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Professionals die volwassenen met een visuele 

beperking in combinatie met psychiatrische 

problematiek ondersteunen, doen dit vaak op basis 

van opgedane praktijkkennis en expertise die in hun 

hoofd en handelen zit. Door de combinatie van de 

visuele en psychiatrische problemen, ontstaat er een 

strijdigheid in compensatiemogelijkheden van deze 

beperkingen, wat vaak leidt tot complexe en unieke 

situaties die vragen om de inzet van specialistische 

kennis en deskundigheid. Echter, vastgelegde 

methoden of protocollen voor de begeleiding van deze 

doelgroep missen. Hierdoor is het van grote waarde 

om professionals die werken met deze groep cliënten 

met elkaar te verbinden, zodat zij kennis en 

ervaringen kunnen delen.   

 

Online Community of Practice 

Vanuit deze behoefte is, in samenwerking met 

professionals, Psyvisnet ontwikkeld. Een online 

Community of Practice waarin professionals, ongeacht 

hun fysieke locatie, de mogelijkheid hebben om kennis 

met elkaar te delen. Geïnteresseerden krijgen alleen 

toegang tot Psyvisnet als zij (in meer of mindere mate) 

werken met mensen met een visuele beperking en 

psychiatrische problemen.  

 

 

Achtergrond 

Doel 

 

Implementatie Psyvisnet 

Een online Community of Practice voor professionals die werken met 

mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen 

Duur 

2019 - 2020 

 

Partners 

Centre of Expertise for Innovative Care 

and Technology (EIZT), Zuyd 

Hogeschool 

 

Contact 

Edine van Munster,  

Projectmanager | Orthopedagoog 

Afd. Expertise, Innovatie en Kennis 

Robert Coppes Stichting 

evmunster@robertcoppes.nl  

 

1. Psyvisnet online, 

juni 2018: lancering www.psyvisnet.nl.  

2. Werkgroepen binnen Robert Coppes 

Stichting, pilot gestart.  

3. Aansluiten bij expertisegroepen.  

4. Informeren van professionals en 

belanghebbenden over ontwikkeling en 

mogelijkheden Psyvisnet.  

 

 

 

Het doel van Psyvisnet is het delen van kennis en 

ervaring om de zorg voor cliënten met een visuele 

beperking en psychiatrische problemen te verbeteren.  

Psyvisnet wordt binnen de Robert Coppes Stichting 

verder geïmplementeerd. Tegelijkertijd worden 

professionals buiten de Robert Coppes Stichting 

geïnformeerd over de mogelijkheden van Psyvisnet, 

zodat ook zij deel kunnen nemen aan het platform. 

 

Log in, deel en leer 

www.psyvisnet.nl 

 

Aanpak 

 


