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Over de auteur

Janny Beernink-Wissink werd op 9 de-
cember 1960 geboren in Angerlo. Na het 
behalen van het HBO diploma studeer-
de zij orthopedagogiek aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. In 2002 behaalde 
zij haar doctoraalexamen in de afstudeer-
richting Leer- en ontwikkelingsstoornis-
sen: lichamelijke handicaps. In de periode 
van 2002 tot 2007 was zij als orthope-
dagoog werkzaam bij SizaDorpGroep. 
In deze periode heeft zij een aantal in-
terne onderzoeken gedaan naar kwaliteit 
van zorg bij mensen met een beperking. 
Daarnaast heeft zij op free-lance-basis 
als cursusleidster basiscursus hersenletsel 
gewerkt bij De Maatschap. Een opleidingsbureau voor medewerkers in de zorg-
sector. In 2003 heeft zij meegewerkt aan de ontwikkeling van het zorgprogramma 
voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het project werd geleid door 
Prismant, onderzoeks- en adviesbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg. In 
2004 is zij begonnen aan haar opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Kind en 
Jeugd, aan het SPON, Radboud Universiteit Nijmegen. Deze studie werd in 2006 
afgerond. Vanaf 2007 is zij als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij GGNet, 
Specifieke zorg, VGGNet:  een afdeling voor mensen met psychiatrische proble-
men en een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. In deze periode 
heeft zij de levensverhalen-interventie Wie ben ik? ontwikkeld en doorontwikkeld 
in samenwerking met het Levensverhalenlab (Prof. dr. G. Westerhof), onderdeel van 
het Onderzoeksinstituut voor Innovation and Governance Studies van Universiteit 
Twente. In dit kader heeft zij workshops gegeven op een aantal symposia. 

Van 2011 tot maart 2013 was zij voorzitter van de Expertkring Psychiatrische 
Problematiek en Lichte Verstandelijke Beperking. In de periode maart 2013 tot 
december 2014 was zij deelnemer van de Adviesgroep, ontwikkeling van een mul-
tidisciplinaire richtlijn Dwang en Drang. Het project werd geleid vanuit de NVvP 
in samenwerking met de V&VN, het NIP en het Trimbos Instituut. Verder maakt 
zij deel uit van het Onderzoekersplatform disability studies, inclusie en belonging 
onder voorzitterschap van D. Kal en J. Kool.  Aan dit proefschrift werkte zij van 
2007 tot 2015 als buitenpromovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, De-
partment of Medical Humanities, EMGO Institute for Health and Care Research. 


