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Voorwoord

Voor u ligt de eerste druk van Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Toen 
Pieter Troost enkele jaren geleden met mij besprak een handboek te willen samenstellen over 
psychiatrie en verstandelijke beperking, heb ik dat onmiddellijk toegejuicht. Voor mij vormde 
de sterk versnipperde beschikbaarheid van kennis op dit vlak de belangrijkste legitimering 
voor deze enorme klus. Want breng maar eens alle kennis samen op een terrein dat tot voor 
kort gecategoriseerd werd door een onderwijskundig en residentieel voorzieningenlandschap 
en door financieringsregelgeving: in plaats van door een probleem- en behoeftegerichte bena-
dering die is onderbouwd door alle beschikbare psychologische, pedagogische, psychiatrische 
en maatschappelijke inzichten.
Dit handboek brengt voor het eerst in ons taalgebied alle huidige kennis bij elkaar en verschaft 
belangrijke aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk van de professionals (en vrijwilligers!) die 
werken met problematische kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstan-
delijke beperking (lvb). En net zo goed levert dit boek veel interessante informatie over goed 
en normaal functionerende medemensen met een verstandelijke beperking: voor eenieder die 
met hen te maken heeft, zoals ouders, partners, siblings, ‘kinderen van’, leerkrachten en sport-
coaches. Laten we die niet vergeten.
De reeks ‘oerboeken’ van Anton Došen, waarvan de eerste editie verscheen in 1983, hebben ons 
jarenlang voorzien van de kennis over de problemen en stoornissen in deze doelgroep. Er is in 
de afgelopen tien jaar enorm veel kennis toegevoegd aan wat beschikbaar was. Ik zou hier een 
opsomming kunnen geven die de rest van mijn voorwoord zou omvatten, maar ik beperk me 
tot sleutelbegrippen als genetica en epigenetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembe-
naderingen bij gezins- en residentiële behandeling, farmacotherapie, en orthodidactiek. Het 
is dus niet verwonderlijk dat de initiatiefnemers tot dit boek hebben gekozen voor zeventig 
deskundige auteurs van zeer verschillende pluimage, zodat alle denkbare invalshoeken tot 
hun recht komen, ook die van ervaringsdeskundigen. Tegelijkertijd zijn talloze beschreven 
onderwerpen nog steeds – en gelukkig maar! – in ontwikkeling en sterker nog: over diverse 
onderwerpen bestaan controverses. Die worden niet geschuwd, ze worden benoemd en op die 
manier willen de auteurs ook een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke discussie en aan 
de praktijkdiscussie over de benadering van mensen met een lichte verstandelijke beperking in 
onderwijs, behandeling, begeleiding, training en opvoeding.
Dit boek verschijnt in een periode waarin de zorg voor kwetsbare mensen een sterke omwen-
teling doormaakt, zowel inhoudelijk (transformatie) alsook formeel-organisatorisch (transitie). 
Dat maakt het boek zelf ook kwetsbaar. Er zullen zinnen, alinea’s, passages of misschien wel 
hele paragrafen in blijken te staan die over enkele jaren alweer verouderd zijn. Eerlijk gezegd 
hoop ik dat ook, want dat zou kunnen betekenen dat we in de nabije toekomst veel stappen 
maken die de zorg voor de doelgroep, waar die nu zo te lijden heeft onder financiële onzeker-
heden en dus onzekerheden over kwaliteit, een nieuwe stabiliteit bezorgen. Iets dergelijks geldt 
voor de ethische aspecten in het werkveld die al een hele tijd volop in ontwikkeling zijn. 
Laat dit handboek niet alleen een leidraad zijn, maar ook een impuls vormen voor verder 
wetenschappelijk en praktijkgestuurd onderzoek en voor alle denkbare opleidingen die profes-
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sionals afleveren die te maken hebben met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen uit de 
doelgroep. De Academische Werkplaats Psychiatrie en lvb kan daarbij verder ontwikkeld 
worden tot een onontbeerlijk platform.

Theo Doreleijers, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie vumc Amsterdam  
en directeur Academische Werkplaats Risicojeugd Rotterdam
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