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Terwijl Covid-19 nog steeds rondgaat en de 
maatregelen weer aangescherpt zijn, gaan 
mensen onvermoeid door met het verbeteren 
van de zorg, in woord en daad. Ook dit 
nummer van LVB Onderzoek & Praktijk getuigt 
daar weer van. 

Gerard Kocken beschrijft met zijn collega’s 
een onderzoek naar het effect van De Dialoog. 
De Dialoog is een trainingsmodule die door 
Kocken voor jeugdzorgwerkers is ontwikkeld. 
Het doel van de training is om jeugdzorg-
werkers dialogisch, in plaats van restrictief, 
te laten communiceren met de jongeren met 
wie zij werken. Het onderzoek in dit nummer 
beschreven, gaat in op twee aspecten: In 
hoeverre heeft De Dialoog effect op de door 
de jeugdzorgwerkers zelf ervaren hande-
lingsverlegenheid en; leidt de training tot 
minder agressie-incidenten? De resultaten zijn 
bemoedigend en bieden aanbevelingen voor 
de organisatie van residentiële zorg.

Dat een veilige en positieve werkrelatie tussen 
jongeren met een LVB en professionals 
belangrijk is, wordt ook onderstreept in een 
nieuwe  handreiking van de Academische 
Werkplaats Kajak. Twee multidisciplinai-
re werkgroepen bestaande uit professionals 
binnen de jeugd-GGZ en de LVB-jeugdzorg 
hebben samengewerkt aan deze handreiking 
over diagnostiek en behandeling van 
problematische gehechtheid bij jeugdigen 
en jongvolwassenen met een LVB. Marielle 
Dekker, onderzoekscoördinator bij AW Kajak, 
beschrijft in haar bijdrage de opzet en het 
doel van de handreiking die is gebaseerd op 
vakliteratuur en ervaringen uit de praktijk. 
Het is dan ook geen statisch advies, maar 
een handreiking die steeds geëvalueerd en 
bijgewerkt zal worden. Wellicht dat u daar nog 
een bijdrage aan kan leveren. 

Dat een positieve dialoog tussen professionals 
en jongeren met een LVB niet altijd 
vanzelfsprekend is, viel Prof. dr. Xavier 
Moonen met name op bij zijn promotie, in 
de eerste jaren van de 21ste eeuw. In het 
interview dat redactieleden Annematt Collot 
d’Escury-Koenigs en Hendrien Kaal met 
Xavier Moonen hebben gehad, zegt Moonen 
dit over de werkrelatie tussen professionals en 
jongeren: “Het voelde wel erg of wij langs elkaar 
heen praatten” en “je zit wel allebei in een trein, 
maar je zit eigenlijk op twee verschillende 
sporen.” De rode draad in zijn werk werd 
daarom ook het nadrukkelijk betrekken van 
de jongeren zelf. Het interview met Moonen, 
ter gelegenheid van zijn naderend emeritaat, 
gaat in op de verschillende onderzoeken waar 
hij bij betrokken was en is en op het belang 
van communicatie; over Taal voor allemaal 
en ‘griefelen’ bijvoorbeeld. Het interview is 
een eerbetoon aan Moonen; hij heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het denken 
over LVB in Nederland. 

Dan een hart onder de riem van Nellieke 
de Koning. Als bestuurder en kinder- en 
jeugdpsychiater onderstreept zij nog eens 
helder het belang van samenwerking, op alle 
fronten. Er gebeurt nog veel waar je moedeloos 
van kan worden, maar zij ziet gelukkig ook veel 
moedige mensen die de moeilijkheden zien én 
willen overwinnen; met als motto ‘Zo kan het 
echt niet langer’

Tot slot is er een recensie van Andries 
Schilperoord over het boek ‘Emotionele 
ontwikkeling’ van Jolanda Vonk. Een boek 
waar hij zeer enthousiast over is; het biedt, 
volgens Schilperoord, onder andere ‘een ware 
schatkamer aan tips’. 

Kortom, dit najaarsnummer van LVB Onderzoek 
& Praktijk staat weer vol waardevolle en 
inspirerende kennis. 
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