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BERICHTEN

Reviewers gezocht
NTz is op zoek naar mensen die benaderd kunnen 
worden om manuscripten te reviewen. Heb jij ken-
nis van onderzoek en de gehandicaptenzorg, en wil 
je bijdragen aan goede kwaliteit van het beschrijven 
van onderzoek? Dan voegen we je graag toe aan onze 
reviewers-pool. 

Hoe werkt het?
Alle in NTz gepubliceerde wetenschappelijke arti-
kelen zijn peer-reviewed. Artikelen en verslagen van 
praktijkonderzoek worden na beoordeling door het 
redactiesecretariaat, aangeboden aan twee reviewers: 
één reviewer uit de redactie en één reviewer uit de 
reviewer-pool. Beiden ontvangen het manuscript 
zonder gegevens van de auteur(s) en beoordelen het 
manuscript op basis van een vast format. 

Bij het beoordelen let je op de relevantie (voor prak-
tijk, beleid, onderzoek en theorievorming), redac-
tionele kwaliteit (helderheid, opbouw, consistentie), 
inhoudelijk (titel, vraagstelling/doelstelling, presen-
tatie methode, bespreking resultaten, conclusies, be-
schouwingen), samenvatting (Neder lands  en indien 
van toepassing Engels) en geef je advies aan de reac-
tie en de auteurs. De auteur wordt anoniem geïnfor-
meerd over de review en, afhankelijk van het advies, 
gevraagd het manuscript aan te passen. 

Interesse?
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Marjolein Herps van het redactie-
secretariaat: ntzredactiesecretariaat@gmail.com. 

Nieuwe editie van het handboek over 
verstandelijke beperkingen van de AAIDD 
Op 15 januari 2021 verscheen de 12e editie van het 
gezaghebbend handboek ‘Intellectual Disabilities’ 
van de AAIDD. Het boek kan worden besteld in 
de bookstore van de AAIDD (aaidd.org). Prijs: US 
$75,-.
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(2021). Intellectual disability: Definition, diagno-
sis, classification, and systems of supports (12th 
ed.). Washington D.C.: American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities.

Perspectief op persoonsgerichte zorg
Wat is nodig in het leven van mensen met een com-
plexe zorgvraag zodat zij hun leven kunnen leiden zoals 
zij dat willen? Die vraag wordt momenteel uitgewerkt 
in de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. 
Een eerste uitwerking, gericht op mensen met EMB en 

mensen met EVB, wordt nu uitgetest. Daarna volgen 
uitwerkingen over mensen met LVB met een complexe 
zorgvraag, mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel 
en mensen met lichamelijke beperkingen. Meer infor-
matie: www.vgn.nl.

Prof. dr. Geraline Leusink RvB Maastricht 
universiteitsziekenhuis
Prof. dr. Geraline Leusink, hoogleraar Eerstelijns-
ge neeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking wetenschappelijk aan het Radboudumc, 

is per 1 februari gestart als lid van de Raad van 
Bestuur van Maastricht UMC+.
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