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Vaak een leven van  mislukkingen, falen,  ge- en 
misbruikervaringen,  verwaarlozing,  krenking, verdriet, 
boosheid, verwarring, beschadiging, etc. 

Het praten daarover is vaak moeilijk en pijnlijk

Daarom:  weerstand, schuld, schaamte, ontkenning 
én…….camouflage !



Diagnostiek is goed naar je cliënt luisteren, want die vertelt je 
bijna altijd de juiste diagnose. Je moet alleen wél de juiste 
antennes hebben aanstaan. 





“Ik ben niet gehandicapt”,

maar:  “moeilijk lerend”
“dyslectisch”
“alleen niet zo snel”
“ik heb een laag IQ”
“ik kan alleen niet zo goed rekenen”

want: “ik ben steeds van school getrapt”
“de test was te moeilijk”
“ze hielpen me niet”
“die psycholoog was slecht”
“ ik was niet gemotiveerd op school”





Definitie American Association of Mental Retardation:

Een verstandelijke handicap verwijst naar 
functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door 
significante beperkingen in zowel het intellectuele 
functioneren als in het adaptieve gedrag zoals dat tot 
uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische 
vaardigheden. 
De functioneringsproblemen ontstaan vóór de leeftijd van 18 
jaar. 



Beperking in denken en leren:
• moeite met abstract denken
• minder ontwikkeld taalgebruik en begrip van taal
• moeilijk leren
• lager denktempo en minder flexibiliteit in denken
• problemen met (sociale) informatieverwerking
• minder goed functionerend werkgeheugen
• moeite met perspectief nemen ( ‘’theory of mind’)





• 14 vragen
• invulling duurt 10 minuten 
• voorspelt LVB in 90% van de gevallen





DSM-IV:
Zwakbegaafdheid : IQ 71 – 84
Zwakzinnigheid : IQ < 70
Lichte zwakzinnigheid : IQ 50-55 tot 70
Matige zwakzinnigheid: IQ 35-40 tot 50-55
Ernstige zwakzinnigheid: IQ 20-25 tot 35-40
Diepe zwakzinnigheid: IQ < 20-25
Zwakzinnigheid, ernst NAO





DSM-V:

Licht verstandelijke beperking:

• conceptueel domein: problemen met lezen, schrijven, 
rekenen, klokkijken, geldbeheer, beperkingen in abstracte 
denken, executieve functies, STM, concrete aanpak van 
problemen

• sociaal domein: onvolwassen gedrag in sociale interacties, 
concrete communicatie, problemen met reguleren van 
emoties, beperkt inzicht in sociale situaties/ lichtgelovigheid

• meer ondersteuning nodig bij complexe dagelijkse situaties: 
boodschappen doen, vervoer, organiseren huishouden, 
verzorgen kinderen, bank- en geldzaken, gezondheidszaken, 
juridische kwesties



Verschil DSM-IV en DSM-5:

• Licht verstandelijke beperking is in de DSM-5 een 
verstandelijke ontwikkelingsstoornis geworden

• Belang van het IQ en IQ-tests is ingeperkt, specifieke 
afgrenzingen ( hoe dubieus ook) zijn daarmee niet meer 
mogelijk

• Het belang van (sociale) redzaamheid is groter geworden, 
daarmee het belang van goede instrumenten om dit in kaart 
te brengen

• Diagnostiek van verstandelijke beperking is multi-
dimensioneel en dynamisch geworden; niet los te zien van 
de context, de belangrijke ander, de beschikbaarheid van 
passende ondersteuning en de leer- of 
ontwikkelingsgeschiedenis



Diagnostiek:

Intelligentie: WAIS , WISC-R,  WPPSI
Adaptief functioneren:  SRZ-P (verouderd) ,  AVVB (in 

ontwikkeling)   
Sociaal-emotioneel: SEO-R , ESSEON 
Persoonlijkheid: ZAT, NPV, (MMPI) (SCID) 



Ontwikkelingsleeftijden

Lichte verstandelijke beperking 50-70 6;0  - 11;0 jaar

Matige verstandelijke beperking 35-50 3;6  - 6;0 jaar

Ernstige verstandelijke beperking 20-35 1;6/2;0 – 3;6  jaar

Zeer ernstige verstandelijke beperking 0 -20 0;0  - 1;6 / 2;0 jaar 



Ontwikkelingsprofiel

• Kalenderleeftijd en uiterlijke verschijning  
• Cognitief ontwikkelingsniveau  
• Niveau van adaptief functioneren 
• Emotioneel ontwikkelingsniveau



Disharmonisch ontwikkelingsprofiel

• Kalenderleeftijd en uiterlijke verschijning:  43 jaar
• Cognitief ontwikkelingsniveau :  8 jaar
• Sociaal redzaamheidsniveau: 8 jaar
• Emotioneel ontwikkelingsniveau: 1, 5 jaar



Sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand, waardoor: 
• problemen met empathie, vermogen om je in te leven in de 

ander
• minder sociale vaardigheden, minder sociaal gedrag
• slechter herkennen van emoties
• minder goed geïnternaliseerd geweten
• slechtere impulscontrole
• minder goed ‘afgestemd’ seksueel gedrag
• minder zelfsturing
• meer afhankelijkheid, minder autonomie





Praktische tips voor de omgang:

Communicatie:
• gebruik korte zinnen
• gebruik eenvoudige woorden
• geef tijd om een vraag te kunnen beantwoorden
• check of een boodschap begrepen is, niet simpel vragen 
maar vragen wát begrepen is of terug laten vertellen
• niet meer dan 2 á 3 keuzes voorleggen



Houding:
• wees consequent en voorspelbaar in je gedrag
• wees duidelijk in wat je verwacht
• wees ondersteunend en biedt extra hulp
• voel je betrokken, maar laat je niet meeslepen in alle 
problematiek

Bejegening:
• sluit aan!   
• probeer goed te luisteren, neem iemand serieus
• ga mee naar moeilijke situaties
• maak een stappenplan  voor ingewikkelde opdrachten
• geef concrete tips voor ander gedrag in situaties die 
problemen veroorzaken



Beschermende factoren:

• vermogen tot vragen en accepteren van hulp
• mate waarin iemand beschermd opgroeit
• goede contacten met leeftijdsgenoten
• goede schoolprestaties
• uitblinken in een bepaalde vaardigheid
• voldoende sociale steun
• zinvolle tijdsbesteding
• positieve relatie met autoriteiten
• ambitie en volharding





U heeft geen recht op zorg uit de Wlz. U komt niet in 
aanmerking voor een zorgprofiel vanuit de Wet langdurige 
zorg. De reden dat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit 
de Wlz is omdat u niet voldoet aan de criteria die hiervoor 
staan. De problematiek die u heeft kan niet alleen verklaard 
worden vanuit de autismespectrumstoornis of alleen vanuit de 
verstandelijke beperking. De grondslag verstandelijke 
beperking kan wel met enige twijfel worden gehanteerd. Er kan 
op basis van de beschikbare informatie echter niet worden 
vastgesteld wat het aangrijpingspunt van zorg voor u is om de 
beste zorg hierop af te kunnen stemmen. Omdat het 
aangrijpingspunt niet kan worden vastgesteld is een blijvende 
noodzaak van 24 uurszorg in de nabijheid op basis van de 
verstandelijke beperking niet vast te stellen. 



Overvraging ( acute of chronische, langdurige): 

iemand meer verantwoordelijkheden toekennen dan hij/zij kan 
dragen
het stellen van té hoge eisen op cognitief / emotioneel en/of 
sociaal gebied, waardoor de draaglast de draagkracht 
overschrijdt

Chronische overvraging en de stress, die daarmee 
gepaard gaat, kan leiden tot:

piekeren, somberheid, angst, concentratieproblemen, 
verwardheid, impulsiviteit, besluiteloosheid ( aangeleerde 
hulpeloosheid), gespannenheid, hyperventilatie, vermoeidheid, 
energieverlies, lichamelijke onrust

Plotselinge forse overvraging kan leiden tot suïcidaal 
gedrag en/of agressie





DSM-5 diagnose

309.0  Stoornis door chronische overvraging  ( bij  LVB)





Helaas……bestaat niet………….! 



Leg de puzzel: waar zitten de bronnen van overvraging ?

• ouders/ collega’s werk / begeleiders / partner / cliënt zelf ? 
• zelfovervraging ( té hoge eisen aan zichzelf stellen)  of overvraging vanuit de 

context
• doen klachten zich in alle contexten voor of alleen thuis of alleen op het werk?  
• vraag verwachtingspatronen uit ( hoe zie je je toekomst? Woon je dan zelfstandig 

of met begeleiding?) 
• observeer systeemdynamiek
• wat zijn copingmechanismes t.a.v. (psychosociale) stress ?  (blowen!) 
• maak draagkracht/ draaglast-analyse

Neem de oorzaken van overvraging zoveel mogelijk weg  of probeer deze te 
reduceren!  Verlaag hiermee de draaglast.
Vergroot de weerbaarheid, ondersteun hiermee de draagkracht.



Voormalig As I en As II onderscheid:

As I

Klinische stoornissen : 
• acute psychiatrische beelden, 
• ‘tijdelijke’, te behandelen/ te genezen problematiek
• kleurt het beeld, bepaalt de eerste indruk

As II

Persoonlijkheidsstoornissen:
Verstandelijke beperkingen:
• ‘blijvende’, niet te behandelen / te genezen problematiek
• Is achterliggend, d.m.v. nadere diagnostiek naar boven te 

halen



Casus L.C. 

• 34-jarige, alleenstaande, zelfstandig wonende mevrouw
• verdacht van mishandeling van een voorbijganger
• OvJ vraagt Pro Justitia onderzoek aan
• woont in een achterstandswijk in ……
• verschijnt niet op afspraken, werkt wnl. niet mee



Classificatie volgens DSM-IV:

As 1: 298.8 Kortdurende psychotische stoornis
V.15.81 Niet meewerken aan behandeling

As 2: V62.89 Zwakbegaafdheid
Persoonlijkheidsstoornis  met antisociale, borderline 
en theatrale  trekken (cluster B)

As 3: 714.0 Reumatoide artritis
As 4: problemen met werk, problemen in de primaire  

steungroep, problemen  met politie/justitie
As 5: GAF-score: 31-40



Classificatie volgens DSM-IV:

As 1: geen
As 2: 318.0 Matige zwakzinnigheid
As 3: 714.0 Reumatoide artritis
As 4: problemen met werk
As 5: GAF-score: 51-60



Twee verschillende verdachten ?

Neen, dezelfde mevrouw, maar dan vanuit een andere 
invalshoek onderzocht en gediagnosticeerd.



typerende uitspraken

een ogenschijnlijk ‘stevige’ presentatie

daarachter: angst, verdriet, eenzaamheid, wanhoop

‘gecamoufleerde’ lvb

overvraging



Zwakbegaafdheid ?

Neen, een matig verstandelijke beperking (IQ is 45)

Persoonlijkheidsstoornis ?

Nee, (tijdelijk) overlevingsgedrag

Antisociaal? 

Neen, hoofd zat vol met ‘eigen ellende’, geen ruimte voor anderen

Borderline ?

Neen, wel angstig en boos en snel overspoeld door haar eigen emoties ( peuterniveau)

Theatraal ?

Neen, wél aanklampend bij mensen, die haar zouden kunnen ‘redden’


