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In deze rubriek wordt naar recent verschenen publicaties verwezen

Didden, H. C. M., Troost, P., Moonen, X. M. H., & Groen, W. B. (Red.) (2016). Handboek
psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058983022
De afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij
kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit
handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als
genetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembenaderingen bij gezins- en residentiële behandeling,
farmacotherapie en orthopedagogiek bijeen. Het verschaft een overzicht van richtlijnen, instrumenten
en methoden van diagnostiek en behandeling. Daarnaast gaat het boek in op veranderingen in de
wetgeving en visies op zorg binnen de verschillende werkvelden, waaronder geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, (speciaal) onderwijs en forensische zorg. Ook
onderwerpen als culturele diversiteit, risicotaxatie en patiëntenparticipatie komen aan bod. Het boek is
bedoeld voor professionals die te maken hebben met deze doelgroep. Het is tevens geschikt voor de
opleiding en nascholing van orthopedagogen, psychologen, psychiaters, artsen voor verstandelijk
gehandicapten, vaktherapeuten en psychotherapeuten. Maar ook voor onderzoekers, verwanten,
leerkrachten en andere geïnteresseerden biedt dit boek veel waardevolle informatie.
De Bruijn, J., Van de Broek, A., Vonk, J. & Twint, B. (Red.) (2017). Handboek emotionele
ontwikkeling en verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. ISBN 9789058755070
In de ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking speelt emotionele ontwikkeling
tegenwoordig een centrale rol. Dat is een goede zaak, maar vraagt ook om kennis van dit onderwerp in
het werkveld. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over emotionele ontwikkeling? Hoe
breng je de emotionele ontwikkeling betrouwbaar in kaart? En hoe sluit de begeleiding het best aan bij
het ontwikkelingsniveau van een cliënt? Dit handboek biedt een actueel overzicht van de belangrijkste
verworvenheden en discussies op het gebied van emotionele ontwikkeling en verstandelijke
beperking, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de alledaagse praktijk.
Didden, R., Moonen, X. & Douma, J. (2017). Met het oog op behandeling – 4. Diagnostiek en
behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (digitale
uitgave). Den Dolder / Utrecht: De Borg / Landelijk Kenniscentrum LVB.
De bij De Borg en het Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten organisaties hebben in
samenwerking met universiteiten en hogescholen vaak het voortouw genomen om de slag naar
evidence based werken te maken. Maar ook in de aangrenzende vakgebieden van psychiatrie,
verslavingszorg en neurologie is de kennis over deze doelgroep en hun problematiek sterk
toegenomen. Deze ontwikkelingen in praktijk en onderzoek stonden centraal in de vierde editie van
het congres Met het oog op behandeling. De problematiek wordt benaderd vanuit drie invalshoeken:
het brein, het sociaal domein en zorgvernieuwing. Vanuit deze invalshoeken worden behandeling en
begeleiding van mensen met een LVB en gedragsproblemen in een nieuwe context en verrassend
perspectief geplaatst. In deze digitale publicatie van het congres zijn de plenaire inleidingen
opgenomen en wordt verslag gedaan van de workshops met presentaties over onderzoek naar
interventies in de praktijk van de aangesloten instellingen. Daarnaast zijn er extra bijdragen
opgenomen van relevante ontwikkelingen en samenvattingen van proefschriften. Deze publicatie is bij
de beide kenniscentra te bestellen.
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