
ntz nr. 1 - 2017 1

RE
D

A
C

TI
O

N
EE

LRedactioneel

Dit eerste NTZ nummer van 2017 verschijnt 

nadat in de afgelopen maanden intensief over-

leg werd gevoerd met uitgeverij Van Gorcum. 

Dat leidde tot een grondige update van de NTZ 

website die in de loop van dit jaar geleidelijk zijn 

beslag zal krijgen. Het leidde ook tot het initi-

atief van Kennisdagen en Kennismiddagen 

waarvan de programma’s mede gebaseerd 

zullen zijn op artikelen die in NTZ versche-

nen. Een Kennismiddag biedt de gelegenheid 

om in gesprek te gaan met auteurs en dieper 

op bepaalde aspecten in te kunnen gaan. De 

eerste Kennismiddag is op 30 maart 2017 te 

Amersfoort. Deze sluit aan bij het themanum-

mer van september 2016 over ‘organisatie van 

ondersteuning’. Kennisdagen vormen – naast 

het tijdschrift en de website – de derde pijler 

van het forum dat NTZ wil zijn voor de uitwis-

seling en verspreiding van kennis in de zorg 

voor mensen met verstandelijke beperkingen. 

Ook heten we met dit nummer twee nieu-

we redactieleden welkom: dr. Wietske van 

Oorsouw (Tranzo, Tilburg University) en dr. 

Lex Wijnroks (Universiteit Utrecht). Zij pre-

senteren zich verder in de rubriek Berichten in 

dit nummer. Op deze wijze blijft ook de redac-

tie zich vernieuwen en wordt gestreefd naar 

het daarin bevorderen van een breed spectrum 

aan aandachtsgebieden.

Dit nummer opent met een artikel van  

Dijkstra, Huls, Visser en Van der Putten 

over het meten van temperament bij jonge 

kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen. Vervolgens doen 

Beernink, Westerhof en Sools verslag van 

een studie over een levensverhaleninterven-

tie bij mensen met psychiatrische problemen 

en een verstandelijke beperking of zwakbe-

gaafdheid. Schouten rapporteert een studie 

met betrekking tot de kwalitatieve en kwanti-

tatieve meerwaarde van de Persoonsgerichte 

Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) bij 

het onderzoek van kwaliteit van bestaan.

In de rubriek Opinie treft de lezer dit keer drie 

bijdragen aan. Reerink, The en Roelofsen be-

spreken ‘Van burger-cliënt naar perspectief 

van waardigheid’; Kef en Schuurman geven 

hun visie op het bevorderen van samenhang 

in onderzoek op het gebied van ondersteuning 

van mensen met verstandelijke beperkingen. 

Bröcking geeft een reactie op een artikel uit 

het themanummer van september 2016. 

Verder treft de lezer de gebruikelijke rubrie-

ken Boekbespreking, Berichten, Agenda en 

Publicaties.

Dr. Wil Buntinx, Hoofdredacteur
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