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Depressie- en angstklachten komen vaker voor bij 

mensen met een visuele beperking dan hun goedziende 

leeftijdgenoten. Echter ontvangen zij niet altijd de 

benodigde ondersteuning. Zorgprofessionals kunnen 

een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken 

van depressie en angst en het verwijzen naar passende 

ondersteuning. 

Op basis van resultaten uit eerdere onderzoeken is het 

leertraject IdentifEYE: niet lekker in je vel zitten 

ontwikkeld voor zorgprofessionals die werken met 

volwassenen met een visuele beperking. We beogen 

hiermee zorgprofessionals handvatten te bieden in het 

herkennen, bespreken en ondersteunen bij deze 

klachten, zodat cliënten (in een vroeg stadium) 

ondersteund worden bij mentale klachten met een 

mogelijk positief effect op hun revalidatieproces, mentale 

gezondheid en kwaliteit van leven.  

Succesvolle implementatie en borging in de praktijk 

vraagt om onderzoek naar de haalbaarheid en 

effectiviteit van het leertraject.  
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1. Voorbereidingen onderzoek 
2. Pragmatische pilot studie naar 

haalbaarheid (feasibility) en (potentiële) 
effectiviteit bij oogheelkundig personeel 
en medewerkers van de 
expertisecentra (in twee rondes) 

3. Analyse van de resultaten 
4. Aanscherping van leertraject en 

aanbevelingen implementatie 
 

In dit project beogen we het leertraject IdentifEYE te 

evalueren om inzicht te krijgen in diens effectiviteit en 

brengen we bevorderende en belemmerende factoren 

voor implementatie in de praktijk in kaart. Aangezien het 

leertraject op maat is gemaakt voor oogheelkundig 

personeel en revalidatiemedewerkers zal hierin rekening 

gehouden worden met de verschillende betrokken 

professies en de organisaties waarin zij werken.  

 

De resultaten zullen leiden tot optimalisering van het 

leertraject en implementatie en borging binnen 

ziekenhuis- en revalidatiezorg.  

 

Gedurende het traject worden effectmetingen uitgevoerd 

om de potentiële effectiviteit te meten. Het leertraject 

wordt binnen een iteratief proces van leren en bijstellen 

twee keer aangeboden aan een groep professionals binnen 

iedere setting (d.w.z. ziekenhuis- en revalidatiezorg) 

afzonderlijk.  

Evalueren, Verbeteren, 

Implementeren: Leren 
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