
Inhoud 

- Wat is LVB? 

- Belang van goede diagnostiek

- Verklarende hypothesen



Richtlijnen: GGZ

http://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd/Richtlijnen



Praktijkverhalen



Prevalentie

www.math4all.nl; Ras, et al. 2010 

15.9%

Criterium 2: 

Adaptief 

Functioneren

+/- 10%

http://www.math4all.nl/


'Hij is veel slimmer dan je denkt’



Classificatie: Adaptieve Vaardigheden

Conceptuele vaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Sociale vaardigheden zoals communiceren en het oplossen van sociale
problemen.

Praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging en gebruik
maken van openbaar vervoer.



Adaptieve vaardigheden

https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/10/SAF-Schaal-Adaptief-Functioneren-versie-
MCD.pdf

Getest vanaf va 16 jaar, voornamelijk volwassenen
https://avvb.nl/

Beschikbaar voor 0-4, 5-17 en 18-80

Internationaal veel gebruikt

https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/10/SAF-Schaal-Adaptief-Functioneren-versie-MCD.pdf
https://avvb.nl/


Praktijkverhalen



Verklarende Hypothesen



Hoofd Verklarende Hypothese: Overvraging



Invloed van stress op lerend vermogen



Testen?  Response to Intervention

Vergroot de afstemming tussen kind en context



Algemene

adviezen

Vergroot voorspelbaarheid en structuur

Bereid voor op nieuwe situaties

Verminder stress door aanpassen niveau 

en hoeveelheid schoolwerk

Oefen nieuwe vaardigheden tot deze 

ingesleten zijn



Algemene

Adviezen

Ondersteun het sociale process in de klas

Geef psychoeducatie over LVB

Activeer het sociale network om te

helpen

Verwijs eventueel naar begeleidende

organisatie



Verminderen overvraging

Vaak niet succesvol om de aanmeldklacht te doen 
verdwijnen



Belang van goede testdiagnostiek



Psychopathology: Comorbiditeit

Dekker & Koot, 2003



Profiles: TIQ = 85

Ponsioen , 2014



Decision-Making

Bexkens, et al. 2016



Heterogeniteit binnen de LVB groep

Bexkens, et al. 2016
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Cognition vs social-emotional



Transactioneel Ontwikkelingsmodel

Ponsioen, 2016



Ponsioen, 2016



Transactioneel Ontwikkelingsmodel

Ponsioen, 2016



ALT aangevuld met

‒ Externe omgeving (Gezinsfunctioneren, SES en Cultuur)

‒ Persoonlijkheid/Temperament

‒ Sociaal-Emotioneel → SEO-R2 of ESSEON



Aanpassingen: Testgebruik

!!!Leesvaardigheid, Begrip van instructies (werkgeheugen)

1) Zoek een instrument dat ontworpen is voor de 
doelgroep of de doelgroep opgenomen heeft in de 
normgroep

2) Indien niet beschikbaar: gebruik andere tests, maar 
houdt rekening met aanpassingen en gevolgen voor 
interpretatie

3) Uitgangspunt is dat wat je wil meten, als er geen 
gestandaardiseerde tests zijn, wees creatief met bv 
gestructureerde observaties  



Boekentips



Websites met informatie

http://www.kenniscentrumlvb.nl/

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Verstandelijk-
beperkten/Inleiding-15/Algemeen-16

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-
researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/

http://www.kenniscentrumlvb.nl/
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Verstandelijk-%20beperkten/Inleiding-15/Algemeen-16
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-%20researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/


Vragen? 

a.bexkens@fsw.leidenuniv.nl

a.bexkens@ggz-delfland.nl

mailto:a.bexkens@ggz-delfland.nl
mailto:a.bexkens@ggz-delfland.nl

