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WEET WAT JE KAN
In gesprek over LVB

WERKBOEK VOOR NAASTEN
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Aanbeveling van de cliëntenraad van Trajectum 

De cliëntenraad heeft meegedacht en meegepraat over de cursus “weet wat je kan” 
die door Marsja Mulder is ontwikkeld. Als raad zijn we heel blij dat we hierbij betrokken 
werden. Onze opmerkingen zijn serieus genomen en verwerkt. 

Het werkboek zit goed in elkaar. En de plaatjes zijn geweldig en passen goed bij de 
hoofdstukken. Iedereen kan zichzelf herkennen in de plaatjes.

Voor iedereen die de cursus gaat doen, is het goed te begrijpen. 
De raad hoopt dat ze de cursus zelf ook mogen gaan doen...
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Inleiding 

Voor wie is dit werkboek? 

Voor mensen die persoonlijk betrokken zijn bij iemand met een LVB. 
Zoals familieleden, partners of goede vrienden.
Maar ook voor andere mensen met een belangrijke rol in zijn leven. 
Deze betrokken mensen worden “naasten” genoemd.
Het werkboek is verder ook bruikbaar voor hulpverleners.

Wat is LVB?

LVB is de afkorting van Lichte Verstandelijke Beperking. 
Dat heeft te maken met moeilijk leren.
In het werkboek wordt dat verder uitgelegd.

Waarom dit werkboek?

U bent betrokken bij iemand die hulp krijgt die is aangepast aan LVB.
Hij neemt deel aan de cursus: WEET WAT JE KAN , in gesprek over LVB.
En heeft toestemming gegeven om u hierover te informeren. 
Want de inhoud van die cursus is ook voor u van belang.

De werkwijze
 
U kunt het werkboek op uw gemak doorlezen.
Het advies is om vragen en opmerkingen te noteren. 
U kunt dan een afspraak maken met de trainer om die te bespreken. 
Daarna kan een afspraak volgen met u, de trainer en de deelnemer. 
Het doel daarvan is om met elkaar in gesprek te komen
over de betekenis van LVB in het leven van de deelnemer, en in uw leven. 
De informatie in het werkboek kan dan worden vertaald naar uw situatie. 
Want waarschijnlijk zal niet alle informatie van toepassing zijn.



Trajectum & Transfore | maart 2015 4N

Inhoud 

Dit werkboek bestaat uit twee delen. 
Deel A is een ingekorte versie van het werkboek voor deelnemers.
Deel B bevat achtergrondinformatie over LVB, 
en adviezen voor het omgaan met iemand met LVB. 

Taalgebruik

Deel A is in eenvoudige taal geschreven.
Deel B bevat meer hulpverlenerstaal en is moeilijker te lezen. 

Met de aanspreekvorm “je” wordt de deelnemer bedoeld.
Met de aanspreekvorm “u” wordt u in uw rol als naaste bedoeld. 
Waar staat “hij” of “ hem” kunt u ook lezen” zij” of ”haar”.

De tekeningen 

Het werkboek bestaat uit taal en tekeningen.  
In de tekeningen komt vaak een groene rugzak voor. 

Een rugzak 

Met een rugzak wordt een beperking aangeduid.

Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere beperking is even zwaar.

Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook. 
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Samenvatting werkboek voor deelnemers

Hoofdstuk 1: jezelf leren kennen 
Ieder mens gaat zijn eigen weg in het leven.
Met zijn eigen aandachtspunten.
LVB is zo’n aandachtspunt.
Het is goed om dit aandachtspunt te kennen. 
LVB is een woord uit de hulpverlening.
Het geeft aan wat voor hulp bij jou past. 

Hoofdstuk 2: LVB in het dagelijks leven
LVB heeft te maken met moeilijk leren.
Het komt vaak naar voren op school.
Maar LVB werkt ook door in het dagelijks leven.
En maakt het dan lastig om je goed te redden.
Mensen met een LVB hebben ook hun sterke kanten.
Het zijn vaak doeners en doorzetters. 

Hoofdstuk 3: zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen kun je kwijtraken 
door wat niet goed gaat in je leven.
Maar je kunt zelfvertrouwen ook weer vergroten
door te doen waar je goed in bent.
Ook je manier van denken is belangrijk. 
Denk vooral helpend, en denk vooruit.

Hoofdstuk 4: verder komen
Je komt verder door te werken aan je problemen.
En tips te gebruiken voor leren en denken.
Mensen met een LVB zijn vatbaar voor problemen.
Zorg daarom voor beschermende punten.
Breng je leven op orde.
En zorg dat je sterk in het leven staat.

Hoofdstuk 5: je laten horen
Je laten horen is belangrijk.
Dat kan door te vertellen wat je moeilijk vindt.
Informeer belangrijke mensen over LVB.
En schakel waar nodig hulp in.
Als je je buitengesloten voelt:
Laat je dan horen op een rustige manier. 

Hoofdstuk 6: een goede toekomst
Maak een haalbaar plan met tussenstops.
Ga uit van wat je kan en wat je aan kan.
En bedenk dat het ook wel eens tegen kan zitten. 
Zorg dat je er dan niet alleen voor staat.
Zoek mensen uit waar je wat aan hebt.
En werk zo aan een goede toekomst.

Mensen met een LVB hebben ook hun sterke kanten.

Maar je kunt zelfvertrouwen ook weer vergroten
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DEEL A: werkbladen uit het werkboek voor deelnemers

Aandachtspunten 

Een aandachtspunt wil zeggen:

Een punt waarmee je goed kan leven
als je er de nodige aandacht aan geeft.

Goed kunnen leren

Goed kunnen leren is een pluspunt.
Het heeft zo zijn voordelen:
Met school, werk en inkomen.

Moeilijk leren

Moeilijk leren heeft die voordelen niet.
Toch hoeft moeilijk leren geen minpunt te zijn.
Je kunt beter spreken van een aandachtspunt. 
Een aandachtspunt dat niet over gaat. 
Maar waarmee je goed kunt leren leven. 

Een aandachtspunt heb je niet alleen

Moeilijk leren vraagt niet alleen jouw aandacht.
Maar ook van andere mensen die voor jou belangrijk zijn. 
Zij worden naasten genoemd. 

Jezelf leren kennen

Het is belangrijk om jezelf te leren kennen.
Om te weten wat je goed kan. 
En waar je wat extra aandacht aan moet geven. 
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Het stempel LVB NIET OP JE HOOFD
    MAAR OP JE DOSSIER!

LVB is de afkorting van Lichte Verstandelijke Beperking. 
Het is een woord uit de hulpverlening. Dit is de uitleg:

Beperking wil zeggen dat je iets niet zo goed kan. 
Er zijn veel soorten beperkingen.

Een verstandelijke beperking heeft met leren te maken.
Leren doe je met je verstand.
Op school, maar ook in het dagelijks leven.

En lichte wil zeggen: het verschil met iemand die gewoon leert is klein.
Maar ook een klein verschil kan lastig zijn.  

LVB en hulpverlening

Mensen met een LVB krijgen hulpverlening 
die is aangepast aan hun manier van leren.
Dat wil zeggen:

  Minder lezen - kortere uitleg - meer tijd - duidelijkere adviezen

Is LVB een stempel?

Ja, dat kun je zo zeggen.
Een stempel voor de hulpverlening die bij je past. 
Dat stempel is nodig om die hulp te krijgen.



Trajectum & Transfore | maart 2015 8N

Waardoor komt LVB? 

Hoe LVB precies komt weet men nog niet. 
Er is nog veel onderzoek nodig.
Het volgende is al wel bekend:

LVB zit vaak in de familie.
Familieleden hebben vaak ook moeite met leren. 

Veel mensen hebben een LVB vanaf hun geboorte.
Het volgende kan de oorzaak zijn:

 • Er was iets met het eitje of zaadje waar de baby uit groeide.

 • De zwangerschap gaf problemen.

 • De geboorte gaf problemen.

LVB kan ook later in het leven ontstaan.
Het volgende kan de oorzaak zijn:

 • Een ernstig ongeluk.

 • Een ernstige ziekte.

LVB wordt vaak pas op de lagere school opgemerkt.
Want meestal is LVB niet aan iemand te zien. 

Dit werkblad is een bijlage van het werkboek voor deelnemers. 
De deelnemer heeft dit werkblad dus mogelijk ook gekregen.
Met daarbij de opdracht om navraag te gaan doen. 
Misschien zal hij aan u deze vraag stellen.
Als u hem informatie kunt geven zou dat fi jn zijn.
Maar zo niet, dan is dat ook goed.  
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Wat is een IQ? 

Bij mensen met een LVB is het IQ aan de lage kant. 
Niet heel laag. Maar wat lager dan bij de meeste mensen.

Wat is een IQ?

 • Een IQ is de uitslag van een intelligentietest.
 • Een IQ geeft aan hoe iemand leert.
 • Een IQ geeft niet aan wat iemand geleerd heeft.

IQ is net zo verdeeld als lengte.

De meeste mensen zijn ongeveer even lang.
Daar is alles op afgestemd.
Maar er zijn ook kortere en langere mensen.
En dat is allebei lastig.

-------------85---------------------------------100---------------------------------115-------------
normaal begaafd

De woorden voor IQ

 • Er wordt ook wel gesproken over een niveau. 
 • Of over de begaafdheid.

De getallen van een IQ

De meeste mensen hebben een IQ tussen 85 en 115. 
Dat wordt genoemd: normaal begaafd.
Mensen met een LVB hebben een IQ lager dan  85

Soorten IQ’s

Uit een IQ test komen verschillende IQ getallen.
Want er zijn verschillende manieren van leren.
Vraag dat na als je de uitslag van een IQ test krijgt. 
Dan weet je wat voor jou de beste manier van leren is.  
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Wat merk je van LVB in het dagelijks leven? 

Veel mensen met een LVB vinden wat in deze lijst staat lastig.
Maar niet iedereen zal alle punten herkennen.

o Veel onthouden.

o De aandacht lang ergens bij houden.
 
o  Rekenen met grote bedragen.
 Belasting, huurtoeslag, ziektekosten.
 Uitkomen met geld.

o  Ingewikkelde taal begrijpen.
 Arbeidscontract, verzekering, belasting.
 Gesprek met werkgever of dokter.

o  Veel informatie uitzoeken.
 Veel lezen, alles vergelijken en het belangrijkste er uit halen. 

o  Plannen maken voor langere tijd.

o  Problemen oplossen.   

o Je goed uiten met woorden.
 Gevoelens onder woorden brengen.
 Duidelijk een mening geven.

o  Moeilijke gesprekken voeren.
 Onderhandelen, mensen overtuigen, ruzie oplossen.

o  Rustig blijven bij problemen.
 Even wachten met reageren.
 De baas blijven over gevoelens.

o  Gevolgen overzien van wat je doet.

o  Er op vertrouwen dat je iets kunt.

o  Bedoelingen van anderen door hebben.

Maar niet iedereen zal alle punten herkennen.



Trajectum & Transfore | maart 2015 11N

Waar is iemand met een LVB goed in? 

Mensen met een LVB hebben hun sterke kanten.
De volgende uitspraken zullen zij meestal herkennen:

 • Je bent een doener, iemand van de praktijk.

 • Je weet van aanpakken.

 • Je bent een doorzetter.

Iemand met een LVB heeft daarnaast zijn eigen sterke kanten.
En die sterke kanten zijn per persoon heel verschillend. 
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Waar is de deelnemer goed in?

                             
 Ja Soms Nee Opmerkingen                                    

Hij kan goed met dieren omgaan.

Hij is een doorzetter.

Hij is handig met de mobiele telefoon.

Hij heeft belangstelling voor anderen.

Hij houdt zich aan afspraken.

Hij is eerlijk.  

Hij geeft graag wat aan een ander.

Hij heeft verstand van planten.

Hij is technisch.

Hij kan goed met computers werken.

Hij helpt graag andere mensen.

Hij zet zich in voor zijn toekomst.

Hij is een harde werker.

Hij heeft goede ideeën. 

Hij heeft andere mensen goed door.

Hij maakt mooie dingen met zijn handen.

Met hem kun je lachen.

Hij kan goed koken.

Hij heeft verstand van auto’s. 

De deelnemer zal u misschien vragen wat u zijn sterke kanten vindt.  
Het zou fi jn zijn als u een aantal sterke kanten kunt noemen.  
U kunt dit lijstje gebruiken als checklist.  
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Zelfvertrouwen in de loop van het leven  

Hoeveel zelfvertrouwen een mens heeft ligt niet vast. 

Babytijd. 

Een baby is tevreden met zichzelf.
Hij denkt nog niet over zichzelf na.
Hij is zoals hij is. 

Schooltijd

Bij een kind kan het zelfvertrouwen verdwijnen.
Dit gebeurt vaak bij kinderen die moeilijk leren. 

Dit kan gebeuren op twee manieren:

 • Het kind merkt zelf dat het iets niet kan.
 • Andere mensen zeggen dat het niks kan.

Volwassenheid

Een kind met weinig zelfvertrouwen
kan een volwassene worden met weinig zelfvertrouwen.  

Hij blijft denken:
      
 • Ik kan niks.
 • Ik ben dus ook niks waard.

Werken aan zelfvertrouwen

Maar zelfvertrouwen ligt niet vast.
Je kunt het kwijt raken.
Maar je kunt het ook weer opbouwen. 
Daar gaat dit hoofdstuk over. 
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Nare gevoelens 

Misschien ben je soms niet blij met jezelf.
Of niet blij met je leven.
En heb je allerlei nare gevoelens, zoals:
 
Boosheid 
Bijvoorbeeld Omdat het leven oneerlijk is. 
    Omdat mensen je wat aangedaan hebben.
    Of boosheid op jezelf, over wat je gedaan hebt. 

Verdriet (bedroefd zijn)
Bijvoorbeeld Omdat je veel gemist hebt.
    Omdat je vaak teleurgesteld bent. 
    Of omdat je niet kan wat je graag wil.

Angst (bang zijn)
Bijvoorbeeld Angst dat het weer mis gaat.
    Angst dat je het niet kunt. 
    Of angst voor de reacties van anderen. 

Omgaan met nare gevoelens

Deze nare gevoelens mogen er zijn.
Het is heel begrijpelijk dat je je zo voelt. 

Maar blijf niet in nare gevoelens hangen.
Probeer ze aan te pakken door helpend te denken.
En praat er over met vertrouwde mensen.

Lukt het niet? Zoek dan hulp. 
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In de put, uit de put   

Het is moeilijk om te merken dat je iets niet kan.
Het kost tijd om dat te verwerken.
De meeste mensen maken daarbij 
het volgende mee:

De tijd

Het is moeilijk om te merken dat je iets niet kan.

1. Merken van 
de beperking

2. Ontkennen, zeggen dat 
het er niet toe doet

3. Overdreven je 
best doen

4. Boosheid,
wantrouwen

5. In de put,
depressief 6. Uitproberen wat 

je wel goed kan

7. Besluit er wat 
van te maken

8. Uit de put
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Praktische tips 

Mensen met een LVB kunnen best veel leren.

Maar het kost wat tijd en moeite.

Veel mensen hebben wat aan de tips in deze lijst.
Het zijn tips voor leren en denken. 

Je kunt de tips zelf gebruiken.
Of je kunt een ander vragen er rekening mee te houden.  

 o Extra tijd

 o Uitleg in gedeeltes

 o Duidelijke taal: korte zinnen en geen dure woorden

 o Voordoen

 o Oefenen

 o Geheugensteuntjes: gele briefjes, herinnering door telefoon

 o Herhaling

 o Een overzicht: planbord, schema 

 o Een stappenplan

 o Hulpmiddelen: een rekenapparaat, een app. op je telefoon

Mensen met een LVB kunnen best veel leren.
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Zorg voor beschermende punten

Hoezo bescherming?

Ieder mens heeft bescherming van anderen nodig.
Wij zijn niet gemaakt 
om alleen door het leven te gaan.

Denk aan de olifanten in een kudde. 
Zij zoeken bescherming bij elkaar.
Vooral de kleintjes, maar ook de grote dieren. 

Bescherming in de jeugd

Ieder kind heeft bescherming nodig.
Van ouders. Van school. Van de buurt.
  Mensen die voor hem zorgen.
  Mensen die van hem houden.
  Mensen die helpen en voor hem opkomen. 

Tekort komen

Een kind met een LVB heeft zeker bescherming nodig.
Omdat het leven door LVB wat lastiger is.

Sommige kinderen komen bescherming tekort. 
En dat werkt door in hun latere leven. 

Bescherming waar tegen?

De samenleving vraagt veel.
En de samenleving kan hard zijn. 

Er zijn nu eenmaal mensen met verkeerde bedoelingen.
Je kunt ook zelf op het verkeerde pad raken. 
Met verkeerde mensen omgaan. 
Verkeerde beslissingen nemen.
Dingen doen die niet goed zijn voor jezelf of anderen. 
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Vatbaarheid en bescherming   

Mensen met een LVB komen vaker in problemen.
Vaker dan mensen zonder een LVB.
Je kan zeggen: 
LVB maakt vatbaar voor problemen.

Vatbaar betekent: meer kans lopen dat je iets krijgt.
Dit wordt ook wel genoemd: kwetsbaar.
Of met nog andere woorden: 
je loopt meer risico.

Waardoor zijn mensen met een LVB vatbaar voor problemen? 

Dat is per persoon verschillend.
Soms ligt het aan een nare jeugd
waarin te weinig bescherming was.

Soms heeft het met LVB te maken.
Door LVB hebben mensen moeite met:

• Bedoelingen van anderen door hebben.
• Gevolgen overzien van wat ze doen.
• Rustig blijven en zich goed uiten. 

Vatbaarheid en bescherming   

Mensen met een LVB komen vaker in problemen.

Vatbaar betekent: meer kans lopen dat je iets krijgt.

Vergelijking

Sommige mensen zijn vatbaar voor griep.
  Ze krijgen vaker griep dan anderen.
  En zijn er dan zieker van.

Tegen griep kun je jezelf beschermen.     
  Je beschermt jezelf tegen het weer. 
  Je haalt een griepprik. 
  Je eet gezond.
  Bij griep loop je er niet mee door.
  Maar je zorgt goed voor jezelf.
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Beschermende punten

Hoe kun je jezelf beschermen?
En problemen in de toekomst voorkomen?

Je leven op orde brengen

Het geeft rust als je leven op orde is.
Als je fi jn woont en prettig werkt.
Als je geldzaken goed geregeld zijn. 
En je mensen hebt om op terug te vallen.

Jezelf sterker maken

Je kunt het volgende doen om jezelf sterker te maken:

 • Gezond leven.
 • Werken aan zelfvertrouwen.
 • Op komen voor jezelf.
 • Jezelf leren kennen (weten wat je kan en niet kan).
 • De baas worden over je gevoelens.
 • Open staan voor advies en hulp.
 • Praten over wat je dwars zit.
 • Een doel vinden in je leven.
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Je laten horen     

Veel mensen met een LVB hebben moeite 
om hun stem te laten horen.

Sommige mensen houden hun mond.
Ze zeggen niet wat ze vinden.
En vragen niet wat ze nodig hebben.
En als ze niet serieus worden genomen…
Dan zeggen ze er niets van. 

Andere mensen zeggen wel wat ze vinden.
Maar op een heel verdrietige of boze toon.  
Dat helpt niet om serieus genomen te worden. 

Het is moeilijk om de goede toon te vinden.

Rustig, maar ook duidelijk.

Het helpt om vooraf te bedenken wat je wil zeggen.
En dat te oefenen met een vertrouwd persoon. 

Manieren om je te laten horen

 • Vertellen wat je moeilijk vindt.

 • Belangrijke mensen informeren over LVB.

 • Zo nodig hulp vragen. 

Er zijn veel andere manieren om je te laten horen.
Sociale vaardigheden zoals kritiek geven of nee zeggen.
Er bestaan ook cursussen om dat te leren.
In deze cursus komt dat niet aan de orde.

Je laten horen     
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Buitengesloten worden 

Mensen met een LVB 
worden soms buitengesloten.
Soms hebben ze dat gevoel.
En soms gebeurt het ook echt. 
Soms met opzet. 
En soms onbedoeld. 

Je kan je dan naar voelen:
  Verdrietig dat je er niet bij hoort.
  Boos omdat je niet serieus wordt genomen.
Dat is goed te begrijpen. 

Wat kun je er aan doen?

Je kunt op verschillende manieren reageren.

De beste manier is: Je laten horen op een rustige manier. 
    Zeggen dat je dat niet leuk vindt.
    En vragen of het anders kan.

En als dat niet lukt of niet werkt?

Trek je er dan niets van aan.

Bedenk:  Jij bent net zoveel waard als ieder ander. 

Reageer er niet op. Ga je eigen weg.

En:   Zoek mensen die jou nemen zoals je bent.
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Een haalbare toekomst  

Een goede planning van je toekomst is belangrijk. 
LVB is daarbij een aandachtspunt.
Misschien is een bepaalde top door LVB niet haalbaar: 
Zoals een top baan met top inkomen, een duur huis en een ideale relatie. 

Bepaal waar jouw eigen top ligt.
Wat wil je graag? En wat is haalbaar?
Houd daarbij rekening met je energie.
LVB vraagt namelijk altijd wat extra energie. 

Je hoeft je eigen top ook niet in één keer te bereiken.
Kies een weg met tussenstops.
En geniet van wat je dan al hebt bereikt. 

Kunnen en aan-kunnen

Sommige mensen met een LVB kunnen wel veel.
Maar kunnen bij spanning niet zoveel aan.
Op spannende momenten lukt het dan even niet.
Dat is iets om rekening mee te houden. 

Een voorbeeld:
 
  Iemand doet zijn werk als postbezorger goed.
  Maar 5 dagen per week, dat kost veel energie.
  Er zijn soms weken met heel veel post.
  En soms loopt het thuis ook niet lekker…. 

  Op die momenten wordt de werkdruk hem teveel.
  En komt de post op de verkeerde plek terecht… 
  Maar erger nog: hij kan overspannen raken. 
  Of te maken krijgen met een ontevreden baas. 

Een haalbare toekomst  
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Zorg dat je er niet alleen voor staat  

Ieder mens heeft andere mensen nodig.
Kies daarvoor de goede mensen.
Mensen die weten wat je kan, 
en waar je hulp bij kan gebruiken.

Hulp en begeleiding zijn belangrijk. 

Verzeker jezelf daarvan waar het nodig is.

Familie, vrienden en kennissen zijn zeker zo belangrijk

Misschien staan sommige contacten op een laag pitje.
Door problemen die je hebt gehad.
Misschien kun je met sommige contacten beter stoppen. 

Zoek de mensen uit waar jij wat aan hebt.
Laat het wel van 2 kanten komen.
Je hebt wat van hen nodig.
Maar je hebt zelf ook wat te bieden. 

Zo zorg je voor een goede toekomst.
En neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. 
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DEEL B: achtergrondinformatie over LVB    
 

Het begrip beperking 

De groep mensen waar dit werkboek over gaat 
is in de loop der tijd steeds anders genoemd. 
Tegenwoordig wordt gesproken over mensen 
met een lichte verstandelijke beperking (LVB). 
Dit is gebaseerd op de volgende indeling 
afkomstig uit de Wereldgezondheidsraad.

Stoornis: dat wat niet goed werkt.

Beperking: de begrenzing van mogelijkheden 
die veroorzaakt wordt door een stoornis.

Handicap: het gevolg van de beperking voor 
het functioneren in de maatschappij.

Een vergelijking met blindheid

Er bestaat een stoornis waardoor iemand niet kan zien.
Door de stoornis kan iemand niet autorijden (= beperking).
Dat geeft een probleem met verkeer en vervoer (= handicap). 
Op het gebied van werk hoeft er geen probleem te zijn, 
als er een goede beroepskeuze gemaakt wordt. 
En de beperking met hulp en hulpmiddelen wordt ondervangen.
Er is dan wel een beperking, maar geen handicap. 

Een lichte verstandelijke beperking

Bij LVB is er sprake van een probleem met leren en denken, 
wat iemand beperkt in zijn mogelijkheden. 
Of dit een handicap veroorzaakt ligt aan de persoon, zijn situatie, zijn keuzes en de 
mogelijkheden tot ondersteuning en hulp. 

De problemen hoeven niet licht te zijn…

Het woord “licht(e)” in LVB heeft betrekking op de beperking. 
Maar de gevolgen van LVB zijn soms helemaal niet licht. 
Mensen met een LVB kunnen in ernstige problemen terecht komen. 
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Kenmerken van LVB

Overgenomen uit een publicatie van de Borg, juni 2013. 
De Borg is een landelijk expertisecentrum op het gebied van hulp aan 
mensen met een LVB en gedragsproblematiek. 

Meestal ziet of merkt u bij een vluchtig contact niets bijzonders aan mensen met 
een LVB. Pas als u ze beter leert kennen, valt het op dat zij moeite hebben om 
zich aan te passen aan de eisen van de omgeving. Zodra gespreksonderwerpen 
ingewikkelder worden, haken ze meestal af. Leren in theorie is moeilijk. Vaak is 
leren eenvoudiger door te oefenen in de praktijk.

Mensen met een LVB zijn sociaal soms weinig vaardig. En zij zijn erg kwetsbaar 
als er sprake is van bijkomende psychiatrische problemen zoals autisme, 
angststoornissen, depressies of waanbeelden. Soms kan deze problematiek zo op 
de voorgrond treden dat de verstandelijke beperking over het hoofd wordt gezien. 
Juist dan hebben zij een helpende hand nodig om mee te kunnen komen in de 
maatschappij.

Mensen met een LVB zijn vaak meester in het verbergen van hun beperking(en). En 
dat is logisch. Immers, niemand geeft graag toe dat hij langzaam leert of niet echt 
handig is in dagelijkse sociale vaardigheden. Het gevolg is dan dat zij voortdurend 
‘op hun tenen moeten lopen’ om hun beperking(en) voor de buitenwereld te 
verbergen. Ze ontwijken dan ook bij voorkeur moeilijke situaties om niet door de 
mand te vallen.

Mensen met een LVB hebben er baat bij als de omgeving op de hoogte is van hun 
(on)mogelijkheden en daar rekening mee houdt. Als mensen in de directe omgeving 
minder hoge eisen stellen, hoeven zij niet de schijn op te houden dat ze alles 
snappen of kunnen. 

Mensen met een LVB zijn vaak gemakkelijk te beïnvloeden, ook door mensen met 
minder goede bedoelingen. Door een goede ondersteuning vanuit hun sociale 
netwerk is er minder kans dat deze kwetsbare mensen in moeilijke of risicovolle 
situaties terecht komen. 

Als de verstandelijke beperking niet wordt herkend of wordt genegeerd, dan worden 
deze mensen continu aangesproken op een manier die zij niet begrijpen. Als dat 
vaak en langdurig gebeurt, dan veroorzaakt dat stress en spanning. Uiteindelijk kan 
dat leiden tot psychische- en gedragsproblemen. 
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Kenmerken van LVB (vervolg) 

School
Mensen met een LVB hebben vaak alleen speciaal onderwijs of praktijkgericht 
onderwijs gevolgd. Soms zijn zij meermalen van school gewisseld, hebben zij 
vervolgonderwijs niet afgemaakt of zijn ze enkele keren ‘blijven zitten’. 

Rekenen
Mensen met een LVB hebben vaak moeite met rekenen. Eenvoudige rekensommen 
lukken niet en bewerkingen als vermenigvuldigen en delen zijn vaak te moeilijk. 
Daardoor ontstaan in winkels vaak problemen met wisselgeld. 

Schrijven
Mensen met een LVB schrijven soms slecht. Dan wordt dat ontweken uit angst om 
fouten te maken. 

Taal en begrip
Mensen met een LVB gebruiken uitdrukkingen vaak verkeerd of begrijpen bepaalde 
woorden niet. Grapjes worden vaak niet begrepen, en uitdrukkingen worden te 
letterlijk genomen. Oorzaak en gevolg worden niet overzien. Algemene (abstracte) 
regels worden niet onthouden waardoor het lijkt dat veel zaken steeds nieuw voor 
hen zijn. 

Sociale contacten
Er is veelal sprake van een beperkt sociaal netwerk. Het is moeilijk om sociale 
contacten aan te gaan en te onderhouden. Er zijn weinig vrienden en contacten met 
leeftijdsgenoten zijn minimaal. 

Gedrag
Mensen met een LVB hebben slecht inzicht in de gevolgen van hun handelen. 
Zij hebben een voorkeur voor herhaling, veilige en herkenbare dagelijkse dingen. 
Ze hebben soms een hobby die niet bij hun leeftijd past, en kijken op de TV of 
computer naar programma’s die gemaakt zijn voor mensen jonger dan zij. 

Justitie
Veel mensen met een LVB functioneren goed, in veel gevallen met behulp van 
hun sociaal netwerk. Andere mensen met een LVB hebben meer moeite om zich 
in onze ingewikkelde maatschappij staande te houden. Er worden immers hoge 
eisen aan hen gesteld. Door de lichte verstandelijke beperking is het voor sommige 
mensen moeilijk om de regie over hun leven te voeren. Zij worden aangesproken 
als ‘gewone burgers’, maar hebben door hun LVB niet altijd een juist inzicht in de 
gevolgen van hun handelen op korte of lange(re) termijn. Daardoor is de kans 
groter dat zij grensoverschrijdend gedrag vertonen en strafbare feiten begaan. En 
natuurlijk lopen zij dan de kans in aanraking te komen met politie en justitie. 
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Adviezen voor de dagelijkse omgang 

Overgenomen uit een publicatie van de Borg, juni 2013. 
De Borg is een landelijk expertisecentrum op het gebied van hulp aan 
mensen met een LVB en gedragsproblematiek. 

In de omgang met mensen met een LVB kunnen de volgende adviezen helpen:

Communicatie
• Gebruik korte zinnen.
• Gebruik eenvoudige woorden.
• Gebruik geen beeldspraak, dit kan verwarrend zijn.
• Geef één opdracht of boodschap tegelijk.
• Bij keuzes: beperk die tot twee tot drie mogelijkheden.
• Luister goed en vat samen wat gezegd is. Vraag na of dit klopt. 
•  Controleer of een boodschap is begrepen: laat die in de eigen woorden 

terugvertellen.

Houding
• Wees consequent en voorspelbaar in uw gedrag.
• Neem de tijd.
• Wees duidelijk in uw verwachting.
•  Bied extra hulp, bijvoorbeeld door samen een oplossing te zoeken of afspraken te 

noteren.
• Voel u betrokken, maar laat u niet meeslepen in problematiek.

Bejegening
• Benader de persoon respectvol en neem de tijd.
• Luister aandachtig.
•  Bied aan om te helpen door mee te gaan naar een afspraak, bijvoorbeeld bij 

de dokter of de rechtbank. Zo kunt u naderhand nog eens uitleggen wat er 
besproken is.

•  Maak een stappenplan voor ingewikkelde situaties. En gebruik om dit inzichtelijk 
te maken een kalender, agenda of schrijfbord.

•  Spreek de persoon aan op gedrag dat ergernis of overlast veroorzaakt.
 Geef daarbij concrete tips hoe iemand zich anders kan gedragen.
• Herhaal met regelmaat.
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Zorgen voor uzelf 

Omgaan met een iemand met een LVB kan veel 
van u vragen. Misschien maakt u zich zorgen 
over zijn problemen. Terwijl ondertussen uw 
eigen leven ook niet makkelijk is. 

U krijgt adviezen om rekening met hem te 
houden. U probeert uw communicatie en uw 
verwachtingen aan te passen. Dat kan voelen 
als eenrichtingsverkeer. Alsof het allemaal om 
die ander draait, en u er niet toe doet.

Het kan ook zijn dat andere mensen 
vervelend reageren omdat ze niet begrijpen 
wat LVB betekent. Dan kan het aanvoelen 
alsof u er alleen voor staat.

Misschien helpen de volgende adviezen:

 •  Probeer niet om alle problemen alleen op te lossen. Iemand met een LVB heeft 
vaak professionele hulp nodig naast de hulp van naasten.

 •  Probeer uit de rol van hulpverlener te blijven. U hebt in uw rol als naaste een 
unieke waarde voor hem. 

 •  Wees heel duidelijk over wat u verwacht, en maak daarover afspraken 

 •  Geef ook heel duidelijk uw grenzen aan. 

 •  Leg gebrek aan spontane wederkerigheid niet uit als gebrek aan aandacht of 
liefde. Het kan zijn dat de persoon met een LVB in beslag wordt genomen door 
zijn problemen. Of dat hij zaken vergeet of niet goed organiseert.

 •  Pieker niet over uw aandeel in de problemen die zijn ontstaan. Daar helpt u 
niemand mee. Richt de blik op de toekomst en uw rol daar in. 

 •  Zoek contact met mensen waar u uw verhaal kwijt kunt. 

 •  Zoek contact met lotgenoten: mensen die ook ervaring hebben met het 
omgaan met iemand met een beperking. 

 •  Zorg goed voor u zelf. Dat is in uw eigen belang, en op langere termijn ook in 
het belang van degene met een LVB. 
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Samenwerken met de hulpverlening 

Mensen met LVB zijn vaak afhankelijker 
van hun naasten dan andere mensen. Eigen 
regie voeren over hun leven gaat vaak niet 
vanzelf. Mensen met een LVB willen dat 
over het algemeen wel, maar lopen daarbij 
geregeld vast. Waarna het niet lukt om op 
eigen kracht de problemen op te lossen.

Naasten zijn vaak heel belangrijk voor 
mensen met LVB. Daardoor kunnen 
naasten zich erg verantwoordelijk voelen. 
Dit kan ervaren worden als een last, maar 
ook als een vanzelfsprekende taak. 

Wanneer hulpverlening een rol gaat spelen in het leven van iemand met een LVB 
kan een complexe verhouding ontstaan. De getekende driehoek in het plaatje geeft 
die verhouding weer.

De naaste is vaak jarenlang en heel persoonlijk betrokken. Hij kent de persoon 
goed en voelt zich nauw verbonden. 

De hulpverlener doet zijn werk en heeft maar tijdelijk een rol in het leven van de 
persoon met een LVB. Hij bekijkt hem met meer afstand en met een zogenaamd 
“deskundige” blik.

Naaste en hulpverlener maken de persoon anders mee. Ze hebben, ieder op hun 
eigen manier, het beste met hem voor, maar ze hebben ook eigen zienswijzen en 
belangen. 
Deze zienswijzen zullen meestal aanvullend zijn, maar kunnen ook botsen. Op zich 
niet erg, maar voor de iemand met een LVB kan dat verwarrend zijn. Het is voor 
hem moeilijk om zich te verplaatsen in de verschillende zienswijzen. 
Hij heeft belang bij eenduidigheid, weten waar hij aan toe is. Om die reden is het in 
zijn belang dat naasten en hulpverlening goed samenwerken. Met ieder een eigen rol. 

U bent en blijft als naaste belangrijk. Voor de persoon met een LVB, omdat het 
goed is dat iemand voor zijn belangen opkomt. En voor de hulpverlener, omdat u 
de persoon goed kent en aanvullende informatie kan geven. Terwijl de hulpverlener, 
vanuit zijn deskundigheid, u kan voorzien van adviezen. Uiteraard alleen met 
medeweten en instemming van de persoon met een LVB, die immers centraal staat.

De verwantenraad
In een aantal hulpverlenende instellingen bestaat een verwantenraad, die opkomt 
voor de belangen van naasten in het algemeen. Zij zitten vaak te wachten op 
naasten die zich actief willen inzetten. 
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De LFB komt voor je belangen op!

 

Website www.lfb.nu 

De LFB is een belangenvereniging 
door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban.

Versterking door het geven van informatie, scholing en training 
en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen.

Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking 
door het deelnemen aan werkgroepen, projecten en adviesraden.

De stem van mensen met een verstandelijke beperking zelf is onmisbaar 
en maakt grote indruk op beleidsmakers.
Daar waar het echt nodig is, worden de mensen ondersteund door coaches.
We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

De LFB biedt onder andere:

- Steunpunten waar je met mensen kan praten
- Scholing
- Sprekers op congressen
- Advies over duidelijke taal
- Een rechtenteam (zie www.rechtenvanclient.nl)

Steunpunten zijn er in de volgende plaatsen:

 Bussum
 Goes
 Heemskerk
 Hilversum
 Utrecht    
 Vleuterweide
 Winterswijk
 Wolvega 
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Informatie over LVB in boeken en op internet

De Kleine Gids
Auteur: Y. De Beer, Uitgeverij Kluwer BV
Maart 2012

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zich in het dagelijks 
leven vaak prima redden, áls zij tenminste adequate ondersteuning krijgen 
van hun omgeving. Daar waar ondersteuning ontbreekt, kunnen mensen 
met een LVB én hun kinderen in ernstige problemen raken.

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2012 wil in deze een 
ambassadeursfunctie vervullen. De gids is geschreven voor professionals die werken in de 
gezondheidzorg, de hulp- of dienstverlening, het onderwijs, bij justitie of politie en verder voor 
iedereen die beroepsmatig of in het privéleven te maken krijgt met mensen met een LVB.

Een kind met mogelijkheden
Auteur: Albert Ponsioen, Bohn Stafl eu van Loghum 
November 2010

Dit boek gaat over kinderen met een beperking die moeilijk in een hokje 
zijn te stoppen en daardoor de kans lopen om niet adequaat te worden 
geholpen. Deze kinderen worden vaak met verschillende namen aangeduid 
als: MBD (minimum brain disfunction), zwakbegaafd, LVG (licht verstandelijk 

gehandicapt), LVB (licht verstandelijk beperkt) enzovoort. Opvallend is het feit dat hierbij 
altijd de nadruk op het niet-functionerende deel wordt gelegd. In dit boekje wil men het vanuit 
een andere kant bekijken. Het boekje is mede geschreven door een hulpvrager. In het eerste 
deel schrijft de hulpverlener, in het tweede deel komt de hulpvrager zelf aan het woord. 

Mensen met een LVB in de media
Mensen met een LVB vertellen in de media ook hun eigen verhaal. 
Hieronder een aantal voorbeelden. (gezien de veranderlijkheid van youtube kan niet 
gegarandeerd worden dat de links werken)

 • Het verhaal van Hans, 60 jaar
  https://www.youtube.com/watch?v=vTOaAu57Xm0

 • Het verhaal van Helena, moeder van 2 kinderen
  https://www.youtube.com/watch?v=G064te-DCjk 

 • Het verhaal van Jordy, 18 jaar
  https://www.youtube.com/watch?v=6x2D2F5R6Ks 

 • BNN Je zult het maar hebben. Afl evering juni 2012. 
  Kijk bij de V van verstandelijke beperking. 
    http://jezalhetmaar.bnn.nl/hebben/aandoeningen
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Evaluatieformulier 

Naam:  Naaste van: 

Datum:

U kunt dit formulier geven aan de trainer, of per post sturen naar:

Ik vind het werkboek

Slecht Niet zo goed Wel aardig Vrij goed Heel goed

Ik vond de gesprekken    

Slecht Niet zo goed Wel aardig Vrij goed Heel goed

Ik vind dit aanbod (werkboek en gesprekken)

Slecht Niet zo goed Wel aardig Vrij goed Heel goed

 

Dit zou beter kunnen Dit vind ik goed, houden zo

Opmerkingen:


