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De missie van NTZ is “het bieden van een 

wetenschappelijk forum voor onderzoekers, 

professionals, managers en beleidsfunctiona-

rissen die betrokken zijn bij de dienstverle-

ning aan mensen met een verstandelijke be-

perking”. Een knooppunt voor verspreiding, 

ontmoeting en kennisoverdracht. Niet exclu-

sief voor onderzoekers maar juist ook voor 

professionals in de praktijk en voor beleid. In 

de gehandicaptenzorg heeft de komst van de 

‘science practitioner’, academische werkplaat-

sen en consortia van universiteiten en zorgor-

ganisaties, wetenschap en praktijk intensiever 

maar vooral meer structureel met elkaar ver-

bonden. Dit heeft in de nog jonge eenentwin-

tigste eeuw onmiskenbaar geleid tot meer en 

beter wetenschappelijk onderzoek, een gro-

tere bewustwording van de rol van deugdelijke 

kennis. Het is van belang dat deze kennis goed 

wordt verspreid. Daartoe draagt NTZ met haar 

forumfunctie bij. 

Regelmatig wordt daarnaast een apart forum 

gecreëerd in de vorm van een landelijk congres 

zoals ‘Focus op onderzoek’ (1 juni 2018) en 

recent, ‘Zoek het uit. Praktijk en wetenschap 

dichter bij elkaar’ (31 januari 2019). ‘Zoek het 

uit’ kon zich verheugen in een grote opkomst 

van meer dan 500 deelnemers én in een groot 

veld van presentaties uit wetenschap en prak-

tijk. Een uitstekend georganiseerde dag van 

leren van en leren met elkaar. Belangrijk was 

ook dat het congres de sectoren gehandicap-

tenzorg èn ouderenzorg bestreek. Leren is ge-

baat bij over grenzen kijken. En met (snelle) 

feedback: dezelfde dag nog waren presentaties 

en hand-outs van de sessies beschikbaar op de 

website van het congres.

Ook in dit nummer van NTZ staan vruchten 

van samenwerking tussen wetenschap en 

praktijk. 

Poelen, Gielen, Weekers, de Goede, van Geffen 

en Moonen evalueren op methodische wijze 

het fietsproject ‘Mont Ventoux’. Dit project be-

oogt sociale vaardigheden en het zelfvertrou-

wen van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking te versterken. Kritische reflectie op 

de uitkomsten van deze evaluatie kan helpen 

de effectiviteit van dit en soortgelijke projec-

ten te verbeteren. Deze studie is eveneens een 

voorbeeld van de wijze waarop, in samenwer-

king tussen academie en praktijk, leerzame 

projectevaluaties mogelijk zijn.

Vallenga en Goren doen verslag van een regi-

onale zoektocht naar mogelijkheden en condi-

ties voor samenwerking tussen begeleiders en 

behandelaars in zorgorganisaties voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking respec-

tievelijk in de geestelijke gezondheidszorg. 

Dit met betrekking tot mensen met een licht 

verstandelijke beperking en psychiatrische 

problemen. 

Brummel doet verslag van haar promotieon-

derzoek naar bevorderende en belemmerende 

factoren voor sociale inclusie in de wijk. 

Garritsen, Boeije en Oldenkamp doen verslag 

van hun praktijkonderzoek om te kijken naar 

ervaringen van gebruikers van de Steffie web-

© 2019 Koninklijke Van Gorcum



2 ntz nr. 1 - 2019

redactioneel

site ‘naar de huisarts’ en om de vraag te on-

derzoeken of mensen met een licht verstande-

lijke beperking die Steffie’s ‘naar de huisarts’ 

gebruiken, beter voorbereid naar de huisarts 

gaan.

Maaskant levert een eerste bijdrage aan een 

nieuwe NTZ-rubriek: Feitenonderzoek. Zowel 

in wetenschap als in praktijk heersen opvat-

tingen over fenomenen waarvan we aanne-

men dat ze ergens wel op onderzoek steunen, 

maar hoe zat ook weer het precies? En is die 

opvatting nog up-to-date? In deze tijd van evi-

dence based kennis kan het geen kwaad af en 

toe een (snelle) check te doen van de stand van 

zaken, op basis van deugdelijke bronnen. In 

deze nieuwe rubriek onderzoekt Maaskant de 

mortaliteit en levensverwachting van mensen 

met verstandelijke beperkingen en de ver-

schillen daarin ten opzichte van de algemene 

bevolking.

Naast deze bijdragen treft de lezer de bekende 

rubrieken: Berichten, Agenda en Publicaties.

dr. Wil H.E. Buntinx

Hoofdredacteur
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