
          
 

 

Elk kwartaal zullen we een nieuwsbrief uitbrengen rond de stand van zaken bij bovenstaand project 

over factoren bij ouderschap van jongvolwassenen met een visuele beperking. Het project is op 16 

maart 2009 officieel gestart en heeft een totale looptijd van twee jaar. Dat betekent dat u tussen maart 

2009 en maart 2011 acht nieuwsbrieven van ons kunt verwachten! 

 

 

 

 Verslag eerste bijeenkomst Projectcommissie 

Bij de uitvoering van het onderzoek worden Sabina en Janneke ondersteund door een klankbord 

van mensen uit het werkveld en mensen uit de doelgroep. De eerste bijeenkomst is eind 

september gehouden. Het was een nuttige bijeenkomst, ondanks dat niet iedereen die dag 

aanwezig kon zijn. Van leden die er niet bij konden zijn hebben we later via de mail en telefonisch 

reacties gekregen op de stukken. Een belangrijk onderwerp dat we hebben besproken is de 

inhoud van het interview. Vanuit de projectcommissie werd het belang van de rol van de visuele 

beperking in het dagelijks functioneren benadrukt. Hoe groot is de rol die respondenten toedichten 

aan de visuele beperking in het dagelijks leven? Is dit bepalend in keuzes die mensen maken of 

niet. Hebben respondenten een realistisch beeld van wat de visuele beperking van ze vraagt in 

het dagelijks leven (tav energie, vechtlust, uitdagingen)? Een tweede onderwerp was het gevoel 

het eigen leven te kunnen beïnvloeden, in de literatuur bekend als ‘locus of control’. Verder zijn in 

het interview formuleringen aangepast, die te indringend werden gevonden. Ook de rol van 

erfelijkheid van de aandoening of onduidelijkheid hierover is genoemd als een belangrijk 

onderwerp om in het interview te verwerken. Deze suggesties zijn zoveel mogelijk in het interview 

meegenomen. Hartelijk dank hiervoor! 

 

 Website 

Het huidige ouderschapsproject is een vervolg op onderzoek waar Sabina Kef sinds halverwege 

de jaren ‘90 mee bezig is. Er is een website voor deze onderzoekslijn: www.psy.vu.nl/verderkijken 

Op deze site is ook informatie over het ouderschapsproject te vinden. We proberen de website zo 

actueel mogelijk te houden, dus bezoek de site eens voor nieuwe informatie! 
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 Ontwikkelingen dataverzameling 

Pilot interview - Het interview is klaar om getest te worden. Voor deze studie is gekozen voor 

computer gestuurde telefonische interviews. We hebben beperkte tijd waarin we ruim 400 

interviews willen afnemen, bij respondenten met een visuele beperking, hun partners en een 

vergelijkingsgroep. Deze methode van interviewen kost dan relatief weinig tijd. De inhoud van het 

interview is aangevuld met suggesties van de projectcommissie, er liggen headsets klaar en er is 

een invoerscherm ontwikkeld zodat de interviewer de gegevens direct in de computer kan 

invoeren. De testfase is erop gericht om de laatste fouten te ontdekken en verbeteringen door te 

voeren. Er is een aantal mensen met en zonder visuele beperking die hieraan mee wil werken.  

Assistent - Per december 2009 zal een onderzoeksassistent worden aangenomen die gaat helpen 

bij het opsporen van de respondenten en het benaderen van de vergelijkingsgroep. Daarnaast is 

het afnemen van de interviews een belangrijke taak van de assistent. Momenteel wordt onder 

studenten geworven. 

 

 VU studenten 

In het komende academische jaar zullen tenminste drie VU master studenten Orthopedagogiek 

interviews voor het project gaan afnemen, en tevens hun scriptie rondom ons project gaan 

schrijven.  

 

 Bekendheid ouderschapsproject 

Het ouderschapsproject krijgt steeds meer bekendheid. Zo verschijnt er een artikel over het 

project in het Fovig-nieuws, is er een posterpresentatie gehouden op de Inzicht ontmoetingsdag (6 

nov. j.l.) en zal er waarschijnlijk een stuk verschijnen in de kenniskrant van Bartiméus. Tezijnertijd 

zullen op de website verwijzingen naar deze publicaties te vinden zijn.  

 

 

Dit is het nieuws voor nu, we houden jullie op de hoogte. 

Dank voor jullie betrokkenheid en inzet en tot ziens! 

 

Janneke Hatzmann   en Sabina Kef 

020 598 2953   020 598 8895 

j.hatzmann@psy.vu.nl  s.kef@psy.vu.nl 
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