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Misschien even wennen, maar u heeft toch echt zojuist het voorjaarsnummer 2011 van Onderzoek &
Praktijk opengeslagen. Een nieuwe opmaak met voorjaarsfrisse kleuren. Een mooie afsluiting van een
periode van 12 jaar tijdschrift voor de LVG-zorg. En de cirkel is weer rond; ooit begonnen als
tijdschrift van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVG, nu terug bij de hernieuwde stichting na een
aantal jaar bij de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra te zijn ondergebracht.
Bij de stichting Landelijk Kenniscentrum LVG zijn nieuwe deelnemers aangesloten die zich richten
op kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking. De nieuwe
deelnemende organisaties zijn actief in de gehandicaptenzorg, (jeugd)GGZ en (gesloten) jeugdzorg.
Dit betekent dat Onderzoek & Praktijk een breder lezerspubliek gaat bedienen. De redactie heeft
daarom, net als de lay-out, een facelift ondergaan. Dirk Verstegen heeft als directeur van de VOBC
zijn redactietaak overgedragen aan collega Jolanda Douma, die als onderzoekscoördinator bij de
stichting werkzaam is. Jolanda is tevens docent bij de Universiteit Utrecht en heeft direct al een
actieve bijdrage aan dit voorjaarsnummer geleverd met haar artikel over een goed pedagogisch
klimaat in de residentiële LVG-zorg. Zo bewijst zij meteen in staat te zijn om onderzoek en praktijk
met elkaar te verbinden. Dirk Verstegen wordt ook vanaf deze plek bedankt voor het redactiewerk in
de afgelopen jaren, waar hij met name de beleidsmatige ontwikkelingen over het voetlicht bracht. Hij
wordt nadrukkelijk uitgenodigd dit te blijven doen; onderwerpen te over gezien de inmiddels weer
opgelaaide IQ-discussie, de overheveling naar de Jeugdzorg en de WMO, enz.
Het nieuwe redactielid, Hendrien Kaal, heeft in dit nummer ook een actieve bijdrage. Hendrien is
criminoloog en werkt als projectbegeleider/onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij beschrijft de
drievoudige („triple‟) problematiek van personen met een licht verstandelijke beperking, verslaving en
psychiatrische stoornis. Zij bepleit het behandelen van deze groep personen in plaats van detentie. Zo
laat Hendrien zich direct al zien als een actief vertegenwoordiger binnen de redactie van Onderzoek &
Praktijk vanuit de forensische invalshoek.
De relatie tussen zorg en (speciaal) onderwijs krijgt in Onderzoek & Praktijk een krachtige stimulans
door het toetreden van Annie de Groot tot de redactie. Annie is coördinator bij het Centrum voor
Consultatie en Expertise (CCE) en werkzaam als manager Zorg en Onderwijs bij Kwadrant. Het
bevorderen van het aandachtsgebied onderwijs is bij haar zonder twijfel in goede handen.
Ook instellingen voor jeugd-GGZ houden zich steeds meer met kinderen en ouders met LVGproblematiek bezig. Daarom is Hilde Tempel, orthopedagoog en manager behandelzaken bij Accare,
gevraagd de redactie te versterken. Accare is een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie in
Overijssel. Hilde zal, net als haar collega-redactieleden uit de andere sectoren, binnen haar netwerk
medewerkers uitnodigen om bijdragen te leveren aan Onderzoek & Praktijk.
Maroesjka van Nieuwenhuijzen promoveerde in 2004 op het onderwerp sociale informatieverwerking
bij kinderen met licht verstandelijke beperkingen. In 2009 heeft Maroesjka het lectorschap
Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden aanvaard. In 2010 is zij als onderzoeker
van de Universiteit Utrecht naar de Vrije Universiteit Amsterdam overgestapt. Daarbij is Maroesjka is
nu ook lid van de redactie van Onderzoek & Praktijk.
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De redactieleden van het eerste uur: Annematt Collot d’Escury (Universiteit van Amsterdam), Mariët
van der Molen (Vrije Universiteit Amsterdam) en uw hoofdredacteur (Lucertis / VOBC / LKC LVG)
blijven zich inzetten voor Onderzoek & Praktijk.
De belangrijkste doelstelling van dit tijdschrift blijft om wetenschap en klinisch handelen, om theorie
en toepassingen en om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden. Een voorbeeld hiervan is het
artikel van Andries Schilperoord, GZ-psycholoog bij een OBC in Noord-Holland. Dreigende
radicalisering van jongeren is iets wat men als hulpverlener in de praktijk tegen kan komen. Maar
heeft men dan wat aan onderzoek op dit gebied? Andries beschrijft wat „de bevindingen van een
kleine literatuurstudie‟ hem hebben opgeleverd.
Xavier Moonen, onder meer voorzitter van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVG, doorbreekt
met zijn artikel over de MultiFunctionele Centra (MFC‟s) de schotten tussen zorgsectoren, in dit geval
tussen de LVG-zorg en de GGZ. Wat is er terechtgekomen van de MLK-psychiatrie, zoals dat in de
tachtiger jaren van de vorige eeuw werd genoemd? Welke rol speelt het IQ in dit kader? Welke regels
en wetten staan een vruchtbare samenwerking in de weg? Xavier‟s laatste slotzin is het herhalen
waard: “Laten we als orthopedagogen en psychiaters samenwerken, onze krachten bundelen en ons
inzetten voor deze relatief kleine, kwetsbare en o zo boeiende doelgroep.”
En gelukkig in deze Onderzoek & Praktijk ook weer een column. Marjan Boertjes, directeur van het
Expertisecentrum William Schrikker, vraagt zich af wat er nu zo Plus is aan Jeugdzorg Plus. Als de
lik-op-stuk mannetjesputters in politiek Den Haag dit nu ook eens zouden lezen…
Tot slot nog twee opmerkingen over de nieuwe vormgeving en de naamgeving in en van ons
tijdschrift. Voor de vormgeving en het drukwerk hebben we een overstap gemaakt naar de meer
uitgebreide technische mogelijkheden van Nezzo, print en creatie in Druten, een onderdeel van
Pluryn. De keerzijde hiervan is dat wij met pijn in het hart afscheid nemen van RWK in Ermelo,
onderdeel van Kwadrant. De afgelopen 12 jaar hebben zij de OWO’s en de O&P’s voor ons trouw en
nauwgezet in orde gemaakt. Wij zijn Theo Leenders, zijn collega’s en medewerkers hiervoor zeer
erkentelijk.
De tweede opmerking heeft betrekking op de naamgeving LVG. Zoals in het vorig nummer uitvoerig
beschreven is (Verstegen & Moonen, Van debilitas mentis naar licht verstandelijke beperking) zijn wij
niet gelukkig met de term LVG, Licht Verstandelijk Gehandicapt. Daarom hebben we de vernieuwde
uitgave van ons blad aangegrepen voor een meer passende naamgeving in de ondertitel: Tijdschrift
van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen. Op deze
manier wordt naar ons idee de doelgroep beter aangeduid. Het gaat immers om mensen die vanwege
cognitieve beperkingen extra kwetsbaar zijn in hun sociaal functioneren. Vandaar deze beter passende
omschrijving in de ondertitel. Maar het is natuurlijk lastig om die uitgebreide omschrijving in de
artikelen te hanteren. Daarom sluiten we voorlopig aan bij de nu nog meer gangbare term: Licht
Verstandelijke Beperking (LVB).
Ik wens u opnieuw veel plezier toe met het lezen van deze Onderzoek & Praktijk en ik nodig u
wederom graag uit om ooit zelf een bijdrage aan dit tijdschrift te gaan leveren.
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