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Het Landschap ‘Kennis & Expertise’ voor mensen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen CISN *1)  waaronder mensen met EMB *2) in NL.  

augustus 2016 

 

De kennis wordt verdeeld in drie types 

1. Ervaringskennis (ouders en gezinspraktijk) 

2. Practicebased kennis (professionele praktijk) 

3. Evidence based kennis (wetenschappelijke onderzoekspraktijk) 

 

Kennishouders - zie infographic 

Personen zelf 

Ouders en Gezin 

Sociaal netwerk – Scholen – Zorgaanbieders – Behandelaars  

Kennisnetwerk en Expertisecentra (oprichting 2014-2016) 

Wetenschap – Ziekenhuizen – Opleidingen 

Ontwikkelaars – Producenten – Adviseurs – Gemeenten – Zorgverzekeraars – Verwijzers – Indicatiestellers  

Kennisnetwerk en Expertisecentra (oprichting 1998-2010) 

Brancheorganisaties gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs 

 

Hiervan worden hier vier  groepen nader toegelicht  

A. Ouders en gezin 

B. Kennisnetwerk en Expertisecentra (oprichting 2014-2016)  

C. Kennisnetwerk en Expertisecentra (oprichting 1998-2010)  

D. Brancheorganisaties gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs 

 

Deze organisaties richten zich bijna allemaal ook -deels of volledig- op de doelgroep mensen met EMB. Meestal is sprake van nauwe betrokkenheid bij deze 

doelgroep en beschikken ze over relevante kennis en expertise, op dit vlak. De intentie van deze organisaties is: positief bijdragen aan de kwaliteit van leven 

voor mensen met complexe ondersteuningsvragen waaronder EMB. 
 

 

*1) en *2) Voor een omschrijving van deze doelgroepen zie pagina 13 
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A. Ouders en gezin 

 

Belangenbehartiging 

Ervaringskennis benutten voor ondersteuning van andere ouders en de professionele praktijk 

Kennis verspreiden onder ouders en professionals en andere partijen zoals overheden 

 

Kennishouder  Oprichting  Omschrijving en doelstelling 
 

Aanpak Relevantie EMB 

1. BOSK MCG/EMB 
Belangenbehartiger, warme 
club van lot- en bondgenoten 
en wegwijzer in de speurtocht 
naar het omgaan met 
beperkingen, voor mensen 
met EMB en hun ouders 
 
 

1952 BOSK ondersteunt als belangenbehartiger mensen met 
EMB en hun ouders door 
- ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te 
halen.  
- Bijdragen aan het benutten van de mogelijkheden voor 
de doelgroep 
- Ontsluiten en verspreiden van ervaringskennis die ten 
goede komt aan de doelgroep 

Activiteiten en ontmoetingen 
Publiek forum 
Themabenadering  
-  gezin en verwerking 
-  behandeling en therapie 
-  communicatie en opvoeding 
-  ontwikkeling, opvang en onderwijs 
-  zorgen voor en over 
-  vrije tijd, vervoer, vakantie sociale kaart 
-  hulpmiddelen en voorzieningen 
-  wetten, regelgeving en vergoedingen 
-  ziekenhuis 
 

BOSK MCG richt zich 
voor het grootste deel 
op de doelgroep EMB 
 

2. KansPlus  
Belangennetwerk dat zich 
inzet voor een goed leven van 
de mens met een 
verstandelijke beperking. 

2006 KansPlus is een belangennetwerk en vereniging voor 
mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, 
broers, zussen en andere naasten. Doel is een waardevol 
leven voor mensen met een verstandelijke beperking. De 
kwaliteit van leven staat centraal en de eigen 
mogelijkheden dienen ten volle benut en ontwikkeld te 
worden. 
 

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden de 
collectieve en individuele belangen van mensen met een 
verstandelijke handicap behartigd 

KansPlus richt zich voor 
een deel op de 
doelgroep EMB 

3. Lotje & Co 
Belangenbehartiger van 
kinderen die veel zorg 
behoeven; kinderen met 
lichamelijke, verstandelijke of 
gedragsmatige beperking (of 
een combinatie daarvan) 
waardoor het extra zorg nodig 
heeft.  
 

2009 Lotje & Co is een belangenbehartiger van zorgintensieve 
kinderen. Doel is: (blijven) meedraaien van deze 
kinderen en hun gezin, in een min of meer normaal 
leven. Het is bedoeld voor duizenden vaders, moeders, 
broers, zussen en andere naasten van deze kinderen 

 

Laten zien aan gezinsleden en naasten van 
zorgintensieve kinderen welke mogelijkheden er zijn 
voor deze zorgintensieve kinderen 
Bieden van een platform voor deze gezinsleden en 
naasten.  
Interactieve website en een tijdschrift (4x per jaar)  
activiteiten en evenementen  

Lotje & Co richt zich 
voor een groot deel op 
de doelgroep EMB 
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4. Patiëntenfederatie NL 
(opvolger van NPCF) 
Belangenbehartiger voor alle 
mensen die zorg nodig 
hebben. 
 
Wij horen vaak ‘bij ons draait de 
zorg om mensen’, maar in de 
praktijk zien we dat lang niet altijd 
terug. Daar doen wij iets aan. 
 
 

2014 Patiëntenfederatie Nederland is een belangenbehartiger 
en maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig 
hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een 
stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de 
zorgverzekeraar en in het nieuws. De federatie 
vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenverenigingen 

Iedereen heeft recht op goede zorg. Om dat voor elkaar 
te krijgen, is een sterke positie van de patiënt 
noodzakelijk, en daar maken wij ons hard voor. Op basis 
van patiëntervaringen zetten wij ons in voor betere zorg, 
betaalbare zorg en meer inzicht in en openheid van zorg. 

Patiëntenfederatie NL 
richt zich voor een klein 
deel op de doelgroep 
EMB 

5. Ieder(in) 
(Fusie CG Raad,Platform VG). 
Netwerk voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte. 
De leden zijn belangen- 
patiënten- en 
ouderorganisaties 
 
We ijveren ervoor dat mensen met 
een beperking volwaardig mee 
kunnen doen aan de samenleving, 
Bij de overheid, politiek, 
maatschappelijke organisaties en 
in de media. 

 
 

2014 Voor haar lidorganisaties: 
1. Collectieve belangenbehartiging  
2. Toerusting en ondersteuning 
3. Dienstverlening 

 

1. Het VN verdrag staat centraal evenals  thema’s 
levensbreed: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, 
werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie 
en inclusie. 
2. Nieuwsbrieven  
Website met apart ledendeel . Voorlichtings- en 
discussiebijeenkomsten over brandende kwesties. 
Versterken lokale belangenbehartiging 
(Programma VCP)  
3. Website Meerkosten.nl,.  
Meldpunt 
Juridische ondersteuning. 
 

Ieder(in) richt zich voor 
een deel op de 
doelgroep EMB  
 
 
 

6. 2CU (to see you) 
 
‘Met alle zorgen, levenslang én 
levensbreed, zijn onze jongens 
representatief voor de hele groep 
ZEMB-ers, van jong tot oud. Juist 
daarom weten wij dat het hoogste 
tijd is om de handen ineen te slaan 
en ze naar voren te schuiven, want 
ook zij verdienen steun én 
aandacht!’ 
 
 

2016 Stichting Complex Care United Stichting is een 
belangenbehartiger van mensen met Zeer 
Ernstig Meervoudige Beperkingen (ZEMB). Door deze 
groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de 
kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een 
instelling of een initiatief en de bijbehorende 
zorgverlening, verbeteren en waarborgen.  

- Aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en 
innovatie 
 - Delen van kennis. 
- Sponsoracties 
 
2CU kijkt naar het individu en zijn of haar directe 
omgeving. De Stichting beperkt zich niet tot 
de onderliggende oorzaak van ZEMB en daarin is zij 
uniek, net zoals elke ZEMB-er dat is! 
 
 
 
 
 

2CU richt zich volledig 
op de doelgroep EMB 
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7.BVIKZ 
 

2016 Belangenvereniging intensieve kindzorg maakt zich sterk 
voor de belangen van chronisch en ernstig  zieke 
kinderen. De nadruk ligt op individuele ondersteuning 
aan kinderen (en hun ouders) met een chronische ziekte. 
Niet de focus op de aard van de ziekte, maar op het 
ernstig ziek zijn. 
Doel is  een netwerk opbouwen van professionals, een 
platform creëren waar leden elkaar kunnen vinden en 
ondersteuning kunnen vragen 

 
 

In samenwerking met VWS, politiek, ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars, cliënten- organisaties en andere 
samenwerkingspartners uitvoering geven aan de 
behartiging van de belangen van de kinderen, met het 
kind centraal in de context van het gezin. 
- in gesprek met politiek 
- in gesprek met ministeries 
- contacten leggen met ziekenhuizen 
- contacten leggen met gemeenten 
- contacten met andere belangen organisaties 
 

BVIKZ richt zich voor 
een deel op de 
doelgroep EMB 
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B. Kennisnetwerk en Expertisecentra  

(oprichting 2014-2016)  

 

Kennis (door) ontwikkelen, ontsluiten, geschikt maken voor- en beschikbaar stellen aan mensen met complexe ondersteuningsvragen, hun ouders/familie en professionals 

Kennis toetsen en kwalificeren 

De verworven kennis  zoveel mogelijk  toepassen in het dagelijkse leven van de doelgroep. 

 

 

Kennishouder en partners Oprichting  Omschrijving en doelstelling 

 

Aanpak Relevantie EMB 

1. Stichting MILO 
Universiteit Nijmegen 
ZZP Partners  

 

2014 Onafhankelijk Kennis en Behandelcentrum voor 
communicatieondersteuning en -ontwikkeling van 
jonge kinderen (2-8) met ernstige taalstoornissen en 
bijkomende beperkingen 
 

- Behandeling en ondersteuning samen met ouders 
- Samen bouwen aan taal in een aangepaste speel- en 
leeromgeving (Klin©Atelier) ea initiatieven 
- Ontzuilen van zorg en speciaal onderwijs 
(transcategorale voorziening)  
 
 

Stichting MILO richt 
zich voor een groot deel 
op de doelgroep EMB 

2. Quality of Life Centre 
Enablin+ samenwerkingsverband  
van universiteiten en kenniscentra. 
 
“Liefdevolle zorg en een goed leven 
voor mensen met ‘complexe en 
intensieve ondersteuningsvragen’,  
tevreden ouders vol geloof en 
vertrouwen en bekwaam personeel 
met werkplezier, voldoening 
en trots” 

 

2014 Onafhankelijk Kennis- en Resource Centre om een 
goed en betekenisvol leven voor mensen met 
complexe intensieve ondersteuningsvragen, beter 
mogelijk te maken. De voorwaarden worden 
gecreëerd In een ‘one stop supportsystem’, waarbij 
‘floreren en stimuleren’ en een eigen leefstijl, het 
goede leven representeren.  
Personen zélf, ouders en professionals (zorg en 
onderwijs), worden voorzien van kennis, diensten en 
producten die het gezamenlijke belang voorop 
stellen, het onderlinge contact betekenis geven en 
de benodigde (keten)samenwerking faciliteren en 
tot een feest maken. 
‘Meedoen in de samenleving’ is een belangrijk 
uitgangspunt in de activiteiten. 
 

- Bestaande wetenschappelijke kennis wordt benut voor 
toepassing in de praktijk.  
- Bestaande ervaringskennis en practicebased kennis kan 
worden  getoetst en gekwalificeerd. Met het QoL 
keurmerk wordt een practice gewaardeerd tot Good 
Practice (QoL) 
- Bestaande kennis wordt ondergebracht in een 
kennisreferentiekader en is beschikbaar voor alle 
betrokkenen. Het accent ligt op (interdisciplinaire) 
toepassing ervan in de dagelijkse praktijk van de 
doelgroep.  
Het aanbod bestaat uit de volgende services: 
- Kennisreferentiekader & Toolbox 
- Curriculum ‘Floreren & Stimuleren’ 
- Kennisbeheer & Kennisontsluiting 
- Consultancy & Programmaleiding 
- Ontmoetingen 
- Scholing & Training 
- Expo & Supportwinkel 
 
 

Het QoL Centre richt 
zich voor een groot deel 
op de doelgroep EMB 
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3. Fieldlab Gehandicaptenzorg 
Philadelphia 
Siza 
’s Heerenloo 
HAN Hogeschool 

 

2015 Kennisnetwerk dat beoogt om  (technologische) 
innovaties beschikbaar te stellen voor en aan 
mensen met beperkingen, waaronder mensen met 
EMB 

(Door)ontwikkelen, onderzoeken en testen van 
producten en diensten door het bedrijfsleven samen 
met cliënten en cliëntorganisaties. 
Faciliteren van ontwikkelaars en professionals om 
practices te testen, te onderzoeken en in een pilot te 
toetsen. Met het Fieldlab keurmerk wordt een practice 
gewaardeerd tot Good Practice (kanttevredenheid over  
toepassing ervan in de zorgpraktijk). 
 

Het Fieldlab richt zich 
voor een deel op de 
doelgroep EMB 

4. Inclusionlab 
Zelfstandige ondernemers voor een 
samenleving waarin iedereen 
optimaal kan deelnemen, ongeacht 
gender, leeftijd, culturele 
achtergrond, talenten en 
beperkingen 

2015 Kennisnetwerk ondernemers die zich al lange tijd in hun 
werk laten inspireren door het ideaal van een inclusieve 
samenleving. 

Doelstelling: Alle voorzieningen zijn fysiek 
toegankelijk, gericht op optimale 
participatie/bijdrage van ieder individu en stellen 
mensen in staat om onderdeel te zijn van sterke 
sociale netwerken.  Zo kan iedereen een leven 
midden in de samenleving opbouwen onder eigen 
regie op basis van eigen interesses en talenten.  
 

Inclusionlab coacht gemeenten, scholen, organisaties 
van zorg en welzijn, bedrijven, wijken, clubs en 
verenigingen bij cocreatie van verandering en schuwt 
daarbij niet om grote uitdagingen aan te gaan. Het 
realiseren van voor iedereen toegankelijke 
reguliere voorzieningen in het onderwijs, arbeidsmarkt 
en vrije tijd gaat gelijk op met een andere wijze van 
ondersteunen van individuele inwoners. We begeleiden 
co-creatieve veranderingsprocessen met alle 
betrokkenen, organiseren trainingen, workshops en 
presentaties of helpen bij onderzoek en monitoring. 
 

Inclusionlab richt zich 
voor een deel op de 
doelgroep EMB 

5. Ben Sajet Centrum 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 
Academisch Medisch Centrum (AMC)  
Vrije Universiteit (VU en VU-MC) 
Hogeschool InHolland 
Ons Tweede Thuis - Cordaan 
Actief Burgerschap, Amsterdam 
Health Technology Institute (AHTI)  
Gemeente Amsterdam. 

 
 

2015 Kennisnetwerk dat  onderzoekers, professionals en 
opleiders bij elkaar brengt om het leven van 
kwetsbare mensen te verbeteren.  
- Structureel verbeteren van de kwaliteit van leven 
van mensen die zijn aangewezen op een vorm van 
langdurige zorg  
- stimuleren van innovaties in de zorg en deze in de 
praktijk brengen 

- Programma’s en projecten.  
- (De evaluatie van) beleid in de langdurige zorg.  
Eén van de programma’s is gericht op mensen met 
verstandelijke beperkingen met een academische 
werkplaats EMB Topzorg (A’dam - IJburg) 

Het Ben Sajet Centrum 
richt zich voor een deel 
op de doelgroep EMB 
 

6. Topzorg 
Cordaan 
Ons Tweede Thuis 
Omega 

2016 Academische werkplaats EMB Topzorg (A’dam - 
IJburg): Wat draagt bij aan kwaliteit van bestaan bij 
mensen met een meervoudige complexe handicap 
of EMB 
 

 

In november 2016 wordt een woon -logeerhuis op 
IJburg gerealiseerd. Een locatie waar 24/7 verpleging , 
verzorging en dagbehandeling wordt geboden aan 
kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudig 
complexe handicap, in een kleinschalige, huiselijke 
woonomgeving. Men wil in dit huis ‘topzorg’ bieden..  

Topzorg richt zich 
volledig op de 
doelgroep EMB 
(selecte groep) 
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7. Expertisecentrum EMB 
’s Heerenloo zorggroep 
Rijks Universiteit Groningen 

 

2016 Bij expertisecentrum EMB is wetenschappelijke 
kennis en expertise over de ondersteuning aan 
mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperking (EMB) samengebracht onder 
één dak. Doel is om die kennis toegankelijk en 
toepasbaar te maken voor een ieder die hier 
interesse in heeft 

Vertalen van resultaten van beschikbare 
wetenschappelijke kennis en dit gereedmaken voor 
toepassing in de praktijk dmv training en onderzoek 
voor professionals die ondersteuning en/of begeleiding 
verzorgen aan kinderen en volwassenen met EMB 
Daarnaast kunnen ouders hier terecht met vragen over 
methoden en ondersteuningsmogelijkheden. 

 

Het Expertisecentrum 
EMB richt zich volledig 
op de doelgroep EMB 
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C. Kennisnetwerk en Expertisecentra   

(oprichting 1998-2010)  

 

Verzamelen,  verspreiden, delen, verrijken, faciliteren en stimuleren van kennis(ontwikkeling) 

Vindplaats bieden voor actuele kennis 

 
 

Kennishouder  Oprichting  Omschrijving en doelstelling 
 

Aanpak Relevantie EMB 

Platform EMG 
Hét landelijke EMB 
kennisnetwerk voor ouders en 
professionals 
 

1998 Onafhankelijk kennisplatform gericht op de doelgroep 
EMB, ouders en professionals . 
Doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor 
mensen met EMB.  
Het Platform EMG heeft een neutrale rol als het gaat om 
kennisinhoud. Het accent van de activiteiten ligt op: 
- Verzamelen, uitwisselen en verspreiden van kennis en 
informatie.  
- Delen en verbinden van kennis 
- Bevorderen van kennisontwikkeling  

- Organiseren en faciliteren van  kennisactiviteiten voor 
alle (direct) betrokkenen bij mensen met emb, met 
name professionals en ouders. Dit kan fysiek tijdens 
ontmoetingen en bijeenkomsten, op het jaarlijkse EMB 
Congres en digitaal of telefonisch. 
 
- (Inter)disciplinaire kenniskringen  
- Disciplinaire netwerkgroepen 
- Jaarlijks EMB Congres 
- Jaarlijkse themadag voor gedragsdeskundigen 
- Thema- en Kennisbijeenkomsten met donateurs 
- Kennis stimulering- en  kennis ondersteunende 
activiteiten ism donateurs 
- Website(s), kennisdatabase, kenniscommunities, 
nieuwsbrief 
- Helpdeskfunctie 
 
 

Het Platform EMG richt 
zich volledig op de 
doelgroep EMB (EMG).  
 
 

Kenniscentrum LVB 
Landelijk kenniscentrum voor 
mensen met een lichte 
verstandelijke beperking 
 
Gehandicaptenzorg 
Jeugdzorg 
GGZ 
Universiteiten 
Hogescholen 
Kenniscentra 

 

2000 
(LVG) 

De Stichting Landelijk  kenniscentrum LVB heeft tot doel: 
het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis 
over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en 
maatsschappelijke participatie van mensen met een licht 
verstandelijke beperking. 
Men doet dit in samenwerking met haar deelnemers en 
externe deskundigen. 

Het kenniscentrum zet zich in voor: 
- bevorderen van wetenschappelijk- en praktijkgericht 
onderzoek op gebied van diagnostiek en 
begeleiding/behandeling van de doelgroep in projecten 
- onderbouwing van evidence based werken door 
ontwikkelen en onderzoeken van effectieve interventies 
en methodieken 
- fungeren als landelijk trefpunt voor onderzoekers en 
professionals in het platform onderzoek en tijdschrift 
 

Het Kenniscentrum 
richt zich niet op de 
doelgroep EMB 
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MEE NL 
(opvolger van SPD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrale vroeghulp ( IVH) 
(opvolger van VTO) 
MEE 
VGN  
VNG 
BOSK 
NCJ 
 

2001 
 

Landelijke onafhankelijke cliëntondersteunende 
(kennis)organisatie. MEE ondersteunt mensen met een 
beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle 
levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen 
meedoen in de samenleving. Het doel is vergroten van 
zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. 
MEE zet haar kennis en ervaring in om de samenleving 
beter in te richten voor mensen met een beperking.  

Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. De regionale 

MEE organisaties  helpen de eigen kracht te versterken 
en de mogelijkheden om het eigen netwerk te benutten. 
 

MEE is verankerd in een landelijk dekkend stelsel van 
regionale netwerken en biedt ondersteuning bij: 
- opvoeding & ontwikkeling 
- leren & werken 
- samenleven & wonen 
- regelgeving & geldzaken 

 

MEE richt zich voor een 
deel op de doelgroep 
EMB 

Een preventieve integrale werkwijze en 
multidisciplinaire ketenaanpak voor zorgintensieve jonge 
kinderen (0-7) met (vermoede) ontwikkelingsproblemen, 
gericht op het vroeg vinden van de problemen en de 
kinderen en hun ouders te helpen.  
 

IVH is verankerd in een landelijk dekkend stelsel van 
regionale netwerken (oa. KDC, kinderrevalidatie, 
ziekenhuizen, JGZ, CJG)  
- Vroegsignalering, vroegdiagnostiek en vroege 
interventie.  
- Coördineert de  activiteiten en versterkt de rol van 
ouders als regisseur. 
 

Integrale vroeghulp 
richt zich voor een  deel 
op de doelgroep EMB. 
 

CCE  
Kenniscentrum op het gebied van 
complexe zorgvragen bij mensen 
met een stoornis of blijvende 
beperking 
 
 

2003 Het Centrum voor Consultatie en Expertise is een 
onafhankelijk kennis- en expertisecentrum, gericht  op 
de meest complexe zorgvragen, bij mensen met een 
stoornis of blijvende beperking, waarbij 
zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan 
van de cliënt ernstig onder druk staat. Doel is dat 
professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter 
begrijpen en voorkomen. 
 

consultatie: advies en ondersteuning 
expertise opbouw en -overdracht  
scholing 
toetsing (meerzorg) 

Het CCE richt zich voor 
een deel op de 
doelgroep EMB 

NJi 
De kennisnetwerk organisatie  
voor jeugd- en 
opvoedingsvraagstukken 
 
landelijke en lokale overheden 
agentschappen 
branche- en beroepsorganisaties 
instellingen 
fondsen  
kennisorganisaties 

 

2007 Het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisnetwerk- 
organisatie en ontwikkelt, beheert  en implementeert 
kennis waarmee de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening in de jeugd -, onderwijs - en 
opvoedingssector verbeterd kan worden en doelmatiger 
wordt. 
Doelstelling: ieder kind in NL groeit veilig en gezond op 
en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft, thuis of 
op school. 
Uitgangspunt: de activiteiten dienen het maatschappelijk 
belang en kinderen in NL hebben er iets aan. 
 

Aanbieden van kennis, advies en praktische 
hulpmiddelen op basis van de laatste inzichten.  
Daarmee voedt men overheden, (onderwijs)instellingen 
en professionals die zich met jeugd - en 
opvoedingsvraagstukken bezighouden. 
Het NJI werkt voor en samen met de sector 
advies op maat 
projectbegeleiding 
trainingen 
specifieke kennis (lokale cijfers en gegevens) 

Het NJi richt zich voor 
een klein deel op de 
doelgroep EMB 
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NCJ  
Het innovatie- en 
kenniscentrum voor de 
jeugdgezondheidszorg in 
Nederland 
VWS 
ZON MW 

2010 Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een 
innovatie- en kenniscentrum en stimuleert vernieuwing 
van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en 
maakt beproefde kennis toegankelijk 
Het NCJ werkt in de eerste plaats voor de (medewerkers 
van de) JGZ -organisaties. Managers, stafmedewerkers, 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en 
doktersassistenten vormen de primaire doelgroep van 

het NCJ. 

Het NCJ richt zich op de JGZ en de uitvoerende 
organisaties die daarin actief zijn. Het NCJ ondersteunt 
JGZ -organisaties  
- innovaties en kennnis 
- implementatie van instrumenten.  
Het NCJ legt een nadrukkelijke koppeling tussen 
ontwikkeling, implementatie en borging van innovatie en 
kennis in de JGZ. Het NCJ draagt zo bij aan het 
vernieuwen, verbinden en versterken van de JGZ, zowel 
op het niveau van de uitvoering als op beleidsniveau. 
Het NCJ doet niet aan belangenbehartiging.  Wel legt het 
NCJ verbinding tussen de veldpartijen in de JGZ  mbt 
inhoudelijke koers en pro actief op ontwikkeling  en 
vernieuwing JGZ   

Het NCJ richt zich voor 
een klein deel op de 
doelgroep EMB 

Kennisplein 
Gehandicaptensector 
(VGN, MEE en Vilans) 
Kennisnetwerk voor 
professionals die zich 
bezighouden met zorg en 
ondersteuning van mensen 
met een beperking 
 

> 2007 
2011 

Het Kennisplein gehandicaptensector van Vilans is een 
kennisnetwerk voor uitwisseling van kennis en 
ervaringen en helpt om dit toe te passen voor 
verbetering van de langdurende zorg  
 
 

- Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, 
tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten, op de 
jaarlijkse Kennismarkt en digitaal. 
- Ondersteuning van landelijke netwerken en 
kenniswerkplaatsen (gefinancierd door fondsen).  
- Ruimte voor nieuwe ideeën.  
- Bijeenkomsten 
- Nieuwsflits 
 
Deelnemers nemen zelf initiatieven en voeren deze 
(grotendeels) zelf uit. Het Kennisplein creëert de 
randvoorwaarden om dit mogelijk of makkelijker te 
maken (Platform EMG is accounthouder voor de 
webpagina EMB). 
 

Kennisplein richt zich 
voor een klein deel op 
de doelgroep EMB.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-Fondsen.html
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D. Branche organisaties gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs  

 

Behartigen van de collectieve belangen van de sector 

Vertegenwoordigen van de branche/sector in het publieke debat  

Contacten met de overheid en maatschappelijke (kennis)organisaties 

 

Kennishouder  Oprichting  Omschrijving en doelstelling 
 

Aanpak Relevantie EMB 

VGN 
De branchevereniging van 
professionele zorgaanbieders 
in de gehandicaptenzorg 

1996 Collectieve belangenbehartiger van de aangesloten 
leden. Die belangen zijn onderverdeeld in drie 
thema's: zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap.. 

Bevorderen dat condities aanwezig zijn om de aangesloten 
organisaties in staat te stellen om verantwoorde zorg en 
ondersteuning te leveren  
Speerpunten: 
1. Vereenvoudiging in de Wlz, WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet. Verlagen van administratieve lasten mbt 
inkoop, kwaliteitseisen en indicatiestelling. 
De veranderingen in het zorgstelsel bieden kansen voor de 
gehandicaptenzorg als het perspectief van mensen met 
een beperking helder in beeld is bij beleidsmakers en 
zorginkopers. 
2. Leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun 
werk voortdurend te verbeteren en hen helpen met 
kwaliteitsverbeteringen door: thema's te agenderen, 
vernieuwingen te verspreiden en verbindingen te leggen 
tussen de zorg en thema's als wonen, leren en werken.  
De kwaliteit van bestaan van de cliënt centraal, waarbij de 
relatie tussen professional en cliënt essentieel is 
3. Leden helpen om het werkgeverschap goed in te vullen.  
- Ons hard maken voor een passende CAO die onze leden 
aantrekkelijk houdt als werkgever. Investeren in scholing 
en een gezond werkklimaat en medewerkers steunen met 
: professionalisering, scholing en kennisbeleid. De 
ondersteuning van mensen met een beperking staat of valt 
met gekwalificeerde medewerkers. Daarom analyseren we 
trends op de arbeidsmarkt: hoeveel medewerkers zijn er in 
de toekomst nodig en wat moeten zij kunnen? Die kennis 
delen we met het beroepsonderwijs. 
 
 

VGN richt zich voor 
een klein deel op de 
doelgroep EMB. 

.  
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LECSO  
De sectororganisatie voor het 
(speciaal) onderwijs  

2011 Service- en kennisorganisatie zijn voor haar leden en 
sector vertegenwoordiger voor de overheid en 
maatschappelijke organisaties  
De belangenbehartiging concentreert zich op de 
beleidsontwikkeling en -beïnvloeding in de richting van 
de PO-Raad 

Kennis wordt verzameld, uitgewisseld, ontwikkeld en 
verspreid. Het borgen van de zo ontwikkelde kennis zorgt 
er voor dat we op een efficiënte wijze de functie van 
helpdesk invullen.  
Wij werken vraaggericht maar ook proactief. Primair 
richten wij ons op: Goed onderwijs (SO en VSO), 
Kwaliteitszorg en Ketens & Partners 

 

LECSO richt zich voor 
een deel op de 
doelgroep EMB.  
 
. 
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*1) Mensen met CISN - Complex Intensive Support Needs 

Bron: www.enablinplus.eu 

 

Mensen met CISN zijn in het dagelijks leven ‘zorgintensief’ voor hun omgeving. Vergeleken met leeftijdsgenoten, hebben ze ‘extra ondersteuningsvragen’ en 

ze zijn (blijvend en vaak non-stop) aangewezen op hulp van anderen. Er is in alle situaties sprake van een stoornis en/of verstandelijke beperking (van zeer 

licht tot zeer ernstig). De ondersteuningsvragen variëren en betreffen bijvoorbeeld (combinaties van) verpleging, lichamelijke verzorging, medische 

handelingen, behandeling, therapie, permanent toezicht, ondersteuning bij communicatie, motoriek, ADL en leren, gedragsinterventies, permanent 

stimuleren en individuele- en groepsbegeleiding. De aard en gradatie van de ondersteuningsvragen bepaalt de intensiteit en complexiteit ervan. Ook 

mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), worden tot deze doelgroep gerekend. Het project Enablin+ van waaruit het QoL Centre is ontstaan 

hanteert de overkoepelende term CISN, voor alle -in NL bestaande- subgroepen binnen de (gehandicapten)zorg. CISN legt het accent op vragen van mensen 

in plaats van hun beperkingen of handicap(s).   

 

*2) Mensen met EMB - Ernstig Meervoudige Beperkingen 

Bron: Expertisecentrum EMB www.expertisecentrumemb.sheerenloo.nl (2016) 

Wat meteen opvalt bij kinderen en volwassenen met EMB is dat hun beperkingen ingrijpend en opvallend zijn. Hun beperkingen springen dan ook veel meer 

in het oog dan hun mogelijkheden. Het gaat om mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden) 

meestal ook ernstige motorische beperkingen hebben, waardoor ze bijvoorbeeld niet zelf kunnen zitten of lopen. Meestal zijn er ook ernstige beperkingen 

in de waarneming. Dit houdt in dat de verwerking van zintuiglijke informatie in de hersenen ernstig gestoord is. Ze kunnen daarom niet goed zien of horen. 

Bij veel mensen is dat ‘niet goed zien' of ‘niet goed horen' niet zo gemakkelijk in kaart te brengen. Behalve het gezichtsvermogen en het gehoor is bij 

sommige mensen met EMB de tastzin gestoord en zijn ze daardoor overgevoelig of juist minder gevoelig voor aanraking. Ook de andere zintuigen (reuk, 

smaak) functioneren vaak niet zoals zou moeten. 

Anders communiceren 

Mensen met EMB hebben niet of nauwelijks mogelijkheden om enige vorm van taal (spraak, gebaren of gebruik van symbolen) te gebruiken. Ze 

communiceren veelal via lichaamstaal. Ze maken gebruik van bewegingen die kunnen verschillen in frequenties, intensiteit en richting. Ze maken geluiden 

met wisselende intonatie, tempo, toonhoogte, en ze tonen fysiologische reacties zoals veranderingen in tempo van ademhaling, verandering van 

spierspanning of pupilverwijding. Ook gezichtsuitdrukkingen zijn een communicatiemiddel, zoals het optrekken van wenkbrauwen of het maken van 

oogcontact. Deze mensen hebben dus wel degelijk communicatiemogelijkheden, maar hun signalen zijn vaak zo subtiel dat het heel wat vraagt van het 
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observatievermogen van de directe omgeving om ze ook te herkennen. Voor veel mensen is het moeilijk om deel te nemen aan groepsactiviteiten, omdat ze 

niet kunnen waarnemen wat anderen doen of omdat zij geen begrip hebben van ‘wachten op je beurt'. Dit beïnvloedt de manier, waarop deze kinderen en 

volwassenen functioneren in dat soort sociale situaties. 

Gezondheid en gedrag 

Mensen met EMB zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Diagnostiek en behandeling worden 

bemoeilijkt doordat iemand zelf niet met woorden kan aangeven wat hem mankeert. Vaak is er bijvoorbeeld sprake van epilepsie (soms ook moeilijk 

instelbaar, wat wil zeggen dat medicatie niet of onvoldoende helpt), obstipatie en refluxziekte (het terugstromen van de zure maaginhoud naar de 

slokdarm). Slaapproblemen komen ook vaak voor, zoals moeite met inslapen, problemen met doorslapen, of een ander ‘ritme' hebben en daardoor slapen 

op momenten dat er juist activiteiten worden geboden. Velen hebben kauw- en slikproblemen en (vaak als gevolg daarvan) steeds opnieuw 

luchtweginfecties. Met het vorderen van de leeftijd ontstaan steeds meer gezondheidsproblemen. Zo is bijvoorbeeld de kans, dat er contracturen van de 

spieren of afwijkingen in het skelet ontstaan of al bestaande problemen verergeren, aanzienlijk. Daarnaast komen gedragsproblemen bij mensen met EMB 

veelvuldig voor. Vooral zelfverwondend (bv zichzelf slaan, hoofdbonken, rumineren), stereotype (bv steeds dezelfde handbewegingen maken, wiegen, 

gillen) en teruggetrokken gedrag komen vaak voor. 

Kleine verschillen, grote gevolgen 

Al deze beperkingen kunnen in verschillende gradaties en in verschillende combinaties voorkomen. Mensen met EMB verschillen dan ook sterk van elkaar in 

lichamelijke conditie, motorische vaardigheden, en zintuiglijke en communicatieve mogelijkheden. Sommigen zijn bijvoorbeeld wel in staat tot wijzen, 

grijpen of een paar woorden zeggen. Daardoor kunnen ze duidelijk maken wat ze willen, terwijl anderen daartoe helemaal niet in staat zijn. Er zijn personen 

die zichzelf kunnen verplaatsen, en personen die van anderen afhankelijk zijn om verplaatst te worden. Sommige mensen hebben moeite met het 

vasthouden van de aandacht voor iets uit hun omgeving, en dat maakt het voor hen moeilijk om contact te maken of om dingen te leren. Sommigen kunnen 

over een afstand van een aantal meters duidelijk zien, zij kunnen dan bijvoorbeeld zien wie er binnenkomt of wie er weggaat. Anderen zijn afhankelijk van 

andere dingen (bijvoorbeeld stemgeluid, geur) om te kunnen herkennen wie er naar ze toe gekomen is (of wie er is weggegaan). De ene persoon kan wel 

aangeven dat hij pijn heeft en getroost wil worden, de ander kan dat niet en trekt zich bijvoorbeeld in zichzelf terug. Ook zijn er verschillen in mensen in de 

tijd: het gedrag van sommige personen verandert naarmate ze ouder worden, en/of sommigen verliezen mogelijkheden die ze eerst wel hadden. Het zijn 

soms ogenschijnlijk kleine verschillen die grote gevolgen hebben voor de directe omgang. 

Bijna volledig afhankelijk 

Kortom, mensen met EMB zijn heel verschillend. Een gemeenschappelijk kenmerk is wél, dat ze op alle terreinen van het dagelijkse leven en gedurende de 

hele dag (bijna) volledig afhankelijk zijn van anderen. Uiteraard hebben mensen met EMB, net als ieder ander, recht op een zo optimaal mogelijke 
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ontwikkeling maar zijn zij niet zelfstandig in staat om de wereld te ontdekken en ervaringen op te doen. Daartoe hebben zij de relatie met anderen nodig. 

Hun familie en zorgprofessionals moeten de wereld naar hen toe brengen; begrijpelijk en veilig maken, maar ook spannend en uitdagend. Dat is geen 

sinecure. Daartoe is (wetenschappelijke) kennis nodig op vele gebieden.   
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