BINNENGEKOMEN
In deze rubriek wordt naar recent verschenen publicaties verwezen
die voor de LVB-sector relevant zijn.
Bruijn, J. de, Buntinx, W. & Twint, B. (2014). Verstandelijke beperking: definitie en context.
Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN: 978 90 885 04 39 6.
Een goede definiëring en een helder begrip van ‘verstandelijke beperking’ is meer dan ooit van belang. Door
bezuinigingen op de AWBZ en de huidige transitie – waarbij de financiering van een gedeelte van de traditionele
zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten – is er behoefte aan duidelijke omschrijvingen. Het is niet meer van
deze tijd dat een IQ-test allesbepalend is bij de toegang tot zorg en de bekostiging ervan. Er kunnen op die
manier pijnlijke vergissingen worden begaan. Ook met de uitgave van de DSM-5 ontstaat de noodzaak om tot
een nieuw begrip van het construct ‘verstandelijke beperking’ te komen. Bovendien groeit in Nederland het
inzicht dat ook de emotionele ontwikkeling en nog andere factoren een belangrijke rol spelen bij de
ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Dit boek biedt een toegankelijke beschrijving van
het begrip ‘verstandelijke beperking’ voor iedereen die met de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking te maken heeft.
www.swpbook.com
Egberts, C. (2014). Moeders met een missie. Symbiose in de driehoek cliënt, familie en begeleider.
Amersfoort: Uitgeverij Agiel. ISBN: 978 90 778 34 61 9.
In zijn derde boek over de driehoek cliënt, familie en begeleider beschrijft Chiel Egberts de ingewikkelde
driehoeksverhouding als er van een symbiose sprake is. Je kunt teveel van je kind en te weinig van jezelf houden
en daarom anderen op afstand houden. Moeders met een Missie is geschreven om ouders, familieleden en
begeleiders te helpen om het met elkaar te redden in de symbiotische driehoek. Ook dit boek staat vol met
herkenbare verhalen die de schrijver put uit zijn werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
De bespreking van een drietal romans (waaronder Tirza van Arnon Grunberg) maakt duidelijk dat dit boek
herkenbaar en vooral bruikbaar is in alle situaties waarin sprake is van symbiose.
www.agiel.nl
Stel, J. van der (2014). Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Verbetering en herstel van cognitie, emotie,
motivatie en regulatie van gedrag. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN: 978 90 885 02 19 4.
Dit boek bespreekt de achtergronden en kenmerken van zelfregulatie. Het accent ligt op de ontwikkeling van de
executieve functies. Deze stellen ons in staat onszelf, en daarmee ons gedrag, steeds beter te beïnvloeden.
Zelfspraak, zelfbeheersing, zelfgewaarwording en het vermogen emoties en motivaties te evalueren en te
reguleren zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Hierdoor kunnen we telkens effectiever – met andere mensen –
complexe doelen bereiken. Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel verduidelijkt ook hoe problemen in de
ontwikkeling van zelfregulatie in het dagelijks leven manifest kunnen worden.
www.swpbook.com
Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis
Uitgevers. ISBN: 978 94 91969 00 3.
Kritiek op de DSM-5 is gemakkelijk. En tegenwoordig ook tamelijk breed geaccepteerd. (…). Maar de auteur
zoekt de nuance in de zin dat elk van zijn stellingen wetenschappelijk wordt onderbouwd. In zijn analyses toont
Jim van Os bijvoorbeeld ook aan dat veel patiënten juist worden ónderbehandeld. Door de eenzijdige toetsing op
globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten vaak niet boven water. Zo blijven
patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou staan. Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke
diagnostiek. De setting is niet hemelbestormend. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht voor de
patiënt. Revolutionair is wel dat de persoonlijke diagnostiek uitgaat van een participerende patiënt die zijn eigen
diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfkwantificatie in het dagelijks
leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht op persoonlijke
ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid
besloten ligt. Zo wordt echt persoonlijke diagnostiek de eerste stap naar herstel. Helaas komt een hulpverlener
binnen de huidige ggz-organisatie niet ver met persoonlijke diagnostiek. Met name de lopende afspraken met de
zorgverzekeraars en de overheid staan hierbij in de weg. Vandaar ook dat Van Os een blauwdruk voor een nieuw
soort ggz ontvouwt.
www.diagnosisuitgevers.nl
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