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Al twaalf jaar een tijdschrift voor de LVG-zorg! In dit nummer staan wij hierbij stil. In plaats van de
burgemeester komen de beide voorzitters langs om deze mijlpaal van een historisch perspectief te
voorzien. Jan Duenk, voorzitter van de VOBC en Xavier Moonen, voorzitter van de stichting
Landelijk Kenniscentrum, zien in Onderzoek & Praktijk prikkels en bruggen. Met een toekomst.
Door zelf wat te prikkelen hebben wij ook reacties van lezers in dit nummer opgenomen. Hoe moet
het nu verder met dit tijdschrift: recht zo ’ie gaat of de koers wijzigen? De volgende jaargang zal er in
ieder geval wat betreft de vormgeving een koerswijziging plaatsvinden. Zie het voorjaarsnummer
2011!
Aan het eind van dit nummer zijn alle bijdragen van de afgelopen twaalf jaar in een overzicht
opgenomen. Op de website van de VOBC, www.lvgnet.nl, zijn alle nummers digitaal te raadplegen.
Van 1998 tot 2003 was de naam nog OWO, Ontwikkelingen Wetenschappelijk Onderzoek, vanaf 2003
nam Onderzoek & Praktijk het over. De ontwikkeling van het tijdschrift is aan het aantal pagina’s
goed af te lezen: zes pagina’s telde de allereerste OWO, meer dan 40 pagina’s de laatste nummers van
Onderzoek & Praktijk. En nu maar hopen dat de kwaliteit hand in hand met de kwantiteit gaat. Aan U,
onze trouwe lezer, het oordeel.
Xavier Moonen en Dirk Verstegen staan in hun bijdrage stil bij de term LVG: is dit begrip zo
langzamerhand niet aan vervanging toe? In ieder geval wel wat betreft de dominantie van de IQ-score.
Dat Onderzoek & Praktijk te weinig wordt gelezen in Den Haag is wel weer duidelijk geworden de
laatste weken.
Terug naar de basis dan maar, met de bijdrage van Karin de Bruin. Wat bedoelt men eigenlijk met
residentiële behandeling? Wat kan men er onder verstaan en welke verduidelijkende rol kan de
wetenschap hierbij spelen?
Els Bransen, Marijke Dijkstra en Monica Leeman gaan in op het thema LVG en middelengebruik en
de ontwikkeling van Richtlijnen die de OBC’s kunnen helpen om met deze problematiek adequaat om
te gaan.
Jolanda Douma doet in de rubriek Bezocht verslag van het congres ‘Vakwerk!’ en van het tijdens dat
congres gepresenteerde boek.
Andries Schilperoord leverde spontaan twee recensies aan van boeken die beide handelen over de
invloed van opvoeders op de vroegkinderlijke ontwikkeling. Hij neemt ons daarbij een paar
honderdduizend jaar terug in de geschiedenis. Over historisch perspectief gesproken. Dit levert onder
meer een fraaie relativering van onze huidige opvoedingsideeën op.
Juist op tijd komt dit najaarsnummer uit voor het VOBC-congres op 3 december in Eindhoven. Met
dank aan de onvolprezen Theo Leenders en zijn collega’s van RWK Kopie, Mailing & Industrie in
Ermelo. Namens de redactie wens ik u een goed congres en veel inspirerende leesuren toe met deze
Onderzoek & Praktijk.
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