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AUTONOMIE ONTWIKKELING EN AUTONOMIE ONDERSTEUNING BIJ
ADOLESCENTEN MET EEN VISUELE BEPERKING

Oog voor iedereen
Welkom! via deze nieuwsbrief willen we u informeren over verschillende onderdelen
van dit project en onze voortgang. We besteden aandacht aan de
onderzoeksachtergrond, het onderzoeksplan en de huidige stand van zaken. Ook
vindt u handige links naar websites en presentaties voor meer informatie.
De onderzoeksachtergrond in een notendop
1991 - 1993: de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) start
in samenwerking met de oudervereniging FOVIG (Federatie van Organisaties van
Ouders van Visueel Gehandicapten) een onderzoek naar de leefsituatie van mensen
met een visuele beperking. Hieruit komen verschillende knelpunten naar voren,
zoals het accepteren van de beperking (zowel van henzelf als de maatschappij) en
het onderhouden van sociale contacten.
1994 - 1999: het promotie onderzoek van Sabina Kef aan de UvA richt zich op de
sociale contacten, sociale steun en psychosociale ontwikkeling van jongeren met
een visuele beperking.
2003 - 2005: start van een 2-jarig vervolgonderzoek in samenwerking met InZicht ZonMw, de UvA en de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Hier start de
verzameling van longitudinale data; deelnemers uit het promotieonderzoek wilden
graag weer meedoen, een nieuwe groep pubers doet mee en dit keer worden ouders
ook bevraagd.
2006 - 2007: start van het implementatieproject in samenwerking met InZicht ZonMw. Er kwam een onderzoeksrapport 'Omgaan met anderen en jezelf' en een
bijbehorende website; helios.psy.vu.nl./verderkijken. Daarnaast werden er 5
regionale seminars georganiseerd waar jongeren, hun ouders of vriend/vriendin,
professionals en onderzoekers bijeen kwamen om de resultaten te bespreken en
gezamenlijk na te denken over 'hoe nu verder'? wat resulteerde in een
toekomstnota.
2009 - 2011: wederom in samenwerking met Inzicht - ZonMw wordt er een 2- jarig
onderzoek gestart naar het (aanstaande) ouderschap bij mensen met visuele
beperkingen. Alle longitudinale respondenten werden weer opgespoord en
geïnterviewd, aangevuld met interviews met hun partners. Professionals werkten
mee in focusgroepen.

2014 - 2018: Eline Heppe start onder begeleiding van Sabina Kef met haar
promotieonderzoek naar sociale participatie en psychosociaal functioneren van
jongeren met een visuele beperking en ontwikkelde hiervoor een mentor
interventie. (Mentor Support). Het effect daarvan is in een RCT-study
onderzocht. Ook wordt in 2016 de vierde meting gedaan voor de longitudinale
dataset, waarbij o.a. als extra onderdeel naar de basisbehoeftes vanuit de
zelfdeterminatietheorie (ZDT) werd gevraagd. Het gevoel van autonomie is nu
voor de tweede keer gemeten bij dezelfde groep deelnemers. Op deze manier
kan het gevoel van autonomie vergeleken worden over de jaren heen. InZicht en
de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt waren onze financiers.
2018 - 2019: start van een 1-jarig project gefinancierd door stichting tot
verbetering van het Lot der Blinden, als vervolg op het promotieonderzoek van
Eline met de focus op heterogeniteit in uitkomsten wat betreft sociale
participatie en psychosociaal functioneren van jongeren en jongvolwassenen
met een visuele beperking. Secundaire data-analyses beschrijven hoeveel
verschillen er in hun scores zijn en waar deze mee samenhangen. Hoe kan
daarnaast succes en uitval in de mentor interventie worden verklaard? En
professionals zijn geïnterviewd over hun klinische ervaringen met verschillen
tussen subgroepen.
2019 - 2021: start van een 2-jarig project als vervolg op de voorgaande
onderzoeksprojecten met de focus op de autonomie ontwikkeling en autonomie
ondersteuning van jongeren met een visuele beperking. Onze subsidie komt
wederom van InZicht - ZonMw.
2019: Leonie Besuch wordt aangesteld als onderzoeksassistente op dit project.
Zij behaalde in 2010 haar propedeuse in de Toegepaste Psychologie waarna ze
emigreerde naar Denemarken. In 2014 keerde zij terug naar Nederland en
behaalde zij in 2017 haar bachelor psychologie aan de Vrije Universiteit.
Vervolgens behaalde zij haar masterdiploma in de Sociale psychologie. Zij
schreef twee scripties over het positief psychologisch functioneren bij mensen
die kanker hebben gehad en over de invloed van dagelijkse gebeurtenissen op
zelf- en partner evaluaties.

Autonomie?
Onderzoek toont aan dat autonomie een belangrijk
en universeel onderdeel is van ieders leven. Hoe
autonoom iemand is heeft effect op het
welbevinden, de sociale ontwikkeling en de kwaliteit
van leven. Tijdens de jongvolwassenheid is de
autonomie volop in ontwikkeling.

Autonomie... wat
betekent dat
voor mij?

Jongeren komen op een leeftijd waarin ze gaan nadenken over hun wensen en
interesses en welke beslissingen ze daarvoor moeten nemen. Wil ik economie
studeren of kunstenaar worden? Passen mijn vrienden nog bij mij? Hoe wil ik mijn
vrije tijd gaan invullen? Kortom, jongeren gaan steeds meer nadenken over hoe ze
hun leven willen indelen en willen daarin zelf keuzes maken. Jongeren die
slechtziend of blind zijn hebben deze vragen natuurlijk ook, maar komen andere
obstakels tegen door hun visuele beperking. In hoeverre verschilt dit autonomie
proces van hun goed ziende leeftijdsgenoten? Hoe zien hun ouders dat, die zich
wellicht zorgen maken over de uitdagingen van hun kind? En hoe denken
professionals over deze autonomie ontwikkeling van jongeren met een visuele
beperking?

Tot slot zijn we geïnteresseerd in de autonomie ondersteuning en stimulering die
door de ouders en door de professionals aan jongeren in deze belangrijke
levensfase wordt gegeven. Vaak vindt men het lastig om een balans te vinden; in
hoeverre laat je een puber met beperkingen vrij om te exploreren? Dit blijkt niet
altijd even makkelijk te zijn. Maar welke eigenschappen zijn nu belangrijk om dit
proces te ondersteunen? En welke eigenschappen werken dit proces tegen? Ook
dit willen we gaan onderzoeken door middel van de groepsinterviews.

Het onderzoeksplan
Het huidige project bestaat uit drie fasen, namelijk: 1) het analyseren van
onderzoeksdata over honderden jongeren en volwassenen met een visuele
beperking uit eerdere projecten, 2) het organiseren van 6 groepsinterviews
waarin we in gesprek gaan met jongeren met én zonder een visuele beperking,
hun ouders, leerkrachten en professionele begeleiders en 3) het afnemen van
digitale vragenlijsten bij deze doelgroepen.
Momenteel zitten we middenin fase 2; het werven van deelnemers voor de
groepsinterviews. Tijdens een groepsinterview ga je een open gesprek aan met
een groep mensen die iets met elkaar gemeen hebben. Zij kunnen dan gedachten
en ervaringen uit te wisselen en zo hopen wij waardevolle informatie te
verzamelen. We zijn benieuwd naar wat het begrip autonomie voor onze
verschillende deelnemers inhoudt. Welke betekenis geven ze hieraan? Hoe zien
ze zichzelf in termen van autonomie? Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan
als het gaat om jongvolwassenen met een visuele beperking. Ook weten we niet
erg veel over de autonomie ondersteuning van de ouders van deze jongeren. Uit
verhalen komt wel naar voren dat ouders erg zoekende zijn naar de balans
tussen teveel steun geven en ook moeten loslaten. De jongeren geven op hun
beurt weer aan last te hebben van dit zoekproces van hun ouders.

We zijn momenteel hard op zoek naar deelnemers voor ons onderzoek. Zou u
mee willen doen aan een groepsinterview of kent u iemand die mee zou kunnen
doen? Geweldig! U kunt contact op nemen met de onderzoeksassistente op dit
project, Leonie Besuch. Stuur haar een e-mail op l.besuch@vu.nl, of bel haar op
020-59 82441.

Scripties 2020
Momenteel zijn twee masterstudenten Orthopedagogiek onder begeleiding van
Sabina Kef bezig met het schrijven van hun masterscripties. Op basis van de
bestaande longitudinale data onderzoekt Manon Borst de relatie tussen
autonomie zoals gemeten in 2010 en 2016 bij mensen met een visuele beperking
én kijkt zij of een aangeboren of later verworven visuele beperking en het
accepteren van de beperking invloed heeft op het gevoel van autonomie.
Daarnaast onderzoekt Esther van Slooten hoe de ouderlijke steun,
herinneringen aan de opvoeding en de sociaal economische status zich
verhouden tot het gevoel van autonomie. Naast het schrijven van de scripties
zullen Manon en Esther de geplande groepsinterviews gaan bijwonen, helpen bij
het transcriberen (letterlijk uitschrijven) van deze interviews en deze gaan
coderen.
Contact en handige links
Wilt u meer weten over ons project, zoek dan zeker per mail of telefoon contact
met ons. We delen onze informatie graag en werken ook veel samen met
verschillende instellingen. Er zijn de afgelopen 25 jaren veel onderzoeksartikelen
en rapporten verschenen die op onderstaande websites allemaal te downloaden
zijn. Elk jaar verzorgen we op vergaderingen, kennisdagen en wetenschappelijke
congressen presentaties over de resultaten en aanbevelingen uit onze projecten.
Die informatie kunt u ook allemaal vinden op onderstaande websites.
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Website behorend bij het promotieonderzoek van Eline Heppe en informatie over
het huidige onderzoek: www.mentorsupport.nl
Proefschrift Eline Heppe: https://research.vu.nl/en/publications/socialparticipation-of-adolescents-with-a-visual-impairment-soci
Informatie over alle voorgenoemde onderzoeken, links naar documenten en
scripties: https://helios.psy.vu.nl/verderkijken
Uitgebreide uitleg over het huidige onderzoek en onze subsidieverstrekker:
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronischzieken/programmas/project-detail/inzicht/the-autonomy-of-adolescents-with-avisual-impairment-and-autonomy-supporting-practices-of-parents-an/
Poster over autonomie van de InZicht ontmoetingsdag 7 maart 2019:
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/gehandicapten_en_chr
onisch_zieken/InZicht/Ontmoetingsdag_2019_poster__Autonomie_Kef___Heppe_pdf.pdf
Gesproken audiobestand van de autonomie poster:
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/gehandicapten_en_chr
onisch_zieken/InZicht/poster_ontmoetingsdag_Kef___Heppe_autonomie_audio.m
4a
Let op: U kunt de link adressen kopiëren en plakken in de zoekbalk van uw
webbrowser om deze te openen.

We kunnen niet wachten om in de toekomst onze meest nieuwe resultaten over
autonomie en autonomie ondersteuning bij jongeren met visuele beperkingen te
delen. Wilt u meewerken? Mail ons dan. In de volgende nieuwsbrief volgen de
eerste resultaten, die aan het eind van het project ook als een korte film
gepresenteerd zullen worden.

