
Over de factoren in de ondersteuning van 

mensen met een verstandelijke beperking én 

een zeer intensieve zorgvraag is meer weten-

schappelijke kennis nodig.

Wélke factoren hebben een positieve invloed 

op de kwaliteit van leven voor de mensen die 

aangewezen zijn op deze zorg?

Dit is precies waarom we het SCORE onder-

zoek hebben gestart. Diverse factoren worden 

binnen SCORE onderzocht: van huisvesting en 

begeleidingsaspecten, tot de kennis en kunde 

van medewerkers. We willen inzicht in deze 

factoren krijgen, om de kwaliteit van de onder-

steuning en daarmee de kwaliteit van bestaan 

voor deze mensen met een zeer intensieve 

zorgvraag te verbeteren.

Binnen SCORE werken zeven partners samen:

• vier zorginstellingen: Cordaan,  

Hartekamp Groep, Ipse de Bruggen  

en Ons Tweede Thuis;

• de afdeling Orthopedagogiek van de 

Universiteit Leiden;

• ROC Mondriaan en ROC Nova College.

‘Hoe kan ik leren als ik geen fouten mag maken?’, aldus een jongeman 

met een licht verstandelijke beperking en hechtingsstoornis, die binnen de 

intensieve zorg van één van de betrokken zorgverleners woont. Iedereen die 

betrokken is bij de langdurige zorg - of je er nu woont of werkt - heeft ideeën 

en daarmee kennis over wat er werkt en niet werkt aan ondersteuning en 

begeleiding. Maar deze kennis is nog nauwelijks gebundeld. 
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Het SCORE onderzoek is uniek in zijn soort. 

Nog nooit is de effectiviteit van de onder-

steuning van deze doelgroep systematisch en 

wetenschappelijk gevolgd. Kennis die wordt 

opgedaan, wordt geïmplementeerd in de oplei-

ding van begeleiders en behandelaars. Naast de 

samenwerking met de ROC’s wordt nog gezocht 

naar samenwerking met een HBO opleider.

Aanpak: de onderzoekers volgen over meerde-

re jaren de ontwikkeling van een grote groep 

cliënten en de manier waarop zij worden onder-

steund. Zo ontstaat een steeds beter beeld van 

de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod. 

Resultaat  
De onderzoeksresultaten stellen begeleiders en 

behandelaars in staat om beter gefundeerde 

keuzes te maken bij het bepalen van het onder-

steuningsaanbod voor individuele cliënten. 

Planning
In 2016 worden betrouwbare meetmethodes 

ontwikkeld. Vanaf 2017 starten de metingen. 

De eerste resultaten worden verwacht in 2019.

Informatie over deelname
• Cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoor-

digers geven vooraf toestemming voor 

deelname aan het onderzoek.

• Onderzoeksgegevens worden volledig 

anoniem verwerkt.

• Cliënten die deelnemen aan het SCORE 

onderzoek wordt gevraagd enkele malen 

per jaar deel te nemen aan aanvullend 

diagnostisch onderzoek. Naast reguliere 

diagnostiek ten behoeve van het zorgplan, 

willen wij graag een interview afnemen bij 

cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, bege-

leider en gedragsdeskundige om de dage-

lijkse ondersteuning duidelijk te krijgen.

Meer informatie
(tussentijdse) resultaten en meer informatie van 

het SCORE onderzoek vindt u op de website van 

het onderzoek: www.wathelptmij.nl 

Vragen over het onderzoek kunt u stellen 

door een e-mail te sturen naar:

score.onderzoek@ipsedebruggen.nl
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