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Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van de DIAG-studie. De eerste 
ronde is afgerond en fase 2a is van start gegaan. Verder in deze nieuwsbrief: de lancering 
van het DIAG-platform:www.diagplatform.nl. De volgende nieuwsbrief zal verzonden worden 
vanuit dit platform. Dat betekent een andere opmaak, maar de afzender blijft dezelfde. 

Update: 1e ronde dataverzameling afgerond
De DIAG-lijsten zijn voor 75 cliënten ingevuld. Dat is een heel mooi resultaat, gezien de 
geplande 60.  Heel veel begeleiders en gedragswetenschappers hebben hier aan meegewerkt. 
We willen iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet. 

Met de informatie uit deze eerste ronde kunnen we kijken of het DIAG een goed instrument is 
en we hebben de eerste verbeteringen ook al doorgevoerd. Op dit moment zijn we nog bezig 
om de resultaten van de eerste fase te verwerken. 

Fase 2a: DIAG-studie van start 
Tegelijkertijd zijn we ook al druk bezig geweest om de start van de tweede fase van het 
onderzoek mogelijk te maken. We gaan verder onderzoek doen naar de kwaliteit (validiteit) 
van het DIAG. In deze ronde gaat één begeleider drie vragenlijsten invullen: het DIAG, een lijst 
voor angst en depressie (ADESS) en een lijst voor gedragsproblemen (BPI). 

Deelname kan via de nieuwe website www.diagplatform.nl. Daar staat alle informatie over 
deelname aan het onderzoek. Als jouw organisatie meedoet kun je via de website jouw cliënt 
opgeven. Als jouw organisatie nog niet meedoet kun je je via de website opgeven.  

Dit platform is onderdeel van het project ‘Ik kan het zelf!’, waarover in deze nieuwsbrief ook 
informatie wordt gegeven. 
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Project ‘Ik kan het zelf!’ en het DIAGplatform 
Dankzij een schenking van stichting Ds. Visscherfonds en van de Academische Werkplaats 
Viveon is het project ‘Ik kan het zelf!’ van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren 
Loo van start gegaan. In september 2022 is vanuit dit project het online DIAG-platform 
opgeleverd. 

Dit platform is een communicatieplatform. Het biedt informatie en praktische handvatten 
over adaptieve vaardigheden op het DIAGkennisplein én het is de plek waar het DIAG te 
vinden is en waar men mee kan doen aan de DIAG-studie. 

Contact

Op www.diagplatform.nl wordt het volgende kosteloos aangeboden:
• het DIAG: het diagnostisch instrument adaptieve vaardigheden
• mogelijkheid om je aan te melden voor de DIAG-studie
• uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
• informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
• praktische handvaten over adaptieve vaardigheden
• de DIAG-nieuwsbrief

• Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) ‘s Heeren 
Loo

• Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg
• Cosis
• Sprank
• Nieuw Woelwijck

• Stichting Sinnige Fonds
• Stichting familie de Maar
• De Zijlen
• ZonMw
• Academische werkplaats Viveon

Onze dank
Het DIAG-onderzoek wordt mogelijk gemaakt van de ondersteuning van deze organisaties en fondsen:

Hinke Drijver, hoofdonderzoeker 
00 31 (0)6 1225 2779  
Hinke.drijver@sheerenloo.nl

Resi Oberauer, onderzoeksassistent 
00 31 (0)6 19300126  
Resi.oberauer@sheerenloo.nl


