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Wat roept de term LVB bij 
jullie op? 
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classificeren 

Classificeren is het ordenen van gegevens door ze in te delen in 
categorieën, gebaseerd op overeenkomstige en 
onderscheidende kenmerken.  

Classificeren betekent een situatie ontdoen van bijzondere en 
individuele kenmerken, zodat groepering mogelijk is.  

Daarbij zijn overeenkomsten belangrijker dan verschillen.  

Classificering is nodig om onderzoek te kunnen doen naar 
behandelingen, voor het bespreken van cliënten met andere 
hulpverleners en voor een efficiënte organisatie van de zorg. 



DSM 

• Theoretisch neutraal (bleek niet mogelijk om biologische 
grondslag te hanteren) 

• Terminologisch afsprakenboek (een taal) 

• Wanneer mag een bepaalde classificatie wel en niet worden 
toegepast nadat diagnostisch onderzoek heeft plaats 
gevonden.  

• Regels over de aan- en afwezigheid van symptomen 

• Uitsluitingscriteria zijn geformuleerd (wanneer mag je niet van 
de stoornis spreken)  



De classificatie van licht  
verstandelijke beperkingen  
in de DSM 5 

 

Problemen op het gebied van intellectueel 
functioneren 

Problemen op gebied van adaptief 
functioneren (alledaags 
aanpassingsvermogen) 

Start vroeg in de ontwikkeling van een 
persoon 

(door alle domeinen heen) 

 

 



 
Intellectueel en adaptief functioneren: drie 
domeinen 

 

 

Conceptuele domein: geheugen, taal, schoolse 
vaardigheden, probleemoplossend vermogen 

Sociale domein: inleven, empathie, vriendschappen sluiten, 
dagelijkse omgang 

Praktische domein: zelfmanagement, zelfverzorging 

 



Theoretisch intelligentiemodel  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Diagramma_standaardafwijking.png


Intelligentie 

Binet (1905): the ability to judge well, to 
understand well, to reason well 

 

Wechsler (1944):the capacity of the individual to 
act purposefully, to think rationally, and to deal 
effectively with the environment 
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Voorzichtig met IQ 
gegevens 
 

Normering 

 

Vermelden van 
betrouwbaarheidsintervallen 

 

Verschillende constructen 

 

Momentopname 
 

 

Waardeer het 
oordeel van de 
professional! 
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In  Nederland wordt 

een licht verstandelijke beperking gedefinieerd op basis van een gemeten IQ 
tussen de 50-55 en 70, in combinatie met een gebrekkig sociaal 
aanpassingsvermogen, of op basis van een gemeten IQ tussen de 70-85, in 
combinatie met een gebrekkig sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende 
medische en/of psychiatrische problemen en het vermoeden van een 
langdurige behoefte aan ondersteuning (Moonen & Verstegen, 2006). 



Complexe samenleving (Woittiez e.a., 2014) 
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LVB in vele systemen  
terug te vinden (onder allerlei namen) 
• Gehandicapten 

• Criminelen 

• Zorgwekkende zorgmijders 

• Dak- en thuislozen 

• Mensen met verward gedrag 

• Psychiatrie 

• Schoolmijders 

• Laag opgeleiden 

• Probleemgebruikers 

• Multiproblem gezinnen 

• Etc. 
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Screenen 
 

Korte eenvoudige procedure 

Aanpassen gedrag 

Inzetten vervolgacties 
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SCIL 

 

 



SCAF 
Zelfrapportage over sociaal aanpassingsvermogen voor 16+ 



 
 

 
Typologieën van mensen met LVB (met vele mengtypen)  

LVB 

Levenslange 
conditie 

ziekte of 
ongeval 

Achterstands-
situatie ACE 

Moeizaam 
leven 
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  LVB niet één groep 



Adverse Childhood Experiences (ACE)  

Beschadigende ervaringen in de kindheid 

 

 

• Herhaalde lichamelijk mishandeling 

• Herhaalde emotionele mishandeling 

• Fysiek seksueel misbruik 

• Alcohol en/of druggebruiker in het gezin 

• Delinquent gezinslid 

• Iemand in het gezin die chronisch depressief, psychiatrisch (herhaald opgenomen) of 
suïcidaal is  

• Geweld ten opzichte van de moeder 

• Gescheiden ouders 

• Emotionele verwaarlozing 

• Fysieke verwaarlozing 

 





Dosis-Respons relatie: 
Hoe meer ACE’s des te meer kans op 
• Alcoholmisbruik 

• Longziekten 

• Depressie 

• Wiegedood 

• Gezondheid georiënteerde 
verminderde QoL 

• Illegaal druggebruik 

• leverziekten 

 

• Ischemische hartziekten 

• Slechtere arbeidsprestaties Financiële 
stress 

• Partner mishandeling 

• SOA 

• Roken 

• Suïcide 

• Ongewenste zwangerschap 

• Lagere leerprestaties 



(Deels) Beschermende factoren 

 

Veilige hechtingsrelatie met ten minste één volwassene 

 

Gevoeligheid voor positieve en belonende stimuli 

 

Behandeling (trauma) 



 
 

 
Typologieën van mensen met LVB (met vele mengtypen)  

LVB 

Levenslange 
conditie 

ziekte of 
ongeval 

Achterstands-
situatie ACE 

Moeizaam 
leven 
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  LVB niet één groep 



Vele subgroepen /vele 
problemen 

Onwaarschijnlijk dat één 
aanpak werkt 



 
Zwakbegaafd, LVB, Verstandelijke Beperking 

Wij zijn niet goed in verklaren en voorspellen maar wel in vaststellen van huidig toestandsbeeld 

 

Daarom spreken over:  

mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke 
beperking 

 

sociaal kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden 

 



Gebruik LVB als  
werkhypothese 
 

•Cliënten herkennen het niet 

•Cliënten willen niet tot de groep mensen met VB behoren 

•Het kan een foute meting zijn 

•Het kan een tijdelijk bruikbare classificatie zijn 

•Soms zijn andere problemen voorliggend 



(plus) LVB betekent wel 

 

• Altijd aanpassen van taal  

• en werkwijzen   
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Wat vinden mensen met LVB 
vaak lastig? 
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Problemen van mensen met een LVB:  
de Wit, Moonen & Douma, 2011 

• Informatieverwerking 
• Regulerende functies (aandacht, inhibitie, 

planning) 
• Probleem oplossend vermogen 

(metacognitie en sociaal perspectief 
nemen) 

• Generalisatie van kennis (worden de 
belangrijke elementen in een situatie wel 
waargenomen en welke 
gedragsalternatieven hanteert de 
persoon) 
 



Menselijke gedrag in afstemming met de omgeving  

Voorkeurstrategieën 

 

 

Matige omgevingsscan  



Ze kunnen het wel maar 
ze doen het niet! (of niet?) 

Snel schakelen 

Stress 



Afstemmen van de  
communicatie 

 

Veel mensen met LVB hebben een geringe 
woordenschat en hebben moeite met het onthouden 
en verwerken van verbale informatie; daarnaast 
kunnen zij ook moeite hebben met communiceren  

Daarom: vereenvoudig het taalgebruik; controleer of 
de hulpverlener en persoon met LVB elkaar begrijpen; 
gebruik visuele ondersteuning 



Lastig   
 

Lezen 

 

• Lange woorden moeilijk ontrafelen en uitspreken  

• Slecht werkgeheugen -> moeilijk lange woorden en zinnen onthouden 

• Lage motivatie : passieve leesstrategie -> minder goed opslaan  

 
 

 



Lastig   
 

Begrijpen 

 

• Kleinere woordenschat 

• Moeite met beeldspraak, gezegden 

• Woorden vaak maar 1 betekenis 

• Moeite met koppeling woorden aan beelden 

 
 

 



Lastig   
 

Bevatten 

 

• Waarnemingsproblemen (waar gaat het om)  

• Geheugen problemen (hoeveel info kan verwerkt en gecodeerd en 
hervonden worden)  

• Onvoldoende zicht op waarde van de informatie (waarderen/ hoofd- 
en bijzaken, urgentie)  

 

 



Lastig   
 

Benutten 
 

• Moet ik wat doen?  

• Wil ik wat doen?  

• Wat moet ik doen?  

• Hoe pak ik het aan?  

------------------------------  

• Kan ik dat wel? (waarbij ik soms ver buiten mijn comfortzone kom)  

• Wie kan mij helpen?  

 

 



Taal 

 

 

• Harder praten 

• Uitleggen (meer taal) 

• Voorbeelden geven 
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Begrijpen  

  

  

Spreken  

 Luisteren   Lezen   Productie   Gesprekken voeren  

A1  

Begrijpt vertrouwde 

uitdrukkingen en 

eenvoudige zinnen als 

er heel langzaam en 

duidelijk gesproken 

wordt.  

Kan vertrouwde 

namen, woorden en 

zeer eenvoudige zinnen 

begrijpen in 

standaardteksten als 

mededelingen, posters, 

catalogi. 

Kan zich uitdrukken in 

losse woorden en in 

korte, eenvoudige 

zinnen over concrete 

zaken uit de eigen leef- 

of werkomgeving. 

Kan deelnemen aan 

eenvoudige 

gesprekken in situaties 

die veel voorkomen in 

het dagelijks leven en 

op de werkplek. 

A2  

Begrijpt de 

belangrijkste punten 

van korte en 

eenvoudige 

boodschappen en 

aankondigingen als er 

langzaam en duidelijk 

gesproken wordt. 

Kan korte en 

eenvoudige teksten 

lezen over concrete 

onderwerpen uit de 

eigen werk- of 

leefomgeving. 

Kan in eenvoudige 

bewoordingen een 

beschrijving geven van 

mensen, leef- en 

werkomstandigheden, 

dagelijkse routines 

enzovoort.  

Kan korte gesprekken 

voeren in standaard-

situaties. Kan vragen 

stellen en 

beantwoorden en 

ideeën en informatie 

uitwisselen over 

vertrouwde 

onderwerpen in 

voorspelbare, 

alledaagse situaties. 

B1    

Begrijpt feitelijke 

informatie over veel 

voorkomende 

onderwerpen uit 

dagelijks leven en 

werk.  

Kan feitelijke teksten 

over onderwerpen uit 

de eigen werk- of 

leefomgeving lezen 

met een redelijke mate 

van begrip.  

Kan een eenvoudige 

uiteenzetting geven 

over vertrouwde 

onderwerpen uit de 

eigen leef- en 

werkomgeving. 

Kan met redelijk gemak 

deelnemen aan 

gesprekken over 

onderwerpen uit het 

dagelijkse leven, 

gericht op het 

onderhouden van 

sociaal contact en het 

regelen van zaken. 
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Europese taalniveaus 
Om het taalonderwijs binnen Europa op elkaar af te stemmen en 
een platform te hebben waarop taalkwalificaties op Europese 
schaal erkend kunnen worden, is in 1998 het Europees 
Referentiekader voor de moderne talen verschenen. Het 
Referentiekader is in opdracht van de Raad van Europa 
opgesteld. 
Referentiekader 
Het Referentiekader beschrijft een Europese schaal van 
taalvaardigheid in zes niveaus voor de beheersing van diverse 
vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven. Er zijn drie 
niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in 
twee subniveaus (1 en 2). 
 
A is voor de basisgebruiker (beginner) 
B is voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde) 
C is voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde) 
 
Website: NIOW de taalexperts 



Aanbod en ontvanger  

 

               Bron: Stichting Accessibility 

 

 

 

 

 

 

“Uit onderzoek blijkt dat veel 

communicatie niet effectief is omdat de 

teksten te moeilijk geschreven zijn.  

 

Figuur 1 laat zien dat de piek van het 

gemiddelde leesniveau in Nederland ligt 

op taalniveau B1 (40%) terwijl het 

tekstniveau waarop tekst meestal wordt 

geschreven rond taalniveau C1 ligt 

(75%).” 

 

80% leest B1 of hoger 
aanbod B2: je mist 60% lezers 

5% 

15% 

40% 

25% 

15% 

0% 



Omgang met taal 
en taalproducten 

 

 

•Begrijpen (kennis van de taal en woordkennis) 

•Bevatten (verwerkingscapaciteit, interesse, motivatie) 

•Benutten (kunnen en durven handelen) 
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Bevatten 

 

• Waarnemingsproblemen (waar gaat het om) 

• Geheugen problemen (hoeveel info kan verwerkt en gecodeerd 
worden) 

• Onvoldoende zicht op waarde van de informatie (waarderen)  
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Benutten 

 

• Moet ik wat doen? 

• Wil ik wat doen? 

• Wat moet ik doen? 

• Hoe pak ik het aan? 

------------------------------ 

• Kan ik dat wel? (waarbij ik soms ver buiten mijn comfortzone kom) 

• Wie kan mij helpen? (door het vooraf al makkelijker te maken of door mij bij mijn plan 
van aanpak te ondersteunen) 
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Acquiescence 

Finlay & Lyons, 2002. 

De neiging om in te stemmen of ja te zeggen bij stellingen 
of vragen, ongeacht de inhoud.  



Acquiescence 

• Cognitieve mogelijkheden 

• Psychologische neiging 
• Submissiveness 

• suggestibility 

• De context van een interview 

 

• Alleen bij mensen met een LVB? 
 

Bentler, Jackson, & Messick, 1971; Sigelman, Budd, Spanhel, & Schoenrock, 1981; Gudjonsson, 1990; Krosnick, 1991; Perlman, Ericson, Esses, & Isaacs, 1994;. Everington & Fulero, 
1999; Finlay and Lyons, 2002; Karpinski & Scullin, 2009; Aichholzer, 2015. 

 

 



Acquiescence bij  
participanten met en zonder LVB 

Average acquiescence score with the 11-item scale 

  Group 1 (IQ 50-85) Group 2 (IQ > 85) Independent t 

test 

M (SD) N M (SD) N P 

Total score 2,284 (2,088) 67 .338 (.614) 68 .000* 



De gevolgen……. 
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Hebben wij niet allemaal baat bij 

 

• Begrijpelijke teksten? 

• Korte teksten? 

• Teksten zonder voor niet-ingewijden onbegrijpelijke vaktermen? 

• Aantrekkelijke teksten? 

• Teksten waarbij we niet het gevoel krijgen er ingeluisd te worden? 

 

• Communicatie die op maat is? 
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Meppelink 2016 

 

• Reduced text difficulty did not lead to negative attitudes or less 
intention to have screening among people with adequate health 
literacy.  

• The adequate health literacy group benefited from non-difficult texts 
in general, regardless of illustrations. 
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Dus 

 

 

• Als wij teksten gebruiken die mensen met (zeer) laaggeletterheid (ook) 
begrijpen 

• Gaat de appreciatie van mensen met meet taalvaardigheden niet 
verloren 
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Monteiro,van Weert, 
de Gier, van Dijk (2017) 

 

• Age and education level are sensitive factors to be considered when 
designing a pictogram  

• In order to be equally well understood by older and low educated 
adults, pictograms should have a simple design and make use of 
familiar objects 
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Om rekening mee te houden 

 

• Heldere taalboodschap (stop er niet té veel in) 

• Aantrekkelijk vormgegeven 

• Beeldmateriaal dat ondersteunend is aan het kunnen begrijpen van de 
taalboodschap 

• De kenmerken van de beoogde doelgroep 

• Veel mensen functioneren op meerdere taalniveaus bepaalt door 
cultuur, gewoonte, ervaring en interesse 
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MITS 
 
• Teksten (inclusief opmaak) maar niet kinderachtig gevonden worden 

• Dit ligt vaak heel gevoelig bij (jonge) mensen met LVB 

 

• Mogen beeldverhalen dan niet? 

• Jawel als de doelgroep ze apprecieert 

 

• Mogen andere vormen dan niet? 

• Jawel als de doelgroep er baat bij heeft (spel stichting Unal zorg) 
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Valkuilen 

 

• Vormgeving belangrijker dan begrijpelijkheid 

• Corporate identity (zo doen wij dit nu eenmaal) 

• Onvoldoende kennis van de beoogde eindgebruiker 

• Handelen zonder goed onderzoek te doen 

Voorbeeld Binnenlands Bestuur 27-8-2018: Meerdere gemeenteraadsfracties 
in Eindhoven werken samen aan een voorstel om filmpjes in te zetten voor de 
communicatie met inwoners met een lichte verstandelijke beperking en 
laaggeletterde burgers. Die moeten een stuk begrijpelijker worden dan de 
met ambtelijke taal doorspekte brieven die de gemeente nu nog stuurt. 
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• In Nederland geen eenduidige aanpak voor (zeer) laaggeletterheid 

• Prof. Dr. Xavier Moonen: hoogleraar UvA, lector Zuyd, Koraal Sittard 

• Team: Tessie Wittelings, Karin Cortenbach, Enid Reichrath, Frank 
Hovens, Dirk Reynders (3 vacatures) 

• Leichte Sprache en Easy to Read language 

• Project Koraal - Onderzoek UvA – Onderzoek Zuyd, Project 
Maastricht – Project Amsterdam – Project VGN etc. 

 

 



 
 
  

• Set van taalregels (zoals) 

 --Korte eenvoudige zinnen  

 --Gangbare concrete woorden 

 --Kernachtige teksten 

 

• Visuele ondersteuning 

 

• Beoordeling van concept taalproducten door gebruikers 
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Trainingen 

 

• Makers van taalboodschappen om in (varianten van) Tva te schrijven 
en te spreken 

• Gebruikers van taalboodschappen om kritisch commentaar te geven 
op beoogde eindproducten 
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Wetenschappelijk onderzoek 

 

 

• Naar de begrijpelijkheid van teksten 

• Naar de noodzaak van bepaalde regels 

• Gebruikswaarde van beeldmateriaal 

• Screenen van taalniveaus 

• Effectieve inzet van toetsers 

• Naar de effecten van Taal voor allemaal 

• Etc. 
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3 Taal varianten 

 
Taalniveau van homogene groepen 

 
Taal variant 

 
Beginnende lezer 

Taal voor allemaal 
 
Taal voor allemaal speciaal (voor niet officiële 
communicatie) 
 

 
Enigszins geoefende lezer 

 
Taal voor allemaal+ 

 
Eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3  

 
B1 (F2) 
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Meertraps varianten 

 
Taalniveau van heterogene groepen 

 
Taal variant 

 
Beginnende lezer / Enigszins geoefende lezer 
 

 
2-trapstaal variant (Tva plus Tva+) 
 

 
Beginnende lezer / Enigszins geoefende lezer / 
Eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3  
 

 
3-trapstaal variant (Tva plus Tva+ plus B1/F2) 
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Onze missie 

 

 

Het project Taal voor allemaal heeft als ultieme doel dat iedereen taal 
gebruikt die door iedereen voor wie die taalboodschap bedoeld is 
begrepen kan worden. Zodat ook mensen met (zeer) lage 
taalvaardigheden desgewenst aan alle aspecten van het 
maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen. Taal voor allemaal wil 
inclusie bevorderen en mensen met (zeer) lage taalvaardigheden 
empoweren. 
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Psychische problemen leren 
herkennen  

Maar ook terughoudend zijn 
met psychiatrische classificaties  
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Psychische problemen 



Wat hebben mensen 
met LVB nodig? 

 

• Op hun behoeften en mogelijkheden afgestemde leer (woon?) en 
werkomgeving 

• Dat er in hen geloofd wordt 

• Begrenzing en veiligheid 

• Ruimte om te experimenteren met hun leven(svragen) 

• Vasthoudendheid en volhouden 

• Continuïteit 
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Enkelvoudige versus meervoudige problematiek 
 
Adequate hulpverlening voorkomt iatrogene schade 
 
Screening vraagt om opvolging: 
-Diagnostiek 
-Aanpassen van interventies en taal 
 
Aantal bruikbare interventies neemt toe 
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Interventies 



Interventies zetten veel 
in beweging 
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Waarom werken bestaande  
aanpakken niet of onvoldoende? 

• Geen afstemming: cliënt is of voelt zich gedwongen 

• Overnemen, samen doen, alleen doen internaliseren of 
schijnaanpassing 

• Voorschrijven, waarom zou ik dan meewerken? 

• Dwang, is alleen situationeel werkzaam 

• Te veel gericht op één aspect 



 

 

Van welke interventies weten we dat ze werken? 
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Project Viersprong-Prisma:  

Gezinnen krijgen MST of MST-LVB (Annemarieke 
Blankenstijn et al.) 



Eerste bevindingen 

MST-LVB gunstig effect op: 

Politiecontacten  

Regel overschrijdend gedrag 

 

Effectiever t.o.v. gewone MST: 

Opvoedvaardigheden 

Gezinsrelaties, Netwerk ondersteuning 

Pro sociale vrienden, Gedragsproblemen 

•Thuis wonen 

 



Aandacht voor context  
en ondersteuning: 
Leefklimaat 
 

 

Group Climate Instrument 

•Leefklimaat vragenlijst: 29 items, aangepast aan LVB 

•Groei, support, repressie en sfeer. 

•Open versus gesloten klimaat: kwaliteit in algemene zin 



Wat zijn eerste bevindingen?  

 

Leefklimaat hangt samen met ‘afdeling’ en veel minder met ‘cliënt kenmerken’.  

 

Ondersteuning is belangrijkste factor (responsiviteit, sociale relaties) = tegemoetkomen aan 
basisbehoeften 

verbondenheid, competentie, autonomie (zelfdeterminatie theorie) 

 

Begeleiders kunnen leefklimaat verbeteren: op teamniveau, op individueel niveau: teamgerichte 
coaching? (Knotter et al.) 



Leefklimaat, agressie en LVB 
• Agressie hangt samen met kwaliteit leefklimaat (open) en negatief 

team-functioneren (uitvoeren van afspraken, samenwerking, 
luisteren naar elkaar) 

 

• Geen verschillen in leefklimaat tussen cliënten met en zonder LVB 
in forensische voorziening - cliënten hebben dezelfde 
basisbehoeften  

 

 

 



73  doelgroepen en 
fenomenen 19 november 2009 

Bewezen effectief voor  
delict reductie? 
 

• PMT (Parent Management Training, Patterson, 1997) 

• PSST (Problem Solving Skills Traning, Dodge, 1993) 

• ART (Agression Replacement Training, goldstein, Glvik & Gibbs, 1998) 

• FFT (Functional Family Therapy, Alexander & Sexton, 2002) 

• MST (Multi system Therapy, Henggeler & Borduin, 1990) 

• Allerlei afgeleide en gecombineerde interventies met aangepaste namen 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gevonden effecten in het buitenland bieden geen garantie voor Nederland 

Effecten vooral ambulant onderzocht veel minder klinisch 

Specifieke doelgroepen waaronder LVB effect onbekend 

 



Sport (Spruit, van der Stouw, Moonen, 2016) 

• inzet van sport voor het verminderen van externaliserend gedrag van jongeren met een 
LVB.  

• Onderzoek laat zien dat dit alleen kan als dit onder strikte condities gebeurt waarbij de 
vereisten uit de Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen van het NJI gecombineerd kunnen 
worden met die van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (De Wit et al, 2011).  

• Op grond van de stand van het huidige onderzoek kan niet met zekerheid gezegd worden 
dat (vecht)sportactiviteiten bijdragen aan het terugdringen van externaliserend gedrag 
bij jongeren met een LVB.  

• Dit betekent dat wanneer ouders, verzorgers of zorgverleners overwegen om 
sportactiviteiten in te zetten met als doel het verminderen van gedragsproblemen bij 
jongeren met een LVB, dat er veel aandacht moet zijn voor het correct uitvoeren van de 
interventie met oog voor een positief pedagogisch sportklimaat en voor het correct 
gebruik van opvoedingstechnieken in een veilig klimaat en dat het voorkomen van 
negatieve effecten zoals deviancy training voorkomen moeten worden.  
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EMDR en Psychomotore therapie 
EMDR (trauma’s ) onderdiagnostiek, ADIS-LVB 
(Mevissen et al.) 

 

  

Psychomotore therapie (Bellemans et al.,) 

lichaams- en bewegingsgericht 

lichaamsbewustzijn, stress en coping 

 



Stressregulatie: slim horloge om 
stress te meten – werkt muziek?  
 

Empathica meet hartslag & huidgeleiding 
(transpiratie) 



Vaardigheden en valkuilen 
van MGV 

Vaardigheden  

 - Vragen stellen  

 - Reflectief luisteren  

 - Bevestigen  

 - Samenvatten  

 - Informeren  

 - Verandertaal uitlokken  

Valkuilen  

- Pleiten voor verandering 

- Rol van de deskundige  

- Bekritiseren  

- Etiketten plakken 

- Eigen agenda volgen 

- Superioriteit uiten  
 



Maar vergeet nooit! 

 

 

• Uw cliënt is uniek  

• Uw cliënt is meer dan zijn LVB! 
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http://www.kenniscentrumlvb.nl/ 
 
 
x.m.h.moonen@uva.nl 
xavier.moonen@zuyd.nl 
 

http://www.kenniscentrumlvb.nl/
http://www.kenniscentrumlvb.nl/
mailto:x.m.h.moonen@uva.nl
mailto:xavier.moonen@zuyd.nl


Dat is veel 
informatie 

Dank! 
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