VOORWOORD
Albert Ponsioen - hoofdredacteur Onderzoek & Praktijk

Mogelijk is dit de laatste keer dat u Onderzoek & Praktijk letterlijk in handen hebt. Ook wij gaan mee
in de digitale vaart der volkeren en dit zou met het komende najaarsnummer al kunnen zijn
gerealiseerd. U was natuurlijk al gewend aan het digitale archief van pdf-bestanden dat vanaf de
website van het Landelijk Kenniscentrum is te raadplegen. Maar wij willen de voordelen van een
online tijdschrift meer uitbuiten. Bewaar dit nummer van Onderzoek & Praktijk daarom goed, het
wordt een collectors item!
Wat is er sinds het vorige nummer van Onderzoek & Praktijk gebeurd? December 2016: de
benoeming van Xavier Moonen als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over
Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen, het
startschot van de Academische Werkplaats Kajak en het uitbrengen van het handboek Psychiatrie en
lichte verstandelijke beperking. Om maar wat te noemen. Erie Merkus doet in de rubriek Bezocht
verslag van een bijeenkomst in Utrecht die rond deze gebeurtenissen was georganiseerd.
Verder in dit nummer: diagnostiek en behandeling van posttraumatische stress bij jongeren met lvbproblematiek van Liesbeth Mevissen en Robert Didden. Het onderkennen van posttraumatische stress
bij deze jongeren blijkt moeilijk, terwijl zij nu juist wat dit betreft een groter risico lopen.
Eind 2016 was de promotie van Arno Willems. In het tweede artikel in dit voorjaarsnummer vindt u
een samenvatting van zijn proefschrift over uitdagende relaties. De uitdagende relatie met zijn hoogen zeergeleerde opponenten bij de verdediging van zijn proefschrift ging de promovendus overigens
met verve aan.
Medewerkers in de gehandicaptenzorg worden regelmatig geconfronteerd met agressief gedrag van
hun cliënten. Hendrien Kaal doet verslag van een onderzoek naar de achtergronden van
geweldincidenten in de zorg.
In de column van Jac de Bruijn wordt ingegaan op de betekenis van fundamenteel onderzoek voor de
praktijk. De nadruk op praktijkgerichte toegepaste wetenschap mag niet ten koste gaan van de
aandacht voor onder meer zorgethische kwesties: “Fundamenteel onderzoek in relatie tot
verstandelijke beperking zou moeten gaan over de kritische ‘waarom en waartoe-vragen’”.
Een bijzondere bijdrage in dit voorjaarsnummer is het interview met Adri Benschop, tot 1 juni j.l.
directeur van Expertisecentrum SGLVG De Borg. In dit interview wordt al een begin gemaakt met het
beantwoorden van een aantal waarom en waartoe-vragen: “Wij zouden van die etiketten af moeten en
meer de ander moeten ervaren zoals ‘ie is. Met angst en repressie moeten we geen gedrag willen
veranderen.”.
Misschien is dit de laatste keer dat ik u van papier begroet, maar daarom zeker niet minder gemeend:
veel leesplezier met dit voorjaarsnummer!
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