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Jac de Bruijn, Jolanda Vonk en Ad van den 

Broek (redactie), Handboek emotionele 

ontwikkeling & verstandelijke beperking

Amsterdam: Boom, 2016, 

ISBN 9789058755070, 360 pagina’s, € 39,95

Een gezonde emotionele ontwikkeling is de 

basis voor een optimale algehele ontwikke-

ling. Bovendien is emotionele ontwikkeling 

van wezenlijke invloed op de vorming van de 

persoonlijkheid en op het ontstaan van moti-

vaties en gedrag. Om deze reden betrekken 

veel gedragsdeskundigen dit facet zowel bij 

de beeldvorming en ondersteuning als bij de 

diagnostiek en behandeling van probleemge-

drag en psychiatrische stoornissen.

Robert Didden, Pieter Troost, Xavier Moonen 

en Wouter Groen (redactie), Handboek 

psychiatrie en lichte verstandelijke beperking 

Utrecht: de Tijdstroom, 2016, ISBN 978-90-

5898-302-2, 550 pagina’s

In de afgelopen decennia is de kennis over 

diagnostiek en behandeling van psychische 

stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvol-

wassenen met een lichte verstandelijke beper-

king sterk toegenomen. Dit handboek brengt 

voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de 

huidige kennis uit vakgebieden als genetica, 

cognitie- en neuropsychologie, systeembena-

deringen bij gezins- en residentiële behande-

ling, farmacotherapie en orthopedagogiek bij-

een. Het verschaft een overzicht van richtlij-

nen, instrumenten en methoden van diagnos-

tiek en behandeling. Daarnaast gaat het boek 

in op veranderingen in de wetgeving en visies 

op zorg binnen de verschillende werkvelden, 

waaronder geestelijke gezondheidszorg, ge-

handicaptenzorg, verslavingszorg, (speciaal) 

onderwijs en forensische zorg. Ook onderwer-

pen als culturele diversiteit, risicotaxatie en 

patiëntenparticipatie komen aan bod. 

Noud Frielink, Motivation, well-being and 

living with a mild intellectual disability: A self-

determination theory perspective 

Academisch proefschrift, Tilburg University 

(17 maart 2017, promotores: prof. dr. P.J.C.M. 

Embregts en prof. dr. C. Schuengel).

Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn,  

Methode ARGOS. 

Handvatten voor begeleiders van mensen met 

een hechtingsstoornis en een verstandelijke 

beperking

Zie www.carantegroep.nl of 

www.kennispleingehandicaptenzorg.nl

Marja W. Hodes, Testing the effect of 

parenting support for people with intellectual 

disabilities and borderline intellectual 

functioning 

Academisch proefschrift, Vrije Universiteit 

Amsterdam (8 februari 2017). Promotores: 

prof.dr. C. Schuengel en dr. S. Kef.

Geert van Hove, Alice Schippers, Mieke Cardol 

en Elisabeth de Schauwer (redactie), Disability 

Studies in de Lage Landen

Garant uitgevers, 2016, ISBN 9789044134025, 

359 pagina’s

‘Disability’ gaat in oorsprong terug naar een 

fenomeen dat ontstaat wanneer iemand met 

een beperking/stoornis/label op een negatieve 

manier geconfronteerd wordt met gebouwde, 

fysieke, sociale, georganiseerde en culturele 
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omgevingen. Dergelijke op zijn minst onaan-

gename confrontaties ontstaan omdat een 

groot deel van de huidige samenleving ge-

spiegeld wordt aan wat een ‘normaal’ persoon 

wordt genoemd. Het gaat in dit nieuwe onder-

zoeksveld niet om het begrijpen van ‘stoornis-

sen’, maar om het onderzoeken van de nega-

tieve gevolgen van uitsluiting, discriminatie 

en oneerlijke behandeling op basis van voor-

oordelen. 

Aafke Kamstra, Who cares? 

Research into maintaining, strengthening, 

and expanding the informal social networks of 

people with profound intellectual and multiple 

disabilities

Academisch proefschrift, Rijksuniversiteit 

Groningen (5 januari 2017, promotores: prof. 

C. Vlaskamp en prof. B. Maes, copromotor: dr. 

A. van der Putten).

Mensen met ernstige verstandelijke en meer-

voudige beperkingen hebben gemiddeld met 

vijf personen per jaar contact (vooral familie-

leden). In ondersteuningsplannen is er ook 

weinig aandacht op het gebied van sociale con-

tacten, inclusief contacten met groepsgenoten. 

Dat blijkt uit dit promotieonderzoek van Aafke 

Kamstra, orthopedagoog bij ’s Heeren Loo. 

Zie verder: www.sheerenloo.nl

Liesbeth Mevissen-Renckens, Assessment and 

treatment of posttraumatic stress disorder in 

individuals with intellectual disabilities

Academisch proefschrift, Amsterdam: Univer-

siteit van Amsterdam.

Op 21 februari 2017 promoveerde Liesbeth 

Mevissen-Renckens aan de Universiteit van 

Amsterdam op een proefschrift over de behan-

deling van PTSS bij mensen met een verstan-

delijke beperking. 

Mensen met een verstandelijke beperking 

worden relatief vaker aan (potentieel) trau-

matische gebeurtenissen blootgesteld terwijl 

zij juist beperkte mogelijkheden hebben om 

hierop adequaat te reageren. Daarmee lopen 

zij (veel) meer dan anderen risico op langdu-

rende (gedrags)problemen en verlies van kwa-

liteit van leven. Dit probleem is weinig onder-

zocht waardoor diagnose en behandeling ook 

nauwelijks wetenschappelijk ontwikkeld zijn.

In het proefschrift wordt verslag gedaan van 

literatuuronderzoek om de kloof te overbrug-

gen tussen wat er bekend is over diagnostiek 

en behandeling bij enerzijds mensen zonder 

verstandelijke beperking en anderzijds de 

groep mensen met verstandelijke beperking. 

Daarnaast wordt via casusbeschrijvingen on-

derzocht op welke wijze PTSS zich manifes-

teert bij mensen met een verstandelijke beper-

king, werd een valide en betrouwbaar klinisch 

onderzoeksinstrument voor diagnostiek ont-

wikkeld en werd via gevalsstudies de effecti-

viteit van EMDR behandeling onderzocht. Een 

zeer verhelderend proefschrift met veel prak-

tisch bruikbare kennis.

Vanessa Olivier-Pijpers en Bianca Vugts, 

Signaleringsplan, zegen of vloek?

Reflectie op het gebruiken van signalerings-

plannen in de langdurige zorg

Utrecht: CCE, 2016, ISBN 978-90-818410-2-3, 

67 pagina’s

De auteurs laten zien wat er op dit moment in 

de langdurige zorg onder een signaleringsplan 

wordt verstaan en welke typen signalerings
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Algemeen
NTZ wordt uitgegeven door Konink lijke Van Gorcum BV. Het heeft 
een onafhankelijke multidisciplinaire redactie. Naast de artikelen zijn 
zes rubrieken opgenomen, te weten: opinie, boekbesprekingen, afge
sloten onderzoek, casuïstiek, berichten (waarin onder andere verslagen 
over conferenties en informatie over onderzoeksactiviteiten), recent 
verschenen publicaties en een agenda van conferenties, cursussen, en 
dergelijke. NTZ verschijnt viermaal per jaar (in maart, juni, september 
en december) met een totale omvang van ongeveer 280 pagina’s.

Beoordeling
Ingediende manuscripten worden door de redactie beoordeeld. Zo no
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Clarke et al. (1985); Mittler (1985)

Indienen
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(in Word, liefst lettertype Garamond 12) met vermelding van de ge
bruikte be standsnamen. De tekst kan per email worden aangeleverd. 
Van tabellen en figuren moet in dat geval wel een geprinte versie wor
den opgestuurd. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn 
manuscript. Het copyright berust bij de auteur en NTZ gezamenlijk. 
Overname in een ander tijdschrift is slechts mogelijk met toestemming 
van beiden. Voor bijdragen worden geen vergoedingen verstrekt. Au
teurs van artikelen hebben recht op twee exemplaren van het nummer 
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Zie voor uitgebreide auteursinstructie: www.ntzonline.nl
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plannen er zijn te onderscheiden. Het plan 

kent verschillende doelstellingen, vormen en 

functies. Maar is het eigenlijk wel een nuttig 

en wenselijk hulpmiddel? Zij geven een kriti-

sche reflectie: wanneer kan een dergelijk plan 

goed werken, hebben de cliënt en de profes-

sional er wel baat bij en wat zijn de valkuilen?

Sijtze de Roos en Mart van Dinter, Preventie 

in het sociale domein; toepassingen en 

achtergronden

Bussum: Coutinho, 2016 (herziene editie), 

ISBN 978-90-469-0543-2, 197 pagina’s

In dit boek beschrijven de auteurs op grond 

van een theoretisch kader hoe professionals 

preventie kunnen integreren binnen hun 

werkpraktijk.

Ben Schouten, Eigen-aardige gasten

Uitgeverij ACCO, ISBN 978 94 6292 306 5, 

www.stoda.be

De kracht van dit boek schuilt in de bundeling 

van een schat aan vakkennis en werkervaring. 

Praktijksituaties illustreren herkenbare pro-

blematiek en concrete aanpak. Het boek is 

niet alleen een aanrader voor opvoeders, pe-

dagogen, psychologen en (para)medici, maar 

biedt iedereen de unieke kans om via deze weg 

toch een aantal ‘eigen-aardige gasten’ te ont-

moeten.

Bert Henderikse (red.), Zelfverwonding

Een interdisciplinaire aanpak van ernstig en aan-

houdend zelfverwondend gedrag bij mensen met 

een matige tot zeer ernstige verstandelijke beper-

king

Utrecht: CCE, 2017, ISBN 978-90-818410-3-0, 

356 pagina’s (zie www.cce.nl)

In deze publicatie wordt de aanpak beschreven 

van de diagnostiek, interventie en evaluatie bij 

dit complexe probleemgedrag. De ervaringen 

van 34 consultaties zijn er in verwerkt.

www.kennispleingehandicaptensector.nl

In opdracht van Gewoon Bijzonder, Nationaal 

Programma Gehandicapten, voert het Kennis-

plein Gehandicaptensector projecten uit, die 

gericht zijn op versterking van de kennisin-

frastructuur rond mensen met verstandelijke 

beperkingen in Nederland. Bij het eerste pro-

ject ‘Ouderen in het vizier’ is de rapportage 

over de resultaten van de inventarisatie over de 

bestaande kennis en kennisvragen nu via de 

site te downloaden. Het tweede project ‘EMB 

in het vizier’ (i.s.m. het Platform EMB en de 

RUG) gaat in het voorjaar van start; een voor-

stel voor een derde project ‘LVB in het vizier’ 

(i.s.m. Kenniscentrum LVB en Trimbos) is in 

ontwikkeling.
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