
N T Z  3 - 2 0 1 0                                                              1 6 1

Redactioneel

Dit septembernummer van NTZ bevat vier 

artikelen waarvan drie de ontwikkeling van 

een instrument beschrijven en het vierde een 

methodiek van planning van ondersteuning be-

treft. Methoden en technieken krijgen de laat-

ste tijd veel aandacht. Dat is een positief ver-

schijnsel voor zover daarmee het gebruik van 

valide en betrouwbare informatie in het pro-

fessionele handelen wordt bevorderd. Professi-

onele verantwoordelijkheid gaat echter verder 

dan de toepassing van technieken en vereist dat 

de context van toepassing, de betekenis van 

uitkomsten en de draagwijdte van conclusies in 

ieder individueel geval goed worden bewaakt. 

Scores en uitkomsten van een instrument zijn 

daarbij hulpmiddelen die een afgewogen ge-

bruik en interpretatie vereisen.

Instrumenten zelf dienen zelf ook kritisch te 

worden bekeken. De COTAN eisen zijn terecht 

streng: Schaal- en meetuitkomsten spelen een 

rol bij het nemen van beslissingen in persoonlij-

ke situaties. Hierin kan men zich geen onverant-

woorde risico’s veroorloven. Voortschrijdende 

(statistische) kennis over schaalconstructie 

brengt ook met zich mee dat deze eisen steeds 

hoger worden. De kwaliteit van een instrument 

is verder niet statisch en dient voortdurend te 

worden onderzocht en verbeterd. Cross-vali-

datie en herhaald, onafhankelijk onderzoek en 

bijstelling zijn daarbij belangrijke vereisten. 

In het afgelopen jaar werden in NTZ meerdere 

instrumenten gepresenteerd. Sommige betrof-

fen vertalingen of aanpassingen van bestaande 

buitenlandse schalen (DSDS dementieschaal; 

Supports Intensity Scale). In dit nummer gaat 

het om nieuwe, in eigen land ontwikkelde in-

strumenten. De kwaliteiten en bruikbaarheid 

van deze instrumenten zullen in verder onder-

zoek gevolgd, bevestigd en aangepast moeten 

worden. Maar het begin is gemaakt.

In het eerste artikel bespreken Embregts, Van 

den Bogaard, Hendriks, Heestermans, Schui-

temaker en Van Wouwe de constructie van 

een inventarisatielijst om het risico op herha-

ling van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

bij mensen met een verstandelijke beperking 

in kaart te brengen. Het tweede artikel gaat 

over de methodiek Eigen Kracht-conferenties. 

Hierin beschrijven Van Beek en Schuurman 

de mogelijkheden van toepassing van deze 

methodiek in de zorg voor mensen met ver-

standelijke beperkingen. In het derde artikel 

beschrijven Van Loon, Claes, Van Hove en 

Schalock de ontwikkeling van de Persoon-

lijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. In de 

vierde bijdrage behandelen Absil en Butter de 

ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument 

voor de zelfstandigheidsbeleving van VSO-

leerlingen met een verstandelijke beperking.

Dr. W.H.E. Buntinx

Hoofdredacteur.
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