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Toespraak prof. dr. Petri Embregts bij de 14e uitreiking van de 
Ds. Visscherprijs in de Radboud Universiteit Nijmegen op 30 maart 2022

Dames en heren,

Het is mij als voorzitter van de jury een eer en genoegen om u op de hoogte te  
mogen stellen van de bevindingen van de jury van de Ds. Visscherprijs 2022.

Er werden in totaal 17 proefschriften ingezonden, verdedigd aan negen universiteiten: 
vier in Tilburg, drie in Nijmegen, drie in Groningen, twee aan de UvA, twee in  
Rotterdam, een aan de VU, een in Leuven en een in Gent. 

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren zeer uiteenlopend van aard.  
Ik geef u graag een inkijkje: onderzoek naar persoonsgerichte zorg aan mensen 
met verstandelijke beperkingen en dementie, de Schaal voor Emotionele  
Ontwikkeling, participatie van mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke 
beperkingen, stigma, advance care planning, gezinsinteractiepatronen,  
eerstelijnszorg buiten de reguliere openingstijden, muziekinterventies voor  
stressreductie, formele en informele ondersteuning, waarde en explicitering van-
Triple-C, psychomotore therapie, rol van de organisatiecontext bij probleemgedrag, 
hoe onderzoek te doen samen met mensen met verstandelijke beperkingen, en 
assessment bij mensen met (Z)EVMB. 

Al deze proefschriften dragen bij aan verdere kennisvermeerdering en mede 
daardoor verbetering van de zorg aan en kwaliteit van leven van mensen met een 
verstandelijke beperking. De jury wil dan ook benadrukken dat zij alle inzenders 
zeer erkentelijk is voor het inzenden van hun belanghebbende en waardevolle  
dissertaties. We kunnen daaraan hier helaas niet die aandacht geven die ze verdienen, 
maar op de website van het Ds. Visscherfonds (www.dsvisscherfonds.nl) kunt u van 
alle 17 proefschriften de samenvattingen lezen.

U zult begrijpen dat de jury voor een moeilijke opgave stond. Niet alleen de  
onderwerpen en vraagstellingen maar ook de onderzoeksmethodes waren zeer 
uiteenlopend van aard. Bij nadere kritische beschouwing sprong een aantal  
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dissertaties eruit en kon de jury alles afwegend vervolgens unaniem tot een  
eindoordeel komen. De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op wetenschappelijke 
kwaliteit, innovatieve aspecten en maatschappelijke en praktische relevantie.

Alle inzendingen zijn door de jury uitgebreid besproken op basis van schriftelijke 
beoordelingen door de juryleden. De juryleden die als promotor of copromotor bij 
een promotie betrokken waren hebben zich bij de bespreking van die proefschriften 
uiteraard terughoudend opgesteld. Uit alle inzendingen werd eerst een shortlist 
opgesteld en vervolgens werden drie proefschriften genomineerd en werd tot slot 
unaniem een winnaar bepaald.

De drie nominaties gingen in alfabetische volgorde naar:

Pauline Hamers 
Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities – Diagnostics 
and non-pharmacological treatment 
 
Dit proefschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het kunnen vaststellen 
en behandelen van depressieve klachten bij mensen met een verstandelijke  
beperking. Een veelvoorkomend maar niet altijd herkend probleem. In het onderzoek 
is gekozen voor een niet-medicamenteuze behandeling middels lichttherapie.  
Het toepassen van lichttherapie bij deze doelgroep is vernieuwend, evenals de 
studie naar haarcortisol. 

Vincent Peters
Turning modularity upside down: Patient-centered Down syndrome care from  
a service modularity perspective

Zorg voor mensen met Down Syndroom begeeft zich op velerlei zorgterreinen. 
In dit proefschrift is onderzocht of modulair organiseren kan bijdragen aan het 
persoonsgerichter maken van zorg. Dat is een vernieuwende manier van kijken 
naar de zorg voor mensen met het syndroom van Down. Het onderzoek draagt bij 
aan de theorie over modulariteit en laat zien dat het toegepast kan worden op de 
organisatie van zorg bij complexe aandoeningen.  

Kristel Vlot – van Anrooij
Embedding health promotion in support settings for people with Intellectual  
disabilities, an Innovative adoptation of the settings approach

In dit proefschrift is aandacht besteed aan gezondheidsbevordering bij mensen 
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met verstandelijke beperkingen die in residentiele voorzieningen verblijven.  
Het onderzoek geeft inzicht in waar mogelijkheden liggen om een gezonde leef-
omgeving te creëren.  In het onderzoek is een diversiteit aan onderzoeksmethoden 
ingezet, is samengewerkt  met co-onderzoekers en is voor de praktijk onder meer 
een praktisch toepasbare omgevingsscan ontwikkeld.

U heeft zojuist de presentatie van de drie genomineerden kunnen beluisteren.  
De jury koos uiteindelijk voor deze drie genomineerden vanwege hun specifieke 
bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van mensen met een  
verstandelijke beperking en daarmee aan de ondersteuning van kwetsbare mensen 
met een diversiteit aan beperkingen, maar ook aan theorievorming op aanpalende 
terreinen. Zij hebben hun onderzoek gedaan in samenwerking met velen: mensen 
met een verstandelijke beperking zelf, hun ouders en andere naasten, de vele  
zorgprofessionals die zich inzetten om de juiste zorg te kunnen bieden en  
uiteraard collega-onderzoekers. Maar ook hebben zij de resultaten met belangrijke 
implicaties voor de zorgpraktijk op een heldere en inspirerende wijze beschreven.

U zag en hoorde vanmiddag de kopgroep van een sterk deelnemersveld. Er kan 
echter slechts één onderzoeker de winnaar zijn van de Ds. Visscherprijs 2022 en 
alles afwegend heeft de jury na rijp beraad unaniem als eersteprijswinnaar  
aangewezen: dr. Kristel Vlot-van Anrooij.

Mevrouw Vlot-van Anrooij, de jury feliciteert u van harte met het behalen van de 
Ds. Visscherprijs 2022. Alvorens u de prijs krijgt overhandigd door de voorzitter 
van het Ds. Visscherfonds sluit ik af met een korte toelichting op het jurybesluit 
om u deze prijs toe te kennen:

In het proefschrift wordt aandacht besteed aan een relevant onderwerp voor  
eenieder van ons: gezondheidsbevordering. Daarbij koos mevrouw Vlot voor de  
gezondheidsbevordering van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke 
beperking. Een groot aantal van deze mensen verblijft in een zorginstelling en zijn 
op veel levensdomeinen afhankelijk van hun omgeving. Het onderzoek vertrekt 
dan ook niet vanuit individuele gedragsverandering, maar richt zich op de  
omgeving van deze mensen. 
In de uitvoer van het onderzoek heeft veel samenwerking met de praktijk  
plaatsgevonden. Mevrouw Vlot heeft verschillende personen, variërend van 
mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, professionals en managers 
weten te betrekken bij haar onderzoek, en werkte als onderzoekster in de uitvoer 
en besluitvorming over het onderzoek in het bijzonder samen met co-onderzoekers. 
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Het resultaat levert waardevolle en toepasbare inzichten op voor de praktijk, en 
aandacht voor verbetering als het gaat om gezondheidsbevordering. De jury  
waardeert dat het onderzoek niet alleen constateert dat gezondheidsbevordering 
van belang is, maar dat direct een tool is ontwikkeld waarmee zorgaanbieders aan 
de slag kunnen. Zo kunnen inzichten uit het onderzoek direct toegepast worden  
in de verbetering van de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.
De jury is onder de indruk van het vele werk dat verricht is, de nauwe samenwerking 
met de praktijk, de wijze waarop verschillende deelstudies mooi op elkaar  
aansluiten en het proefschrift een geheel vormt, volledig en rijk met maar liefst  
zes gepubliceerde artikelen. 

Rest mij om u namens de jury nogmaals van harte te feliciteren met de toekenning 
van de Ds. Visscherprijs 2022. Wij hopen dat deze prijs u en anderen zal stimuleren 
tot verdergaand onderzoek in het belang van mensen met verstandelijke beperkingen.

Tot slot ook een bijzonder hartelijke gelukwens aan de twee andere genomineerden, 
dr. Pauline Hamers en dr. Vincent Peters, die voor hun uitmuntende dissertatie 
door het Ds. Visscherfonds beiden met een tweede prijs worden beloond.  
Ook u beiden veel succes gewenst met uw verdere onderzoeksactiviteiten.

Ik nodig hierbij als eerste Kristel Vlot-van Anrooij uit om naar voren te komen en 
uit handen van dr. Ad Lansink de Ds. Visscherprijs 2022 in ontvangst te nemen.

Prof. dr. Petri Embregts 

juryvoorzitter   


