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Zoals blijkt uit dit welgevulde najaarsnummer gaat het goed met Onderzoek & Praktijk. En voor het
eerstvolgende nummer ligt er al weer een aantal artikelen op de plank. De stimulerende invloed van
Petri Embregts op het onderzoekveld rond LVB is duidelijk: van drie artikelen in dit nummer is Petri
mede-auteur!
Het eerste artikel van Maroesjka van Nieuwenhuijzen (eveneens een belangrijke onderzoeksinspirator), Brenda Fredriks, Petri Embregts en Hendrien Kaal, naar het verantwoord omgaan met
vrijheidsbeperkende maatregelen in de LVB-zorg is een mooi voorbeeld van een onderzoeksproject
waarbij zorg- en onderzoeksinstellingen gezamenlijk optrekken.
In het artikel van Irene van Bokhoven, Maroesjka van Nieuwenhuijzen, Petri Embregts, Aart Vriens en
Walter Matthys wordt de ontwikkeling van een diagnostisch instrument beschreven, gericht op de
kern van LVB-problematiek: het sociaal aanpassingsvermogen.
Hanneke Bassa, Heidi Hermans en Jolanda Douma behandelen een zelfrapportage-instrument om
depressieve symptomen bij mensen met een LVB in beeld te brengen. Zelfrapportage-instrumenten
blijken niet bij voorbaat ongeschikt voor mensen met een LVB, zoals ook in een eerder artikel van
Jolanda Douma en collega‟s werd aangetoond (zie Onderzoek & Praktijk, 8(1), blz. 20-28).
Bas van Diggelen en Jos Truyens beschrijven in hun bijdrage een methodiek om met risicovol gedrag
van individueel wonende cliënten met een LVB om te gaan. Deze methodiek, gebaseerd op het Tweesporen model, is ontwikkeld voor de opleiding voor systemische psychotherapie.
Het artikel van Arno Willems en Petri Embregts over een vragenlijst gericht op de relatie begeleidercliënt sluit hierop enigszins aan. Bij de vragenlijst, de Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders
(SIG-B), wordt deze relatie vooral vanuit het perspectief van de begeleider beoordeeld.
De komende periode hebben alle instellingen die met cliënten met een LVB werken te maken met zeer
ingrijpende veranderingen: de overheveling van de AWBZ naar de WMO; de decentralisatie van de
jeugdzorg; de IQ-maatregel in de AWBZ;de invoering van een „houdbaar PGB‟; de maatregelen op
het gebied van Passend Onderwijs; de maatregelen met betrekking tot de „Wet Werk en Bijstand‟ en
de „Wet Werken naar Vermogen‟. Dirk Verstegen, directeur van de VOBC, heeft deze zaken voor ons
op een rijtje gezet en komt bovendien met een aantal belangrijke aanbevelingen om met deze
veranderingen om te gaan.
Juist in tijden waarin door veranderingen en bezuinigingen alle aandacht en energie dreigen uit te gaan
naar de primaire werkprocessen is het noodzakelijk hiervan regelmatig wat afstand te nemen door het
eigen handelen kritisch te beschouwen, te onderzoeken en te beschrijven. Alleen dan kunnen wij
beleidsmakers overtuigen van het feit dat het adequaat ondersteunen, begeleiden en behandelen van
deze bijzonder kwetsbare groep mensen specifieke deskundigheid vereist. Wij zien uw bijdragen aan
Onderzoek & Praktijk graag tegemoet!
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