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In het vorige nummer van LVB Onderzoek &
Praktijk kondigde ik aan dat dit mogelijk de
laatste keer was dat de lezer het tijdschrift
letterlijk in handen had, omdat het een
online tijdschrift zou worden. Dit was iets
te pessimistisch voorgesteld, want wij zijn
inderdaad meer de digitale middelen gaan
uitbuiten (zie http://www.kenniscentrumlvb.nl/
kennis-delen/tijdschrift-onderzoek-praktijk),
maar de papieren versie blijft in een beperktere
oplage voor deelnemers van het LKC LVB
vooralsnog bestaan. Met onze nieuwe digitale
versie worden de artikelen en overige bijdragen
beter én in kleur toegankelijk. Laat ons weten
wat u van deze vernieuwingen vindt: redactie@
kenniscentrumlvb.nl.
Er is in die 17 jaar dat het Landelijk Kenniscentrum LVB bestaat veel gebeurd op het gebied
van kennisontwikkeling. Het bijzondere hoogleraarschap van Xavier Moonen is hiervan een
bewijs. Woensdag 5 juli dit jaar zette Xavier in
zijn oratie zijn inhoudelijke plannen uiteen. Hilde Tempel en Annie de Groot hadden toch nog
wat vragen.
Het eerste artikel in dit najaarsnummer van
Petra Helmond, Fenneke Verberg en Geertjan Overbeek over de online mindset-interventie ‘De Groeifabriek’ sluit goed aan op de
nieuwe kijk op diagnostiek en behandeling
binnen de zorg. Te lang al wordt intelligentie
als een onveranderbare grootheid gezien dat
betrouwbaar en valide gemeten kan worden.
Is eenmaal jouw IQ-score bekend dan heb je
het daarmee te doen. In termen van de auteurs
wordt deze opvatting een ‘vaste mindset’ genoemd. De Groeifabriek is er juist op gericht
om ‘groeimindsets’ bij jongeren te ontwikkelen die weinig geloof meer hechten aan eigen
groei en ontwikkeling. Wij nodigen de auteurs
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uit om over de effecten van deze interventie in
één van de volgende nummers van LVB Onderzoek & Praktijk te rapporteren.
Hoe maak je iemand die vooral ‘streetwise’
is meer ‘lifewise’? Anders gezegd: hoe versterk je de sociale, praktische en cognitieve
vaardigheden (de drie domeinen van adaptief
functioneren) van een (jong)volwassene met
LVB-problematiek? Hans Willemsen doet verslag van een ontwikkeltrajectproject. Het ontwikkelen van de adaptieve vaardigheden is
één van de vier pijlers van het project. Ook in
dit project, “Geen vastomlijnde, voorschrijvende methodiek, maar een handelingskader”, ligt
de nadruk op het versterken van de adaptieve
vaardigheden. Wij zijn erg benieuwd naar de
resultaten van de voorgenomen pilots.
Joanneke van der Nagel, Louise Kemna, Cas
Barendregt en Elske Wits beschrijven een
handreiking voor een ‘LVB-vriendelijke voordeur’ om de verslavingszorg toegankelijker te
maken voor mensen met een LVB. Het blijkt
toch nog steeds dat de verschillen tussen de
betrokken sectoren (VG, LVB en GGZ) hierbij
parten spelen.
De column van Nico Overvest is een warm
pleidooi voor meer samenwerking tussen
rechters en reclassering, politie, gevangeniswezen, gemeenten en zorgaanbieders, waarbij
vooral het samenwerken op lokaal niveau, het
Samen Lokaal Aanpakken, als belangrijk middel wordt gezien om de oververtegenwoordiging van personen met LVB-problematiek in de
strafrechtketen tegen te gaan. LVB is immers
geen lichte maar complexe problematiek dat
zich op veel terreinen manifesteert.
De redactie van LVB Onderzoek & Praktijk
hoopt met deze nieuwe uitgave, een combinatie van bits en papier, de verspreiding en gebruiksvriendelijkheid van het tijdschrift te bevorderen. De oplettende lezer moet opgevallen
zijn dat LVB is toegevoegd aan de titel van het
tijdschrift om ook de herkenbaarheid te vergroten. Wij zijn daarom extra benieuwd naar
uw reacties: redactie@kenniscentrumlvb.nl.
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En natuurlijk wensen wij u inspirerende momenten toe bij het lezen van dit najaarsnummer!
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