Hidden Treasures Revealed
In kaart brengen van de specifieke benadering en hulpverlening aan mensen
met een visuele beperking en ernstige psychiatrische aandoening

Achtergrond
Volwassenen met een visuele beperking én een
ernstige psychiatrische aandoening ervaren geregeld
moeite bij het vinden van zorg die écht aansluit bij hun
behoeften en wensen. Professionals geven aan dat
deze mensen een basisveiligheid missen en een laag
vertrouwen hebben ontwikkeld in de zorg en de
mensen om hen heen. Dit maakt het vinden van
passende zorg een uitdaging. Een combinatie van
beperkingen kan het leven erg complex maken
omdat er dan minder mogelijkheden zijn om de
visuele beperking te compenseren. Deze situaties
vragen om specifieke kennis over het signaleren van
problemen en de hulpverlening aan deze mensen.
Door de jaren heen hebben professionals
specialistische kennis en ervaring opgedaan over hoe
mensen met deze combinatie van problemen het beste
benaderd en ondersteund kunnen worden. Het is
belangrijk dat deze expertise beschreven wordt, zodat
specifieke deskundigheid geborgd blijft, het belang
ervan wordt aangetoond en overdracht en scholing van
de werkwijze mogelijk is.

Aanpak
Om de kennis bij professionals en cliënten
te kunnen beschrijven, wordt een
participatief actie onderzoek uitgevoerd.
De onderzoeker gaat in individuele
interviews en groepsbijeenkomsten met de
deelnemers in gesprek. De stappen in de
procesweergave over kenniscreatie van
Nonaka, vormen de basis voor deze
uitwisseling.
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Doel
In het onderzoek wordt de impliciete kennis over de
begeleiding en behandeling van cliënten met deze
specifieke combinatie van problemen expliciet gemaakt.
Dit leidt tot een typering van kenmerken van de cliënt,
een systematische weergave van het
hulpverleningsproces en een beschrijving van de
context waarbinnen dit proces wordt uitgevoerd.
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Op basis van deze gegevens worden enkele
belangrijke kernelementen in de werkwijze
geïdentificeerd en aanbevelingen beschreven voor het
uitwerken van een gestandaardiseerde werkwijze.
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