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Het koude voorjaar houdt maar aan. En geen Koningslied die ons volk voldoende kan opwarmen. Dan
moet dit voorjaarsnummer van Onderzoek & Praktijk dit dan maar doen. ‘Eind goed, al goed?’ is de
intrigerende titel van het eerste artikel van Gerdie Grooters, Jack de Swart, Ria Lohuis-Heesink en
Xavier Moonen. Wat maakt dat een jeugdige met LVB-problematiek de instelling verlaat voordat de
behandeling is afgerond? En weer zijn het de factoren die in de regel ook worden gevonden als het
gaat om de werkzame ingrediënten bij een succesvolle behandeling: de relatie cliënt-behandelaar en
de motivatie van de cliënt. In de diagnostiek zijn nu juist deze factoren vaak onderbelicht.
Het tweede artikel in dit nummer snijdt een actueel thema aan: verslavingsproblematiek bij mensen
met LVB-problematiek. Neomi van Duijvenbode, Robert Didden, Klaus Drieschner en Maria
Trentelman bereiden een onderzoeksproject voor waarin fundamenteel onderzoek naar cognitieve
processen, die ten grondslag zouden liggen aan verslavingsproblematiek, vertaald wordt naar klinisch
onderzoek bij personen met LVB-problematiek. Actuele thema’s als die van automatische en
gecontroleerde processen en de relatie met executieve functies komen in dit artikel aan de orde en
deze thema’s sluiten nauw aan bij eerder onderzoek naar executieve functies (EF) en LVBproblematiek. De implicaties van het voorgenomen onderzoek voor de diagnostiek en behandeling van
verslavingsproblematiek in combinatie met LVB-problematiek maakt nieuwsgierig naar de
onderzoeksresultaten. De auteurs zijn uitgenodigd om hierover te zijner tijd verslag te doen in
Onderzoek & Praktijk.
Het derde artikel in dit voorjaarsnummer van Jozias van de Velde, David Blommaert, Gabry
Vanderveen en Hendrien Kaal behandelt de veiligheidsbeleving van jongeren met LVB-problematiek.
Een relevant thema, veiligheidsbeleving, daar veel jongeren met LVB-problematiek opgroeien in
situaties waarbij de veiligheid niet altijd gewaarborgd is. Mogelijk dat een deel van de LVBproblematiek juist met deze ontwikkelingsgeschiedenis te maken heeft. Het betreffende artikel kan
worden beschouwd als een pilot-onderzoek om (on)veiligheidsbeleving te meten bij deze jongeren.
Interviewen met behulp van foto’s blijkt een goede methode om belevingsaspecten bij de jongeren
over het voetlicht te krijgen.
Frans Ravestein is de columnist van het jaar 2013 voor Onderzoek & Praktijk. Vraag Frans om een
prikkelende column en dan krijg je deze ook. En bepaald niet ongenuanceerd. Een pleidooi om feiten
en beeldvorming niet met elkaar te verwarren. Een steeds lastiger opgave in dit tijdsgewricht waarin
de het beeld vaak zeer bepalend is en als verblindende verpakking de inhoud aan het oog kan
onttrekken.
Na ruim 10 jaar Onderzoek & Praktijk wil de redactie weten hoe dit tijdschrift bij de lezers en auteurs
leeft. Graag willen wij een ieder uitnodigen om hun mening over het tijdschrift kenbaar te maken.
Geraldo Alken en Wesley van Doorn, studenten van de Hogeschool Leiden, zullen u daarvoor
binnenkort benaderen (zie de oproep van deze onderzoekers op pagina 41).
Veel leesplezier en geniet van het voorjaar!

5
Onderzoek & Praktijk
Voorjaar 2013
Jaargang 11, nummer 1

