
Workshop 
Herkennen van LVB 

http://www.meezhn.nl/


MEE in Leiden

• Onderdeel JGT’s en Sociale wijkteams (kortdurende 
ondersteuning)

• Onafhankelijke cliëntondersteuning; WLZ

• Specialistenpool

• Deelname aan diverse regionale samenwerkingen;

• Trainingen, cursussen en ontmoetingsgroepen voor mensen 
met een beperking

• Training en workshops aan professionals en vrijwilligers.



LVB en schulden
Smart met Geld 

- Training

- E learning

- website

Geld, wat doe je ermee?

Trainingspakket professionals

- E learning (registerpunten)

- Training herkennen van… 



%











Wat is een verstandelijke beperking?

3 criteria: 

1. Beperkt adaptief vermogen/ zelfredzaamheid

2. IQ <85

3. Ontstaan in ontwikkelingsperiode



1. Adaptief vermogen

Adaptief bijv.naamw.

aangepast voor een bepaalde omstandigheid

Uitspraak: [adɑp'tif]

Vermogen zelfst.naamw.

Dat wat iemand of iets kan

Uitspraak: [vərˈmoxə(n)]

https://youtu.be/AKmIiMe04pw

https://youtu.be/AKmIiMe04pw
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Sociaal-emotioneel functioneren 
1. Moeite met lezen van sociale signalen en afstemmen van gedrag op 

anderen.

2. Moeite met inleven in gevoelens en gedachten van anderen (perspectief 
nemen).

3. Ik - gericht, impulsief, geen uitstel van behoeftebevrediging.

4. Weinig zelfinzicht.

5. Sociaal wenselijk, aangepast gedrag of beperkt sociaal aanpassings
vermogen.

6. Laag zelfbeeld, overschreeuwen.

7. Vaak groot wantrouwen tegen anderen (weinig basisvertrouwen).

8. Beïnvloedbaar, erbij willen horen, geen inzicht goede/slechte bedoelingen.

9. Wel afzonderlijke sociale vaardigheden, maar niet in staat toe te passen in 
verschillende situaties. 



Wat is een verstandelijke beperking?

3 criteria: 

1. Beperkt adaptief vermogen/ zelfredzaamheid

2. IQ <85

3. Ontstaan in ontwikkelingsperiode



2. IQ

het IQ zelfst. naamw.

Getal dat aangeeft 

hoe intelligent je bent

Uitspraak: [i'ky]]



IQ: Normaalverdeling
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Verstandelijk beperkt

Intelligentie in IQ-scores

IQ-score 

• Normaal begaafd niveau 85 – 115 

• Zwak begaafd niveau 70 – 85 

• Licht verstandelijk beperkt niveau 55 – 70 

• Matig verstandelijk beperkt niveau 40 – 55

• Ernstig verstandelijk beperkt niveau 20 – 40

• Diep verstandelijk beperkt niveau <20 



Totaal IQ 
Totaal



Risico!

Overschatting

https://youtu.be/vTOaAu57Xm0

https://youtu.be/vTOaAu57Xm0
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Verstandelijk beperkt

Praktijkdefinitie LVB

Behoefte aan ondersteuning, Beperkt sociaal 
aanpassingsvermogen, IQ 70-85 en al sinds 
kindertijd problemen in de ontwikkeling.  



LVB in de praktijk

• Intelligentieniveau vergelijkbaar met 
basisschoolleeftijd

• Leren minder snel: meer tijd nodig, herhaling

• Hebben geen inzicht in oorzaak/gevolg

• Generaliseren niet: meer concreet dan 
abstract

• Kunnen niet goed keuzes maken, plannen



LVB in de praktijk

• Moeite met abstracte zaken zoals getallen

• Problemen met informatieverwerking

• Vertonen vaak sociaal wenselijk gedrag

• Geen/beperkt inzicht in beperking

• Kunnen minder goed voor zichzelf opkomen in 
moeilijke situaties

• Impulsief



LVB in de praktijk

• Je moet steeds weer hetzelfde vertellen en nog 
wordt er niets mee gedaan

• Komt afspraken niet na

• Problemen op veel gebieden tegelijkertijd

• Onvermogen zich in te leven in anderen

• Onhandig in aangeven problemen, via indirecte 
boodschappen.

• Niet kunnen v.s. Niet willen: Lijken weinig 
gemotiveerd, lui, ongeïnteresseerd
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Herkennen in de praktijk

Vragen naar:

• Schoolverleden

• Werkverleden

• Inkomen

• Sociale contacten: leeftijdsgenoten, hobby’s

• Taalgebruik en taalbegrip – oorzaak en gevolg

• Praktisch: - route naar ……..

- lezen/schrijven

- geboortedatum

- klokkijken/omgaan met geld
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Van herkennen naar vaststellen

Hoe vast te stellen?

1. Adaptief vermogen : Sociale zelfredzaamheid/ 
Sociaal aanpassingsvermogen = wat kan iemand in 
de praktijk? (gesprek, vragenlijsten)

2. Verschillende intelligentietests (observaties, IQ-
scores)

3. Voorgeschiedenis



Specialistenpool Leiden

•Advies en consultatie aan professionals / wijkteams
•Vraaganalyse en volledige beeldvorming:
➢ Diagnostiek 
➢ Dossieronderzoek
➢ Advies
• Het geven van psycho-educatie aan de cliënt &netwerk
• Trainingen/workshops voor professionals



Contact
▪ Website: www.meezhn.nl

▪ E-mail: info@meezhn.nl

▪ Twitter: @MEEinformeert

▪ Blog: meeverhalen.wordpress.com

▪ Chat (via de website)

▪ Tel: 088 - 7752000 

▪ Nieuwbrief (via de website)

▪ E-mail: Specialistenpool@meezhn.nl

▪ Twitter: @specialistpool

mailto:Specialistenpool@meezhn.nl


Vragen?


