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Jolanda Douma, Jeugdigen en (jong)

volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking

Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB / 

VOBC, februari 2018, 20 pagina’s

In deze publicatie wordt een beschrijving ge-

geven van de belangrijkste kenmerken van 

een LVB; wat een LVB kan betekenen voor 

het alledaagse functioneren; hoe een LVB ge-

relateerd kan zijn aan een verhoogd risico op 

probleemgedrag; wat voor invloed een LVB 

heeft op het doen van diagnostisch onderzoek 

en op de behandeling van jeugdigen en (jong)

volwassenen en hoe door professionals daarbij 

zo goed mogelijk kan worden aangesloten op 

de kenmerken van een LVB.

Gratis te downloaden via: 

www.kenniscentrumlvb.nl

Joost van Iersel en Dinie van Wijngaarden 

- de Bodt, Samen werken aan gezondheid. 

Psychosociale en medische basiskennis voor 

de sociaal werker

Bussum: Coutinho, 2018, 344 pagina’s, ISBN 

978-90-469-0592-0, € 34,50

De omvorming van de verzorgingsstaat tot 

participatiesamenleving veroorzaakt een over-

lap in de werkterreinen van zorg en welzijn. 

Ook de veranderende kijk op gezondheid is 

hierop van toepassing. Interprofessionele sa-

menwerking is van groot belang voor profes-

sionals in de sectoren zorg en welzijn. Dit is al-

leen mogelijk als je elkaars beroepenveld kent.

Martin Schuurman, Met meer kennis werken 

aan kwaliteit

Nieuwegein: Kalliope Consult, maart 2018,  

83 pagina’s

In opdracht van het Ministerie van VWS is een 

bronnenstudie uitgevoerd, ter voorbereiding 

van het onderzoek naar de staat van de gehandi-

captenzorg in Nederland, dat is aangekondigd 

in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg.

“De vragen van het vooronderzoek zijn: 

1.   Welke rapporten en onderzoeken zijn er 

verschenen over de gehandicaptenzorg? 

2.   Welke rapporten en onderzoeken ontbre-

ken nog en zijn wel noodzakelijk voor een 

goede analyse? Deze dan toevoegen en 

meenemen in het onderzoek. 

3.   Welke knelpunten worden er, op basis van 

een analyse van de inhoud van de rappor-

ten en het hieruit voortvloeiende beeld 

van welke informatie al bekend is, gesig-

naleerd? Waar zitten blinde vlekken en is 

nog weinig bekend en dus onderzoek no-

dig? Waar zijn er punten die aan elkaar ge-

knoopt kunnen worden? 

4.   Welke vragen kunnen hieruit worden afge-

leid voor het vervolgonderzoek? 

Het is de bedoeling dat dit vooronderzoek in 

volgende fasen wordt gevolgd door twee an-

dere onderzoeken, namelijk: 

•   Uitgebreider onderzoek dat een beeld (foto) 

van de huidige situatie geeft. Dit onderzoek 

zal vanuit het cliëntenperspectief worden 

verricht, en aangevuld met een analyse van 

verklarende factoren uit de afgelopen jaren. 

•   Een trendanalyse, die als doel heeft trends 

in beeld te krijgen rondom maatschappe-

lijke ontwikkelingen, arbeidsmarktproble-

matiek, demografie, wonen, vastgoed, etc. 

Op deze manier ontstaat een beeld van 

waar de sector bij ongewijzigd beleid naar 

toe gaat”. Aanbevolen!

Gratis te downloaden via 

www.kalliopeconsult.nl
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