Dit NTZ redactioneel kan voor mij niet an-

de ambitie om elk nummer goed en op tijd af

ders openen dan met gevoelens van weemoed.

te leveren. Ons overleg over de manuscripten,

Zoals onder Berichten staat te lezen, is dit

de reviews, de productie en de ontwikkeling

het laatste nummer waaraan Ruud Geus als

van het tijdschrift is 68 nummers lang zon-

redactiesecretaris/eindredacteur van het tijd-

der uitzondering positief en creatief verlopen.

schrift meewerkt. Liefst 17 jaar lang was hij de

Het mag ook worden gezegd dat NTZ altijd

spil waarrond elk nummer werd gesponnen.

precies op tijd is uit gekomen en dat er nooit

Auteurs kwamen bij het insturen van hun

een nummer is verlaat of uitgebleven. Namens

manuscript bij hem als eerste terecht en ook

de leden van de redactieadviesraad, namens de

als laatste, wanneer zij de acceptatie van hun

redactieleden uit het verleden en namens de

bijdrage vernamen. In die tussentijd regelde

huidige redactieploeg, zeg ik Ruud veel dank.

Ruud dat er volgens de principes van double-

Wij wensen hem alle goeds en verlenen hem

blind peer reviewing feedback werd geleverd

graag het ‘otium cum dignitate’.

op de manuscripten. Hij verzorgde ook het
eindcommentaar naar de auteurs op basis van

Afscheid van de redactiesecretaris/eindredac-

de opmerkingen en adviezen van de redactie-

teur gaat gepaard met een welkom aan het

leden. Ook wanneer manuscripten moesten

adres van Marjolein Herps, die Ruud Geus

worden afgewezen of doorverwezen, gebeurde

met ingang van 1 januari 2019 opvolgt. Met

dat tactisch en constructief. Ruud verzamelde

Marjolein is binnen de eindredactie goed

ieder nummer nauwgezet het materiaal voor

overleg gevoerd, ook samen met de uitgeve-

de rubrieken Agenda, Berichten, Publicaties

rij Koninklijke Van Gorcum. Wij hebben het

en zorgde voor Boekbesprekingen, waarvan

volste vertrouwen in de nieuwe combinatie

hij er trouwens vele zelf heeft gemaakt.

die haar werk oppakt in een boeiende en ac-

Ruud startte als redactiesecretaris in een tijd

tieve tijd wat betreft onderzoek, aangeboden

dat de uitwisseling van en communicatie over

manuscripten en nieuwe wetenschappelijke

manuscripten met de redactieleden nog gro-

ontwikkelingen.

tendeels via papier en rondsturen van enveloppen en brieven per post verliep. Bespreken

In dit nummer worden twee artikelen gepre-

van reviews en delibereren over manuscripten

senteerd. In het eerste artikel presenteren E.

vonden plaats in fysieke redactievergaderin-

Bendien, G. Bos en T. Abma een methodiek

gen. Inmiddels is dit alles verdigitaliseerd.

voor de ondersteuning van mensen met een
lichte verstandelijke beperking. Deze metho-

Voor mij persoonlijk is onze samenwerking

diek werd ontwikkeld op basis van praktijke-

in al die jaren soepel en plezierig verlopen.

valuaties. Het tweede artikel is van N. Peters-

We deelden de interesse en het enthousiasme

Scheffer en L. Sneep waarin zij het effect on-

voor de inhoud van het tijdschrift, maar ook

derzoeken van een instrument dat aanrakin-
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gen tussen mensen omzet in geluid en ingezet

De tweede bijdrage is van J. Luijkx, A.A.J. van

kan worden tijdens interacties tussen mensen

der Putten en C. Vlaskamp. Het proefschrift

met ernstige verstandelijke en meervoudige

van Luijkx laat onder meer zien dat de ervarin-

beperkingen en hun ouders.

gen van kinderen in een gezin met een broer of
zus met (zeer) ernstige verstandelijke en meer-

Verder in dit nummer twee bijdragen voor

voudige beperking, niet alleen negatief zijn

de rubriek Promotieonderzoek. De eerste bij-

maar dat zij ook positieve ervaringen hebben.

drage is van A. Willems. Hij onderzocht welke
factoren bij begeleiders en mensen met een

Ook ontvingen we nieuwe bijdragen in de ru-

verstandelijke beperking en gedragsproble-

briek (internationale) publicaties. En verder

men het interpersoonlijke gedrag beïnvloe-

treft de lezer in dit nummer de bekende ru-

den. Hij keek tevens naar dynamische interac-

brieken Berichten en Agenda.

tiepatronen tussen begeleiders en een persoon
met een verstandelijke beperking en gedrags-

dr. Wil H.E. Buntinx

problemen.

Hoofdredacteur
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