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Onder de naam ‘Krachten Bundelen’ onder-

zoekt een werkgroep van hoogleraren en de 

VGN op dit moment de mogelijkheden om de 

verworvenheden van kennisontwikkeling in de 

gehandicaptensector te consolideren en verder 

uit te bouwen in de vorm van een nationaal 

programma. Deze verworvenheden betreffen 

zowel uitkomsten van onderzoeksprojecten als 

de infrastructuur die in Nederland is gegroeid 

tussen academie en praktijkveld, vooral na het 

laatste ZonMw programma ‘Onderzoek voor 

mensen met een verstandelijke beperking’.

In het initiatief ‘Krachten bundelen’ staat de 

rol van kennis, bij het borgen en verbeteren van 

de kwaliteit van de hulpverlening en van haar 

maatschappelijke effecten, voorop. Niet eerder 

is er door academie en branche gezamenlijk ge-

werkt aan de totstandkoming van een landelijk 

programma, dat bovendien beoogt dwarsver-

banden te leggen met kennisgebieden buiten 

de gehandicaptenzorg om de kwaliteit van de 

hulpverlening te verbeteren. Denk daarbij aan 

voor de gehandicaptensector actuele thema’s 

als verslavingszorg, behandeling van obesitas, 

gezondheidseconomie, technologie en ICT 

(bijv. e-health en domotica), kennis uit de neu-

ropsychologie en genetica.

Het belangrijkste oogmerk van ‘Krachten 

Bundelen’ is bestaande kennis te doen rende-

ren in het belang van de kwaliteit van de hulp-

verlening: hoe kan hulpverlening aantoonbare 

meerwaarde realiseren voor de gezondheid, 

het functioneren, de participatie en de kwali-

teit van bestaan van mensen met beperkingen? 

Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van 

scholing in de veranderende maatschappelijke 

context van de gehandicaptenzorg.

Hoewel de ZonMw programma’s in de zorg 

voor mensen met verstandelijke beperkingen – 

ook door de onafhankelijke evaluatiecommissie 

– als zeer vruchtbaar werden beoordeeld, vindt 

ook buiten deze context onderzoek plaats. In 

dit NTZ nummer zijn hiervan vijf voorbeelden 

te vinden. Twee artikelen en drie verslagen van 

praktijkonderzoek getuigen daarvan op eigen 

manier. De vijf gerapporteerde studies hebben 

meer een verkennend karakter. Zij vinden niet-

temin plaats op terreinen die er voor mensen 

met verstandelijke beperkingen toe doen: mid-

delentoekenning (artikel van Heymans et al.) 

en participatie (artikel van Roelofsen et al. en 

het artikel van Van Wijmen et al.). Meer op in-

dividuele behandeling gericht zijn de praktijk-
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onderzoeken van Lexis et al. en van Van der 

Prijt et al.

Daarnaast bevat dit nummer de vaste ru-

brieken Boekbespreking, Berichten, Agenda en 

Publicaties.

Naast dit reguliere maartnummer van 

NTZ verschijnt ter gelegenheid van de uitrei-

king van de 10e Ds. Visscherprijs nog een extra 

editie i.s.m. het Ds. Visscherfonds.
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