2018 belooft een interessant jaar te worden

netwerken van mensen met lichte verstandelijke

voor het onderzoek in de gehandicapten-

beperkingen: kenmerken en interventies’. Later

zorg. Op 22 maart vond de uitreiking van de

volgen andere bijdragen uit de groep van in-

Ds. Visscherprijs plaats tijdens de 2018 NTZ

zenders voor de prijs van 2018. De rubriek

Kennismiddag te ‘s Hertogenbosch. In het

Promotieonderzoek is niet gebonden aan de

juninummer kon u de inleidingen bij die ge-

Ds. Visscherprijs en ook niet aan promoties

legenheid van prof. Petri Embregts en prof.

bij Nederlandse of Vlaamse universiteiten.

Xavier Moonen nalezen. Voor de prijs werden

Het dient wel te gaan over in Nederland of

18 proefschriften ingezonden. Dr. Joanneke

Vlaanderen uitgevoerd onderzoek. Wie een

van der Nagel ontving de eerste prijs voor haar

overzicht van zijn of haar promotieonderzoek

proefschrift ‘Is it just the tip of the iceberg?’.

in NTZ wil publiceren en daarmee toeganke-

dr. Gustaaf Bos en dr. Noud Frielink ontvin-

lijk maken voor studenten, professionals en

gen beiden de tweede prijs. Samen vormen

beleidsmakers, wordt uitgenodigd een ma-

deze prijswinnaars als het ware de ‘top van de

nuscript in te zenden. Het moet daarbij een

ijsberg’. Kijkend naar alle inzendingen samen,

op zichzelf staand artikel betreffen dat pro-

leek het de redactie de moeite waard om via

bleem- en vraagstelling, methodiek, uitkom-

NTZ kennis te kunnen nemen van promotie-

sten en conclusies van het promotieonderzoek

studies. Soms worden al deelstudies uit een

presenteert; dus geen kopie van de samenvat-

promotietraject in NTZ gepubliceerd, maar

ting in het proefschrift. NTZ hoopt hiermee

dat geldt niet voor alle projecten die hoofd-

de reikwijdte van het onderzoek te vergroten

zakelijk in internationale tijdschriften publi-

en daarmee ook de mogelijke impact van de

ceren. En soms is het geïnteresseerden niet

betreffende kennis voor praktijk en beleid.

mogelijk om het originele proefschrift door te
werken terwijl de inhoud er van wel relevant is

Op 1 juni vond de zevende editie van Focus

voor hun werk of studie.

op Onderzoek plaats in Ede, georganiseerd
door Kennisplein Gehandicaptensector en

In dit NTZ nummer starten we daarom met

ZonMw. In het NTZ juninummer versche-

een nieuwe rubriek (Promotieonderzoek)

nen drie overzichtsartikelen rond de drie con-

waarbij wij auteurs uitnodigen om recent

gresthema’s Gezondheid, Gedrag en Sociale

proefschriftonderzoek in de vorm van een

Inclusie. Deze geven een mooi overzicht van

review of overzicht toegankelijk te maken in

onderzoeksactiviteiten gerelateerd aan het

het Nederlandse taalgebied. Wij hebben na 22

Nationaal Programma Gehandicapten. Maar

maart daartoe de inzenders van proefschrif-

ook buiten het Nationale Programma vindt

ten voor de Ds. Visscherpijs uitgenodigd.

veel onderzoek plaats. Dit betreft niet alleen

In dit nummer presenteert als eerste dr. Ida

promotieonderzoek. Het gaat om onderzoek

van Asselt-Goverts haar onderzoek ‘Sociale

‘in eigen huis’ maar ook over internationale
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REDACTIONEEL

Redactioneel

redactioneel

samenwerkingsprojecten. En er wordt over

Dit septembernummer van NTZ is geva-

gepubliceerd in internationale tijdschriften.

rieerd. Het bevat naast de gesignaleerde

Kijkend naar de activiteiten van Nederlandse

twee nieuwe rubrieken drie artikelen (over

en Vlaamse onderzoekers in buitenlandse tijd-

Cultuursensitieve

schriften vallen twee zaken op: ten eerste, er

identiteitsstoornissen en WijKringen) en twee

wordt internationaal relatief veel onderzoek

praktijkonderzoeken (over Hospice-zorg en

gepubliceerd; ten tweede, vaak is dat onder-

Stoppen met roken). Daarnaast treft de lezer

zoek minder bekend bij wie niet de internatio-

in de rubriek Opinie een artikel – ‘Nogmaals

nale literatuur volgt. Dit leidde tot het initiatief

inclusie’ – aan, reagerend op een van de bij-

om in dit NTZ nummer een tweede nieuwe

dragen in het juninummer. En natuurlijk

rubriek (Internationale Publicaties) te starten

zijn er de vaste rubrieken: Boekbespreking,

waarin auteurs hun internationaal gepubli-

Berichten. Agenda en Publicaties.

ondersteuning,

Gender

ceerd onderzoek kunnen melden aan de hand
van de APA referentie en de abstract die bij

Dr. Wil H.E Buntinx

het originele artikel hoort. Deze rubriek heeft

Hoofdredacteur

uitsluitend een signalerende functie. Als voorbeeld worden nu twee internationale publicaties op die manier opgenomen. De redactie
nodigt auteurs van harte uit om van dit forum
gebruik te maken.
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