden optrekken en af en toe onze frustraties konden delen. Heel veel succes met jouw 
laatste loodjes. Gineke: ik bewaar goede herinneringen aan ons uitstapje naar Zweden! 
Rianne, Mariël, Leentje, Manouk en Inge, ik wens jullie heel veel succes met jullie 
onderzoek! 
 
Marjolijn, super bedankt dat je je creativiteit wilde gebruiken voor de voorkant van dit 
boekje! Zonder jou had dit boekje niet zo’n mooie voorkant gehad. Ik ben ook heel trots 
dat jij het stokje van mij overneemt en verder gaat met het onderzoek naar de 
somatische gezondheid van mensen met (Z)EVMB. Obstipatie is een belangrijk 
onderwerp en een groot probleem! 
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Alle collega’s van de opleiding Verpleegkunde van de Hanzehogeschool wil ik bedanken 
voor hun interesse door de jaren heen. Het was heel fijn om te merken dat zoveel 
mensen meeleefden en geïnteresseerd waren in mijn onderzoek.  
 
Mijn dank gaat ook uit naar Greet en Aletta die mij als teamleiders ondersteund hebben 
en hebben meegedacht hoe ik dit promotieonderzoek tot een goed einde zou kunnen 
brengen binnen alle drukte van de opleiding. Bedankt voor het vertrouwen en de 
ondersteuning die ik van jullie heb gekregen om mijzelf op deze manier verder te kunnen 
ontwikkelen en dit traject te kunnen afronden.  
 
Familie en vrienden, het is eindelijk klaar! Zonder iedereen hier bij naam te noemen wil ik 
jullie bedanken voor alle geduld, interesse, steun, vriendschap en gezelligheid tijdens het 
lange promotietraject. Ook heel erg bedankt voor alle gezellige en fijne momenten tijdens 
feestjes, uit eten, wandelingen en alle andere ontspannende activiteiten. Jullie geduld is 
meermaals op de proef gesteld door het uitstellen van dates. We gaan vast nog veel 
leuke dingen doen samen!  
 
Loïs en Jananda: bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn; ik voel me zeer vereerd. 
Voor ons voor ons alle drie is dit een heel nieuwe ervaring. Ik vind het superleuk dat jullie 
mij bijstaan tijdens mijn verdediging. Ik waardeer vooral ook de steun en hulp in de 
voorbereiding van alles rondom mijn promotie; we maken er een feestje van met z’n 
drieën! Loïs, behalve mijn collega bij Verpleegkunde ben je ook een goede vriendin. 
Bedankt voor de gezellige koffiemomentjes en dat we zowel werk als lief en leed kunnen 
delen. Jananda, fijn dat je mijn vriendin bent en dat je er al die jaren bent geweest. 
Bedankt voor de gezelligheid en de waardevolle fijne gesprekken tijdens onze eet- en 
wandelafspraakjes. Van jou heb ik geleerd dat ik wat liever voor mezelf mag zijn. Ik hoop 
dat we nog lang gezellige wandelingen samen zullen maken. 
 
Peter Jack, bedankt voor het regelen van de opmaak van de omslag! Ik zal hier ook even 
reclame voor je maken: voor een goede, lieve, leuke fotograaf, ga naar: 
http://www.hiddemafotografie.nl/ 
 
Lieve pap, het doet me veel verdriet dat je deze dag niet mee kunt maken, want ik weet 
zeker dat je ontzettend trots zou zijn geweest. Weet dat je er altijd bij bent, in mijn 
gedachten en in mijn hart. Mam, ik ben heel trots op jou, hoe jij je leven weer op hebt 
gepakt na het wegvallen van pap. Dank je wel voor je begrip voor mijn drukke agenda en 
dat je heel erg je best doet om te begrijpen wat ik aan het doen ben. Ik ga nu eindelijk je 
wijze advies opvolgen: ik ga ‘drijven op de kennis die ik heb’. Ik heb het net nog even 
‘gegoogeld’, maar deze wijze spreuk blijkt helemaal niet te bestaan. Terwijl ik precies 
snap wat je hiermee bedoelt.  
 
Lien, Johannes en Klaas Jan: hoewel we elkaar soms te weinig zien of spreken, weet ik 
dat ik altijd op jullie kan rekenen. Ik ben trots op jullie en ik vind dat we elkaar wat vaker 

Dankwoord 

 

moeten zien! Lien: je bent gastvrij en je weet het altijd gezellig te maken; misschien snel 
een keer weer een familiedag bij jou? 
 
Elsanne en Jaron: aan jullie ben ik het allermeeste dank verschuldigd. Jullie weten als 
beste dat er bij het schrijven van dit proefschrift ook moeilijkere momenten zijn geweest. 
Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek altijd op jullie onvoorwaardelijke, positieve en 
stimulerende steun kunnen rekenen. Jullie hebben me overal waar mogelijk geholpen. 
Zonder jullie had ik dit nooit bereikt. Daarnaast herinneren jullie mij er regelmatig aan dat 
er meer is dan werk en onderzoek en dat gezond eten, ontspannen en bewegen 
superbelangrijk is. 
 
Marco en Nisso: ik ben blij dat jullie mijn schoonkinderen zijn; ik had het niet beter 
kunnen treffen! Dank voor het zo vaak afstaan van Elsanne en Jaron. 
 
Tijn en Ivan: lieve kleine mannen, bedankt voor de afleiding in de afgelopen drukke tijd; 
het heeft me geholpen in het relativeren van mijn werk. Ik geniet van jullie en ik ben 
enorm gelukkig met jullie!  Het proefschrift is af; dat geeft ruimte om nog meer samen te 
kunnen genieten en daar verheug ik me enorm op.  
 
Tot slot; mijn allerliefst Rudi, we zijn al meer dan 30 jaren samen waarin we een heleboel 
mooie momenten hebben beleefd. Mijn liefste, jouw steun is onontbeerlijk geweest om 
dit proefschrift mogelijk te maken. Ik weet dat jij het heel gewoon vindt, maar zonder 
jouw onvoorwaardelijke steun, bemoediging, liefde, begrip en vertrouwen was dit hele 
traject voor mij onmogelijk geweest. Jij hebt me altijd gestimuleerd om me verder te 
ontwikkelen en je hebt er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat thuis alles geregeld was, 
zodat ik dit proefschrift kon schrijven. Ik verheug me op (nog) ouder worden met je.  
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Alle collega’s van de opleiding Verpleegkunde van de Hanzehogeschool wil ik bedanken 
voor hun interesse door de jaren heen. Het was heel fijn om te merken dat zoveel 
mensen meeleefden en geïnteresseerd waren in mijn onderzoek.  
 
Mijn dank gaat ook uit naar Greet en Aletta die mij als teamleiders ondersteund hebben 
en hebben meegedacht hoe ik dit promotieonderzoek tot een goed einde zou kunnen 
brengen binnen alle drukte van de opleiding. Bedankt voor het vertrouwen en de 
ondersteuning die ik van jullie heb gekregen om mijzelf op deze manier verder te kunnen 
ontwikkelen en dit traject te kunnen afronden.  
 
Familie en vrienden, het is eindelijk klaar! Zonder iedereen hier bij naam te noemen wil ik 
jullie bedanken voor alle geduld, interesse, steun, vriendschap en gezelligheid tijdens het 
lange promotietraject. Ook heel erg bedankt voor alle gezellige en fijne momenten tijdens 
feestjes, uit eten, wandelingen en alle andere ontspannende activiteiten. Jullie geduld is 
meermaals op de proef gesteld door het uitstellen van dates. We gaan vast nog veel 
leuke dingen doen samen!  
 
Loïs en Jananda: bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn; ik voel me zeer vereerd. 
Voor ons voor ons alle drie is dit een heel nieuwe ervaring. Ik vind het superleuk dat jullie 
mij bijstaan tijdens mijn verdediging. Ik waardeer vooral ook de steun en hulp in de 
voorbereiding van alles rondom mijn promotie; we maken er een feestje van met z’n 
drieën! Loïs, behalve mijn collega bij Verpleegkunde ben je ook een goede vriendin. 
Bedankt voor de gezellige koffiemomentjes en dat we zowel werk als lief en leed kunnen 
delen. Jananda, fijn dat je mijn vriendin bent en dat je er al die jaren bent geweest. 
Bedankt voor de gezelligheid en de waardevolle fijne gesprekken tijdens onze eet- en 
wandelafspraakjes. Van jou heb ik geleerd dat ik wat liever voor mezelf mag zijn. Ik hoop 
dat we nog lang gezellige wandelingen samen zullen maken. 
 
Peter Jack, bedankt voor het regelen van de opmaak van de omslag! Ik zal hier ook even 
reclame voor je maken: voor een goede, lieve, leuke fotograaf, ga naar: 
http://www.hiddemafotografie.nl/ 
 
Lieve pap, het doet me veel verdriet dat je deze dag niet mee kunt maken, want ik weet 
zeker dat je ontzettend trots zou zijn geweest. Weet dat je er altijd bij bent, in mijn 
gedachten en in mijn hart. Mam, ik ben heel trots op jou, hoe jij je leven weer op hebt 
gepakt na het wegvallen van pap. Dank je wel voor je begrip voor mijn drukke agenda en 
dat je heel erg je best doet om te begrijpen wat ik aan het doen ben. Ik ga nu eindelijk je 
wijze advies opvolgen: ik ga ‘drijven op de kennis die ik heb’. Ik heb het net nog even 
‘gegoogeld’, maar deze wijze spreuk blijkt helemaal niet te bestaan. Terwijl ik precies 
snap wat je hiermee bedoelt.  
 
Lien, Johannes en Klaas Jan: hoewel we elkaar soms te weinig zien of spreken, weet ik 
dat ik altijd op jullie kan rekenen. Ik ben trots op jullie en ik vind dat we elkaar wat vaker 

Dankwoord 

 

moeten zien! Lien: je bent gastvrij en je weet het altijd gezellig te maken; misschien snel 
een keer weer een familiedag bij jou? 
 
Elsanne en Jaron: aan jullie ben ik het allermeeste dank verschuldigd. Jullie weten als 
beste dat er bij het schrijven van dit proefschrift ook moeilijkere momenten zijn geweest. 
Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek altijd op jullie onvoorwaardelijke, positieve en 
stimulerende steun kunnen rekenen. Jullie hebben me overal waar mogelijk geholpen. 
Zonder jullie had ik dit nooit bereikt. Daarnaast herinneren jullie mij er regelmatig aan dat 
er meer is dan werk en onderzoek en dat gezond eten, ontspannen en bewegen 
superbelangrijk is. 
 
Marco en Nisso: ik ben blij dat jullie mijn schoonkinderen zijn; ik had het niet beter 
kunnen treffen! Dank voor het zo vaak afstaan van Elsanne en Jaron. 
 
Tijn en Ivan: lieve kleine mannen, bedankt voor de afleiding in de afgelopen drukke tijd; 
het heeft me geholpen in het relativeren van mijn werk. Ik geniet van jullie en ik ben 
enorm gelukkig met jullie!  Het proefschrift is af; dat geeft ruimte om nog meer samen te 
kunnen genieten en daar verheug ik me enorm op.  
 
Tot slot; mijn allerliefst Rudi, we zijn al meer dan 30 jaren samen waarin we een heleboel 
mooie momenten hebben beleefd. Mijn liefste, jouw steun is onontbeerlijk geweest om 
dit proefschrift mogelijk te maken. Ik weet dat jij het heel gewoon vindt, maar zonder 
jouw onvoorwaardelijke steun, bemoediging, liefde, begrip en vertrouwen was dit hele 
traject voor mij onmogelijk geweest. Jij hebt me altijd gestimuleerd om me verder te 
ontwikkelen en je hebt er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat thuis alles geregeld was, 
zodat ik dit proefschrift kon schrijven. Ik verheug me op (nog) ouder worden met je.  
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