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In juni 2022 is een nieuw project gestart: Together We Can. Dit project is een samenwerking tussen Kalorama en 

Koninklijke Kentalis. In dit project werken onderzoekers, zorgverleners en ervaringsdeskundigen samen om de 

begeleidersvoorziening van Kentalis en de cliëntondersteuning van Kalorama te onderzoeken. 

 

Waarom dit project? 

Mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) kunnen uitdagingen in het dagelijks leven ervaren 

wanneer zij willen participeren in de visuele en auditieve wereld. Ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten is dan ook belangrijk voor het vergroten van de participatie van mensen met een beperking in horen 

én zien (doofblindheid). Deze afhankelijkheid van anderen in het dagelijks leven kan als een belemmering 

worden ervaren voor een volledig autonoom leven. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of de 

ondersteuning die gebruikers van deze voorzieningen ontvangen bijdraagt aan hun autonomie en participatie. 

Ook is het belangrijk om te weten of de ondersteuning aansluit bij de behoeften van de gebruikers. En of 

degenen die de ondersteuning bieden het gevoel hebben dat zij de gebruikers van deze voorzieningen goed 

kunnen ondersteunen. 

 

Wat doen we in het project? 

Om antwoord te geven op deze vragen gaan we vragenlijsten en interviews afnemen bij mensen met een 

beperking in horen én zien (doofblindheid) die gebruik maken van de begeleidersvoorziening van Kentalis of de 

cliëntondersteuning van Kalorama én hun begeleiders. Ook lopen we mee tijdens de afspraken die zij hebben 

met hun begeleiders.  

 

Wat levert het project op? 

Aan de hand van dit project kunnen we aanbevelingen formuleren voor de begeleidersvoorziening van Kentalis 

en de cliëntondersteuning van Kalorama. Met de resultaten van het project kunnen we bijvoorbeeld de 

bestaande trainingsmaterialen en supportprotocollen voor de begeleiders verbeteren. 

 

Dit project loopt tot en met mei 2024. 

 

Projectteam: 

• Eline Heppe, senior onderzoeker/projectleider, Koninklijke Kentalis 

• Michelle Bak, onderzoeker, Koninklijke Kentalis 

• Daniëlle van Helvoirt, onderzoeker/behandelcoördinator, Koninklijke Kentalis 

• Saskia Damen, senior onderzoeker, Koninklijke Kentalis & Rijksuniversiteit Groningen 

• Yvonne Kissels, WMO coördinator, Koninklijke Kentalis 

• Bart de Vries, ambulant begeleider, Kalorama 

• Annelies Witsiers, logopedist/communicatiedeskundige, Kalorama 

• Marjolein Pruis, ervaringsdeskundige 

• Mirella de Jong, ervaringsdeskundige 

 

Vragen? 

Bij vragen over het project kan je contact opnemen met Eline Heppe: E.Heppe@kentalis.nl, 06-22867286. 
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