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Veelgestelde vragen (FAQs) 

Voor welke zorgprofessionals is het onderzoek bedoeld? 

Het onderzoek is bedoeld voor professionals die direct zorg verlenen aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, 

psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, 

vaktherapeuten, artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen, basisartsen, jeugdartsen en 

(ambulant) begeleiders/ verzorgers/ verpleegkundigen. In al deze beroepen kan sprake zijn van 

signalering, screening, diagnostiek of behandeling van trauma of vragen hierover. 

Tot wanneer kunnen zorgprofessionals de survey invullen? 

Op dit moment is de deadline nog niet vastgesteld. Op basis van de aantallen en spreiding van 

deelnemers over de verschillende groepen besluiten we wanneer we de vragenlijst sluiten. 

Hoe kan ik op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten van het onderzoek? 

Na analyse zullen de uitkomsten van het onderzoek te vinden zijn op de projectpagina van het 

onderzoek (zie Kwaliteit zorg bij psychotrauma | Viveon). Ook kunt u zich aanmelden voor de Viveon-

nieuwsbrief (zie Viveon, academische werkplaats (list-manage.com), waarmee u op de hoogte wordt 

gehouden van de activiteiten, inclusief de uitkomsten van dit onderzoek. Verder kunt u ons volgen 

via LinkedIn (zie https://www.linkedin.com/company/viveon/). 

Kunnen we ook gegevens krijgen over onze organisatie of locatie n.a.v. het surveyonderzoek? 

Nee, dat is niet mogelijk. De survey is volstrekt anoniem en daarom vragen we niet bij welke 

organisatie de deelnemers werken. Wel zullen we in het rapport onderscheid maken tussen kind, 

jeugd en volwassenen, aard van de verstandelijke beperking en functies van zorgprofessionals. 

Wordt bij dit onderzoek ook het perspectief van cliënten en naasten betrokken? 

De uitkomsten van het onderzoek gaan we bespreken met experts (inclusief ervaringsdeskundigen) 

en belanghebbenden. Ook bij vervolgstappen wordt het perspectief van cliënten en naasten 

betrokken. Deze survey is nu alleen gericht op zorgprofessionals, omdat vanuit zorgprofessionals 

signalen kwamen van knelpunten in de zorg bij psychotrauma bij mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Ik wil graag meedenken aan de vervolgstappen op basis van dit onderzoek. Is dat mogelijk? 

Heel graag! We hebben een klankbordgroep, bij wie we regelmatig onze plannen en stappen 

voorleggen. U kunt uw belangstelling om bij te dragen kenbaar maken door een mail te sturen naar 

traumazorg.fgb@vu.nl. 
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