
Zomerspecial

Vaak komen we in ons dagelijks werk 
nauwelijks aan lezen toe. De zomer is dan 
vaak een mooi moment om bij te lezen, te 
kijken wat er speelt en om inspiratie op te 
doen. 

In deze zomerspecial selecteerden wij onze 
leestips voor je. 

Wij wensen je een fijne zomer!



Blogs

Het geven van een stem aan 
sekswerkers vraagt om meer dan 
een onderzoek naar hun situatie

“Onderzoek naar sociaal kwetsbare groepen” 

is het eerste dat je leest op de IVO-website. En 

daar zijn we goed in, deels omdat we daar 

persoonlijke betrokkenheid bij voelen. We 

vinden het belangrijk om ‘hen’ een stem te 

geven.

Lees de blog van Thomas Martinelli

Geen duurdere tabak zonder goede 
stopondersteuning?

De staatssecretaris van Volksgezondheid wil 

dat er jaarlijks fikse accijnsverhogingen komen 

op tabak. Moet je een product dat zo 

verslavend is wel duurder maken, als je de 

mensen met een tabaksverslaving 

onvoldoende ondersteunt als ze willen 

stoppen?

Lees de blog van Gera Nagelhout

Kom op mannen!

Ik ben een man en niets mannelijks is mij 

vreemd. Alle clichés over man zijn passen 

ook op mij. Het is belangrijk dit te vermelden, 

voordat ik in ga op mijn fascinatie voor en 

verontwaardiging over het fenomeen dat veel 

mannen lijken weg te lopen voor hun 

verantwoordelijkheid.

Lees de blog van Cas Barendregt 

https://ivo.nl/blog-het-geven-van-een-stem-aan-sekswerkers-vraagt-om-meer-dan-een-onderzoek-naar-hun-situatie/
https://ivo.nl/blog-geen-duurdere-tabak-zonder-goede-stopondersteuning/
https://ivo.nl/blog-kom-op-mannen/


#SciCommLunch

Elke derde donderdag van de maand organiseert 
het IVO een #SciCommLunch met een andere 
‘special guest’ die actief is op het gebied van 
wetenschaps-communicatie of het toegankelijk 
maken van onderzoeksresultaten voor een breder 
publiek dan alleen wetenschappers. Bijvoorbeeld 
als blogger, podcastmaker, in de media, op social 
media of presentaties voor het algemeen publiek. 

De lunchbijeenkomsten (12.30-13.00 uur) zijn 
gratis te bekijken via Zoom. Kijk hiernaast naar de 
actuele #SciCommLunches en meld je aan!

Donderdag 15 september 
12.30 – 13.00 uur
Liza Cornet

Wil je weten hoe je de inhoud van een 

proefschrift omzet naar een toegankelijk en 

aantrekkelijk magazine? Kom dan naar de 

#SciCommLunch van 15 september. In deze 

sessie neemt Liza Cornet je graag mee in 

haar passie voor wetenschapscommunicatie.

Meer informatie en aanmelden

Donderdag 20 oktober 
12.30 – 13.00 uur
Kayla Green

Hoe zorg je er voor dat je een diverse groep 

jongeren bereikt en betrekt in je onderzoek? 

Kayla Green richt zich tijdens deze sessie op 

inclusief onderzoek doen en daarbij 

toegankelijk communiceren. Want wat voor 

de één werkt, werkt misschien niet voor de 

ander.

Meer informatie en aanmelden

https://ivo.nl/event/scicommlunch-liza-cornet/
https://ivo.nl/event/scicommlunch-kayla-green/


Publicaties

Publicatie: Midden- en Oost-
Europese werknemers in kwetsbare 
posities 

Factsheet: Bereiken en behouden 
van onderzoeksdeelnemers in een 
kwetsbare positie

Uit onder meer de vier grote steden komen 

signalen van toenemende zorgen over 

Midden- en Oost-Europese werknemers in 

Nederland. Voor een beter begrip van de 

problematiek en het verkrijgen van handvatten 

voor preventie voerden Onderzoeksinstituut 

IVO en Stichting Barka onderzoek uit naar de 

problematiek en ondersteuning van dakloze 

Midden- en Oost-Europese werknemers.

Bekijk de publicatie

Bij Onderzoeksinstituut IVO hebben we veel 

ervaring met het bereiken en behouden van 

onderzoeksdeelnemers in een kwetsbare 

positie. In deze factsheet geven we onze tips, 

in de hoop dat onderzoekers er vaker in 

slagen om mensen die in een kwetsbare 

positie verkeren mee te nemen in hun 

onderzoek.

Bekijk de factsheet

Artikel: Hoe worden drugsverslaving 
en herstel geproblematiseerd in het 
Nederlandse drugsbeleid op 
overheids- en praktijkniveau?

“Beleid lost drugsverslaving niet op, maar 

produceert juist een probleem.”

Dat is het uitgangspunt van de 

onderzoeksmethode die we toepasten om 

drugsverslaving en herstel te analyseren in 

het Nederlandse drugsbeleid en het 

praktijkbeleid van de verslavingszorg en 

GGZ.

Bekijk het artikel

https://ivo.nl/publicaties/midden-en-oost-europese-werknemers-in-kwetsbare-posities-handvatten-voor-preventie-en-terugdringen-van-dakloosheid-en-verslaving/
https://ivo.nl/publicaties/factsheet-bereiken-en-behouden-van-onderzoeksdeelnemers-in-een-kwetsbare-positie/
https://ivo.nl/publicaties/artikel-hoe-worden-drugsverslaving-en-herstel-geproblematiseerd-in-het-nederlandse-drugsbeleid-op-overheids-en-praktijkniveau/


Bekijk ook…

Bouwstenen voor een 
herstelondersteunende leefomgeving 
bij verslavingsbehandeling

Terugkijken: Kennisuitwisseling 
Borging stoppen-met-roken-interventies

Uit onderzoek blijkt dat de behandeling en 

ondersteuning bij herstel vaak onvoldoende 

worden georganiseerd rondom de persoon met 

een verslaving en hun naasten. In een 

praktijkonderzoek gaan we op zoek naar 

bouwstenen voor een herstelondersteunende 

leefomgeving bij verslavingsbehandeling.

• Cor Verbrugge, Novadic-Kentron, pleit voor 

culturele activiteiten om herstel te 

ontplooien en stigma rond verslaving te 

beïnvloeden

• Amna, coördinator ervaringswerk en 

zorgontwikkelaar herstel bij Arkin, maakte 

een verslag van een ontwerpsessie

Wilt u in uw gemeente meer doen met stoppen 

met roken en/of uw aanpak borgen? Bekijk 

dan de online kennisuitwisseling van 

Onderzoeksinstituut IVO, Pharos en het RIVM 

(afdeling Gezond Leven) terug. In deze sessie 

komt ook het bereiken van mensen met een 

lagere sociaaleconomische positie (SEP) aan 

bod.

Bekijk terug

Hulp van ervaringsdeskundigen 
heeft meerwaarde voor jongeren 
met crimineel gedrag

Ervaringsdeskundigen met een crimineel 

verleden en jonge cliënten met crimineel 

gedrag herkennen zich in elkaar. Dat zorgt 

ervoor dat de ervaringsdeskundige een 

empathische en niet-oordelende houding 

heeft, en dat de cliënt de ervaringsdeskundige 

ziet als een rolmodel dat hoop biedt. Dat blijkt 

uit het proefschrift van Margriet Lenkens over 

de inzet van 

ervaringsdeskundige 

ondersteuning voor jonge 

mensen die crimineel 

gedrag vertonen dat zij op 

dinsdag 26 april bij het 

Erasmus MC verdedigde.

Lees meer

https://ivo.nl/culturele-activiteiten-ontplooien-herstel-en-beinvloeden-stigma-rond-verslaving/
https://ivo.nl/op-zoek-naar-een-herstelondersteunend-systeem-ervaringsdeskundigheid-bij-roads/
https://www.youtube.com/watch?v=cFjpKCalAuQ&feature=emb_imp_woyt
https://ivo.nl/hulp-van-ervaringsdeskundigen-heeft-meerwaarde-voor-jongeren-met-crimineel-gedrag/


Vind je het interessant om het IVO te volgen? 

Abonneer je op onze nieuwsbrief (6-wekelijks) met nieuws, 

blogs, publicaties, uitgelichte projecten en agenda.

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn

https://ivo.nl/nieuws/nieuwsbrief/
https://twitter.com/IVO_Research
https://www.linkedin.com/company/ivo-addiction-research-institute

