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Christa Carbo en Max Paumen, Liefdewerk 

en oud papier. De geschiedschrijving van de 

gehandicaptenzorg

Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 

9789031376025, € 19,50

Het verleden van de gehandicaptenzorg kent 

vele nieuwsgierig makende details. Toch ont-

breekt het nog nagenoeg aan wetenschappelijk 

historisch onderzoek naar deze geschiedenis 

die zich letterlijk en figuurlijk afspeelde in de 

marge van de samenleving. Nu de gehandicap-

tenzorg uit de bossen terugkeert naar de maat-

schappij en deze op haar beurt bezit neemt van 

de terreinen van de oude instituten, groeit de 

belangstelling voor hoe het vroeger was. Dit 

boek geeft een indruk van het vele dat er nog 

te onderzoeken en ontdekken valt, mede dank-

zij de amateurhistorici van de sector die talloze 

stukjes van het grote verhaal bewaarden.

Francien Dekker - van der Sande en Cees Jans-

sen, Signaleren van verstoord gehechtheidsge-

drag. Best practice voor het diagnosticeren 

van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jon-

geren met een visuele en/of lichte verstande-

lijke beperking

Den Haag: Lemma, ISBN 978-90-5931-362-

0, 2010, 191 pagina’s, € 24,50

Stress en/of gedragsproblemen hangen vaak 

samen met gehechtheidsproblemen. Helaas 

is het diagnosticeren van verstoord gehecht-

heidsgedrag lastig omdat een helder begrip-

penapparaat ontbreekt, er vaak geen consen-

sus is over de te hanteren onderzoeksproce-

dure en er weinig diagnostische onderzoeks-

middelen zijn. 

In dit boek wordt een stappenplan beschreven 

hoe te handelen bij een vermoeden dat er ‘iets’ 

mis is in de hechting. De auteurs presenteren 

een ‘best practice’ gebaseerd op wetenschap-

pelijk onderzoek en getoetst op praktische 

bruikbaarheid in de zorg voor kinderen en 

jongeren met een visuele en/of verstandelijke 

beperking. 

Zowel voor de beginnende als de meer ge-

specialiseerde diagnosticus is dit boek (uit de 

LKNG reeks) uitstekend bruikbaar. Het ver-

trekpunt voor de diagnosticus is basiskennis 

over de gehechtheidstheorie, aangevuld met 

specifieke kennis over gehechtheidsproblemen 

bij de doelgroep. In het stappenplan wordt 

helder uiteengezet hoe verstoord gehecht-

heidsgedrag gesignaleerd kan worden, en ver-

volgens ook de meer interne processen, zoals 

het interne werkmodel en de mate van men-

taliseren, in kaart gebracht kunnen worden.  

Dit boek is bestemd voor orthopedagogen, 

psychologen, (psycho)therapeuten en psychi-

aters. Maar het boek biedt ook ouders, bege-

leiders, leerkrachten en andere hulpverleners 

nieuwe inzichten en handvatten voor de da-

gelijkse praktijk. 

Mark Vervuurt, De professional en de mana-

ger in dialoog. Zelfbewust samenwerken in 

zorg en hulpverlening

Barneveld: Uitgeverij Nelissen, 2009, ISBN 

97890244 18404, 117 pagina’s, € 14,50

In zorg en hulpverlening is de laatste decen-

nia een spanningsveld ontstaan tussen het 

onvoorspelbare karakter van het mensenwerk 

en de nadruk op ‘planning en control’. Mark 
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Vervuurt laat zien dat de professional en de 

manager deze spanning kunnen opheffen door 

hun krachten te bundelen. In dialoog laat je 

je als professional of manager niet meevoeren 

door de schijnbare tegenstelling tussen het in-

houdelijke en het organisatorische perspectief. 

Door de dialoog komen de perspectieven van 

cliënt, professional en manager optimaal aan 

bod en wordt het geheel meer dan de som der 

delen.

‘De professional en de manager in dialoog’ 

is een inspiratiebron voor professionals en 

managers in de geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg en de psychosociale hulp-

verlening. De praktijkvoorbeelden en hand-

vatten maken het boek direct in het werk toe-

pasbaar.

Mark Vervuurt is orthopedagoog en GZ-psy-

choloog. Hij werkt bij Koninklijke Kentalis 

en heeft ruime ervaring als professional en 

manager in de zorg en hulpverlening. ( www.

markvervuurt.nl )

VGN, Managementsamenvatting Volgende 

fase VGN-kennisbeleid 2010-2012 

Utrecht: VGN, 2010, 15 pagina’s, www.vgn.

org

Het VGN-bestuur heeft afgelopen najaar in-

gestemd met het Plan ‘Volgende fase VGN-

kennisbeleid 2010-2012’. Van dit plan is nu 

een Managementsamenvatting beschikbaar. 

Daarnaast is een kenniskalender opgesteld 

met daarin alle kennisbeleidactiviteiten en 

-projecten van de VGN die nu al bekend zijn. 

Deze Kenniskalender wordt regelmatig geac-

tualiseerd en is dan te downloaden.

Doorgaan huidige activiteiten

Een eerste belangrijke lijn in het kennisbeleid 

2010-2012 is het doorgaan met de huidige ac-

tiviteiten, zoals Kennisportal, masterclasses, 

praktijknetwerken, Gehandicaptenzorgprijs 

en kenniskatern. Dit gebeurt op uitdrukkelijk 

verzoek van onze leden. 

Ontwikkelen van nieuwe activiteiten

Daarnaast, als tweede lijn, ontwikkelt de VGN 

nieuwe activiteiten. Tot deze laatste behoren:

-  het Kennisplein Gehandicaptensector, een 

infrastructuur voor kennisontwikkeling 

en deskundigheidsbevordering;

-  het project Kader kritische Vakkennis

-  het voeren van een lobby voor middelen 

voor kennisbeleid van lidinstellingen en 

voor een nieuw onderzoeksprogramma. 


