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Het voorjaar van 2012 stond onmiskenbaar in 

het teken van de ‘prijzen’. Op 29 maart ontving 

dr. Ine Hostyn (Universiteit Leuven) de Ds. 

Visscherprijs 2012 in de Janskerk in Utrecht. 

Deze prijs wordt 2 jaarlijks toegekend voor een 

proefschrift met een toegepast karakter. Op 12 

april werd voor de eerste keer de Anton Došen 

Scriptieprijs uitgereikt tijdens het symposium 

‘Leven met een Verstandelijke Beperking’ 

aan de Tilburg University. Winnaar was hier  

Anneke Paelinck (Universiteit Gent).

Van beide prijsuitreikingen vindt de lezer het 

verslag in dit NTZ nummer.

 Bij beide gelegenheden viel op dat er een 

relatief groot aantal inzendingen was en dat 

de kwaliteit van de genomineerde inzendin-

gen door de jury’s hoog werd genoemd. Een 

hoopvol teken voor het toegepast onderzoek 

en voor het ontwikkelen van evidence based 

practices in de zorg voor mensen met verstan-

delijke beperkingen. 

 Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat 

wetenschappelijk onderzoek met het nieu-

we millennium een nieuwe fase is ingegaan. 

Kwantiteit en kwaliteit van onderzoek blijken 

uit de programma’s van recente congressen, 

studiedagen en kennismarkten, een groei door 

te maken. Onderzoek in de sector wordt vol-

wassen en via een eveneens groeiend aantal 

academische werkplaatsen krijgt de integratie 

van zorg en onderzoek in zorgpraktijk steeds 

meer vorm. Een positieve ontwikkeling waar-

mee Nederland langzaam maar zeker langszij 

komt met de in de Verenigde Staten als sinds 

de jaren 70 van de vorige eeuw bekende Uni-

versity Affiliated Programs en de expertise-

centra uit het Verenigd Koninkrijk die vooral 

in de jaren 80 ontstonden. Deze programma’s 

hebben in beide landen een kritische maar ze-

ker ook stimulerende rol gespeeld bij de ont-

wikkeling van inclusief beleid en van de kwa-

liteit van de ondersteuningspraktijk. Eén van 

de pioniers van de Engelse expertisecentra 

(het Andover Project en het Tizard Centre), 

Jim Mansell, overleed onlangs. In dit num-

mer staan we kort stil bij zijn overlijden. Een 

uitgebreid in memoriam door David Felce 

is gepubliceerd op https://iassid.org/about- 

iassid/182 .

Dit NTZ juni nummer bevat drie originele 

onderzoeksbijdragen. 

 Negenman, Embregts, Kaal en Roeleveld 

doen verslag van onderzoek naar belevingen 

van mensen met lichte verstandelijke beper-

kingen in detentie.

 Kröber en Verdonschot schreven een artikel 

op basis van casusonderzoek over de rol van 

professionals bij het bevorderen van partici-

patie en inclusie.

 Van Duin en Van Boxtel beschrijven onder-

zoek naar een methode voor zindelijkheids-

training.

Naast deze artikelen is er in dit nummer 

ruimte voor twee opiniebijdragen over actu-

ele onderwerpen. Verder treft de lezer de ver-

trouwde rubrieken boekbespreking, publica-

ties, berichten en agenda aan.
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