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Na 17 jaar beëindig ik 

met ingang van 2019 

mijn werkzaamhe

den voor NTZ als redactiesecretaris/eindre

dacteur. In het volste vertrouwen draag ik deze 

taken over aan dr. Marjolein Herps, verbonden 

aan Vilans.

Er is nu eenmaal een tijd van komen en een 

tijd van gaan, van loslaten en overlaten aan an

deren.

Met heel veel plezier heb ik vanaf begin 2002 

bijgedragen aan de productie van 68 mooie 

nummers met een enorme variatie aan ken

nis, een boeiend naslagwerk van ca. 5000 

paginá s over allerlei ontwikkelingen in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke be

perking. Dit alles in een geweldige samenwer

king met onze hoofdredacteur Wil Buntinx en 

de overige leden van de redactie. Hun bijdrage 

middels de vele kritische opmerkingen en vele 

suggesties in de reviews waren en zijn van 

groot belang voor NTZ en hebben de auteurs 

waar nodig verder geholpen. Veel dank daar

voor.

Die dank gaat ook 

uit naar de uitgeve

rij Koninklijke Van 

Gorcum BV voor de uitstekende samenwer

king. Maar zonder auteurs geen tijdschrift. 

Heel veel dank aan de vele auteurs die de af

gelopen 17 jaar soms meerdere keren een arti

kel hebben geschreven. Ik zal het contact met 

hen wel even missen. Ik hoop dat velen de weg 

naar NTZ zullen blijven vinden en dat nieuwe 

auteurs zich zullen melden, om hun bevindin

gen door te geven.

En tot slot een woord van dank aan alle lezers 

van NTZ, want daar doen we het voor. Ik hoop 

dat u NTZ als vakblad zult blijven waarderen 

en de groep lezers nog zal toenemen. Om 

geïnformeerd te blijven over belangrijke en 

interessante ontwikkelingen in de zorg voor 

mensen met een beperking en de kennis die 

daaraan bijdraagt. Vol verwachting zal ik in 

elk geval elk kwartaal weer uitzien naar een 

volgend nummer. Ik wens alle betrokkenen bij 

NTZ heel veel goeds.

Ruud Geus

Uitgeverij Konink

lijke Van Gorcum 

bedankt Ruud Geus 

voor zijn enorme bijdrage aan NTZ als redac

tiesecretaris / eindredacteur. Zeventien jaar 

lang vormde Ruud een belangrijke schakel in 

de totstandkoming van iedere nieuwe editie. 

Een accurate en punctuele samenwerkings

partner voor zowel 

auteurs, redactiele

den als de uitgeverij 

die de kwaliteit van NTZ al die jaren heeft ge

waarborgd.

Ruud, heel veel dank voor je inzet en alle geluk 

toegewenst!

Afscheid van de redactie

Van de uitgever
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Op woensdag 9 janu

ari 2019 houdt prof. 

dr. Irene Tuffrey

Wijne, verbonden 

aan het Gouverneur Kremers Centrum 

(Maastricht University Medical Centre), haar 

inaugurale rede aan de St George’s University 

of London & Kingston University.

Haar oratie is getiteld: ‘When somebody dies...

Learning from people with learning disabili

ties’,

Abstract:’ Nobody likes to think about death, 

but we are all affected by it. We face the deaths 

of family and friends, and ultimately, of our

selves. What if the bereaved person has learn

ing disabilities? What 

if the dying person 

has learning disabili

ties? What is it like 

for them, and for their families, their carers, 

the professionals involved? How can everyone 

be supported? How can we learn to listen?

In this lecture Professor Irene TuffreyWijne 

will share her insights from 15 years of re

search  and we may discover that, far from 

being morbid, looking at dying can be life

affirming.’

https://www.kingston.ac.uk/events/item/3173/ 

09jan2019inaugurallecturebyprofessor

irenetuffreywijne/

Vertegenwoordigers 

vanuit onderwijs, 

onderzoek en uit 

de praktijk hebben 

op 2 oktober 2018 deelgenomen aan de vier

de bijeenkomst ‘Samenwerken aan kennis’. 

Professionals hebben  state of the art  kennis 

nodig, maar hoe kom je tot succesvolle 

implementatie? Dat was het centrale thema 

van deze bijeenkomst die werd georganiseerd 

door VGN en ZonMw.

Dagvoorzitter Annamiek van Dalen (bestuur

der Twentse Zorgcentra) nam ons mee in haar 

observatie dat de werelden van onderwijs en 

gehandicaptenzorg elkaar kunnen verrijken.

In drie probleemstel

lende pitches, aan

gevlogen vanuit on

derwijs, onderzoek 

en het werkveld werd heel duidelijk dat het 

implementeren van kennis bij professionals 

continu aandacht behoeft en uitdagingen met 

zich meebrengt. Aandacht is hierbij o.a. nodig 

voor: eigenaarschap, borging en organisatori

sche aspecten. 

Marion Kersten nam de aanwezigen vervol

gens mee met de inzichten vanuit de litera

tuur: wat zijn belemmerende en bevorderende 

factoren van kennis delen en kennis toepas

sen? Haar onderzoek laat clusters van factoren 

Implementatie van kennis: 
the next step!

Oratie Prof. dr. Irene 
Tuffrey-Wijne
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De Nederlandse 

Stich ting voor het 

Dove en Slecht ho  

ren de kind (NSDSK)  

is met de interactieve Kindergebarenapp win

naar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. 

Met de app leren dove, slechthorende en ho

rende kinderen spelenderwijs gebaren en dit 

versterkt de communicatie tussen jonge kin

deren. 

De Vereniging Gehan

dicapten zorg Neder

land (VGN), initiatief

nemer van de prijs, 

maakte dit op 12 november bekend tijdens de 

uitreiking die plaats vond op de Kennismarkt 

in de Jaarbeurs Utrecht. De prijs bestaat uit 

een geldbedrag van €10.000,. Daarnaast nam 

onderzoeker Evelien Dirks, ontwikkelaar van 

de Kindergebarenapp, een kunstwerk in ont

zien, namelijk kenmerken van de interventie, 

factoren gerelateerd aan personen en factoren 

gerelateerd aan de organisatorische context. 

Dit zijn dan ook de knoppen waaraan gedraaid 

kan worden als je streeft naar een goede leer 

en ontwikkelcultuur binnen een organisatie.

De presentatie van Inesz van Benten 

(WerkWijzer autisme bij Bartimeus) sloot 

hier goed op aan. Zij merkte op dat deze 

WerkWijzer Bartimeus heeft geleid tot meer 

begrip voor cliënten, meer zelfstandigheid en 

ontwikkelingsvermogen. Ook zijn er minder 

maatregelen nodig en is de gedragsmedicatie 

gereduceerd. Wil je echter blijven borgen dat 

een methodiek stand houdt, dan vergt dit con

tinu aandacht voor competenties, leiderschap 

en cultuur.

Devie Rusch (VGN) en Atie Beverdam (BDM 

advies) vertelden over de recent ontwikkelde 

kennisbundels (www.vilans.nl/websites/ken

nisbundels) voor de gehandicaptenzorg. De 

ontwikkeling hiervan is gedaan op basis van 

input van experts uit het werkveld en met do

centen uit zowel mbo als hboopleidingen. Dit 

heeft geleid tot heel bruikbare kennisbundels 

voor zowel toekomstige als huidige medewer

kers.

In een ‘open space’ zijn aanwezigen daarna in 

gesprek gegaan over eigen vragen die men had 

over implementatie. Onder andere eigenaar

schap, transfer, het systeem en landelijke im

plementatie waren onderwerpen van gesprek. 

Hoogleraar Marc van der Meer gaf hierop een 

inspirerende reflectie, waarbij hij verschillen 

en overeenkomsten tussen zorg en onderwijs 

besprak en inging op de principes van de le

rende organisatie. Bij verbetervraagstukken 

is winst te halen door gebruik te maken van 

zowel theorieën rond instructie als rond ver

anderkunde.   

Zie verder voor een uitgebreid verslag: 

www.vgn.nl

Devie Rusch, VGN

Kindergebaren-app wint 
Gehandicaptenzorgprijs 

2018
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vangst van Florian Krijt, een kunstenaar met 

een beperking. Dit kunstwerk is beschikbaar 

gesteld door Triodos Bank. 

Samenspel

De jury van de Gehandicaptenzorgprijs koos 

voor de Kindergebarenapp omdat deze laat 

zien hoe belangrijk de ontwikkeling van een 

kind is in de cruciale leeftijdsfase tot vier jaar. 

Door vroegtijdig kinderen gebaren te leren, 

stimuleer je hun ontwikkeling op vele andere 

terreinen. 

Het idee is ontstaan door een samenspel tus

sen professionals, betrokken kinderen en de 

bouwer van de app, zelf vader van een doof 

kind. De app versterkt interactie tussen do

ven, slechthorenden en de horende omgeving, 

doordat zij samen leren van gebaren via film

pjes en een quiz. De app is gratis beschikbaar 

en is intussen al 50.000 keer gedownload. 

Aanmoedigingsprijs

De twee overige genomineerden, de app sig

naLEREN van Koraal en het digitale pro

gramma voor psychoeducatie ‘Zie je wel’ van 

Bartimeus, ontvingen een aanmoedigings

prijs van €2.500,.

Kennisontwikkeling

De VGN organiseerde de toekenning van de 

Gehandicaptenzorgprijs voor de zevende keer. 

Het thema was innovatie. De VGN wil, in lijn 

maar haar kennisbeleid, gehandicaptenzorg

instellingen stimuleren tot kennisontwikke

ling en kwaliteitsverbetering belonen, tenein

de de kwaliteit van het leven van mensen met 

een beperking te verbeteren.

Johan van Ruijven, www.vgn.nl
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