BINNENGEKOMEN
In deze rubriek wordt naar recent verschenen publicaties verwezen
die voor de LVB-sector relevant zijn.

Daamen, W., Lekkerkerker, L., Verheijden, E. , Van Bokhoven, I. , & Oudhof, M. (2016). CAPJ (tweede druk). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) bestaat uit definities van
problemen van jeugdhulpcliënten. Een belangrijk doel van het classificatiesysteem is het bevorderen
van eenheid van taal in de jeugdsector. Het boek bevat een inleiding op het systeem, een overzicht van
de classificaties en de probleembeschrijvingen. De CAP-J wordt helaas nog te weinig gebruikt in de
jeugdzorg. De aandacht die in de CAP-J is voor andere domeinen dan alleen de kindgebonden
problemen maakt het ook voor de jeugd-GGZ een belangrijk naslagwerk. De hoofdstukken ‘Gezin en
Opvoeding’ en ‘Jeugd en Omgeving’ maken een groter deel uit van dit classificatiesysteem dan de
hoofdstukken over de kindgebonden problemen. Voor de LVB-sector is het hoofdstuk over de
problemen met het sociaal aanpassingsvermogen relevant.
AP
Struik, A. L. (2016). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch
getraumatiseerde kinderen (tweede druk). Amsterdam: Pearson Assessment and Information.
Bij getraumatiseerde kinderen kunnen behandelaars de neiging hebben om op de nare gebeurtenissen
in hun behandeling niet in te gaan. Arianne Struik, ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute,
beschrijft een methode om dit juist wel, maar op een veilige en structureerde manier te doen. In de
tweede druk van ‘Slapende Honden’ zijn twee hoofdstukken toegevoegd: uithuisgeplaatste kinderen
en personen met een verstandelijke beperking.
AP

Nagel, van der, J. E. L. (2016). Meer aandacht voor middelengebruik onder mensen met een lichte
verstandelijke beperking. Is it just the tip of the iceberg? Substance use and misuse in individuals
with intellectual disability (SumID). Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) werden tot voor kort niet als risicogroep voor
alcohol-, tabak-, of druggebruik gezien. Ten onrechte, blijkt uit het onderzoek van Joanneke van der
Nagel. Zij onderzocht het middelengebruik en de risicofactoren daarvoor onder volwassenen met
LVB. De percentages gebruikers van tabak en cannabis onder mensen met een LVB blijken
aanzienlijk hoger dan in de algemene bevolking. Ook alcohol wordt gebruikt door mensen met een
LVB, zij het in mindere mate dan in de algemene bevolking. Niet tijdig en adequaat onderkend
gebruik leidt naast gezondheidsschade vaak tot problemen met directe omgeving en maatschappij (het
gaat immers niet alleen om de LVB-zorg). Gebruik blijkt echter goed op te sporen met de Substance
use and misuse in Intellectual Disability-Questionnaire (SumID-Q), de voor dit onderzoek
ontwikkelde vragenlijst. Hierdoor is systematisch screenen op gebruik mogelijk, en kan eerder worden
ingegrepen om problemen door gebruik te voorkomen. Dat is ook hard nodig. Volgens Nagel zien we
zonder systematische screening alleen het topje van de ijsberg.
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/virtuele-map/overzicht/@1049365/it-just-the-tip-the-icebergsubstance-use-and/

Onderzoek & Praktijk
Najaar 2016
Jaargang 14, nummer 2

45

