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Voorwoord

Voor je ligt de studentenhandleiding van de onderwijsmodule ‘Verslaving’. Het gebruik van deze module geeft jou meer kennis
en inzichten in verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB).

Over deze module

thema
onderwijsmodule

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
(AWVB; Tranzo, Tilburg University) werken wetenschap en praktijk nauw samen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking (VB) te optimaliseren. Dit doen zij door het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe kennis. De AWVB wil deze kennis echter ook graag
delen met de zorgpraktijk en het onderwijs aan (toekomstige) professionals.
Daarom hebben we onderwijsmodules ontwikkeld voor het mbo, op basis van
recent uitgevoerd onderzoek binnen de AWVB. De betrokken onderzoekers
vanuit de AWVB hebben hiertoe samengewerkt met het ROC Tilburg, ROC
Gilde Opleidingen, ROC Summa College en ROC Landstede. Uit deze samenwerking zijn de volgende onderwijsmodules ontstaan (zie tabel hiernaast):

samenwerkingspartners

Zelfbeschadigend gedrag

+

Grensoverschrijdend gedrag

+

Sociale netwerken

+

Zelfbepaling

+

Verslaving

+

Veel inspiratie gewenst met deze onderwijsmodule!
Prof. dr. Petri Embregts
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, TSB,
Tilburg University
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Algemene Informatie over de module

Het thema van deze module is verslaving bij mensen met een LVB of ZB.

Doelgroep
De module is geschikt voor BOL- en BBL-studenten in de opleidingen:
•	maatschappelijke zorg niveau 3
begeleider gehandicaptenzorg
begeleider specifieke doelgroepen
•	maatschappelijke zorg niveau 4
persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
•	verpleegkundige niveau 4

Duur
2 bijeenkomsten van 90 minuten

Totale studiebelasting (SBU)
4 uur

Koppeling kwalificatiedossier
Zie Bijlage C
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Leerdoelen en leerbijeenkomsten

Leerdoelen

Leerbijeenkomsten

Na het volgen van deze module kun je:
1. verschillende genotsmiddelen benoemen.
2. het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving benoemen.
3.	benoemen wat het verband is tussen middelengebruik en mensen met
een LVB/ZB.
4.	van verschillende genotsmiddelen het uiterlijk, de werking en de risico’s
benoemen.
5.	de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie)
benoemen die belangrijk zijn voor de motivatie van mensen met een
LVB/ZB om middelengebruik te verminderen/stoppen.
6.	reflecteren op het leerproces dat je zelf tijdens de module hebt door
gemaakt en benoemen welke geleerde kennis/vaardigheden je meeneemt
naar jouw beroepspraktijk.

In deze studentenhandleiding vind je per bijeenkomst de informatie die jij als
student nodig hebt. Deze module bestaat uit twee leerbijeenkomsten. In deze
module wordt gebruik gemaakt van verschillende opdrachten en werkvormen.
Deze zijn voor jou te vinden in deze handleiding.

studentenhandleiding
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Leerbijeenkomst 1

Leerdoelen

Wat is verslaving

Na het volgen van deze bijeenkomst kun je:
• verschillende genotsmiddelen benoemen.
• het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving benoemen.
•	benoemen wat het verband is tussen middelengebruik en mensen met
een LVB/ZB.
•	van verschillende genotsmiddelen het uiterlijk, de werking en de risico’s
benoemen.

Vul het formulier in dat je vindt op de volgende pagina.
Vervolgens verdeelt de docent de groep in groepjes van drie à vier studenten
en vergelijken jullie de ingevulde formulieren met elkaar. Samen bespreken
jullie de verschillen en de overeenkomsten.

Huiswerkopdracht
Voor de volgende leerbijeenkomst bedenk je zes vragen met behulp van de
poster “Drugs”(VVN, 2019).

Programma leerbijeenkomst 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze poster is te vinden via

https://www.vnn.nl/zorgprofessionals/drugsoverzicht

Introductie module
Programma en leerdoelen
Iedereen gebruikt toch?!
Wat is verslaving?
Theorie
Bordspel TRIP
Toelichting huiswerkopdracht
Eens of oneens

De groep wordt door de docent verdeeld over vier groepen.
Groep 1 bedenkt vragen over alcohol, cocaïne en GHB (GBL).
Groep 2 bedenkt vragen over hasj en wiet, heroïne en ketamine.
Groep 3 bedenkt vragen over lachgas, LSD, nicotine, paddo’s en truffels.
Groep 4 bedenkt vragen over speed/amfetamine, 2CB en XTC.
Je schrijft individueel zes vragen op over het onderwerp van jouw groepje.
Schrijf de vragen die je bedacht hebt op losse briefjes/papiertjes en neem deze
mee naar de volgende leerbijeenkomst.

studentenhandleiding
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Leerbijeenkomst 1

formulier wat is verslaving?
Bijlage

3.3
Bijlage

3.3

Bijlage

3.3

Vraag

Wat is verslaving?
Wat is verslaving? Gebruik

Antwoord

Wat is verslaving? Gebruik
Gebruik

Wanneer spreek je van middelengebruik?

Misbruik
Misbruik

Misbruik

Wanneer spreek je van middelenmisbruik?
Verslaving
Verslaving

Verslaving

Wanneer spreek je van een verslaving?
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8

verslaving

Leerbijeenkomst 2

Leerdoelen
Na het volgen van deze bijeenkomst kun je:
•	verschillende genotsmiddelen benoemen.
•	benoemen wat het verband is tussen middelengebruik en mensen met
een LVB/ZB.
•	van verschillende genotsmiddelen het uiterlijk, de werking en de risico’s
benoemen.
•	de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie)
benoemen die belangrijk zijn voor de motivatie van mensen met een
LVB/ZB om middelengebruik te verminderen/stoppen.
•	reflecteren op het leerproces dat je zelf tijdens de module hebt door
gemaakt en benoemen welke geleerde kennis/vaardigheden je meeneemt
naar jouw beroepspraktijk.

Storyboard

Programma leerbijeenkomst 2

In de vorm van een eenvoudig storyboard werk je uit hoe jouw persoonlijke/
professionele verhaal zou verlopen als je de inzichten toepast uit de
onderwijsmodule. Na 15 minuten hangt iedereen zijn/haar storyboards op en
lichten jullie deze kort toe.

Benodigdheden: Digitale applicatie voor het maken van een storyboard of het
onderstaande format. Voorbeelden van digitale applicaties zijn www.storyboardthat.com of www.canva.com.

Toelichting
De docent legt uit wat een storyboard is.
Je gaat nu zelf een storyboard maken waarin je de antwoorden op de volgende
vragen verwerkt:
• Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?
• Wat ga je hier in de beroepspraktijk mee doen?

•	Programma en leerdoelen
•	Wat weet jij over drugs?
•	Theorie
•	Gastles
•	Storyboard

studentenhandleiding
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Leerbijeenkomst 2

format storyboard
1

2

3

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

4

5

6

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
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Bijlage A - Literatuurlijst

Hieronder staat het totaaloverzicht van de literatuur die relevant is voor deze module alfabetisch gerangschikt.
Specifieke literatuur per onderwerp staat vermeld bij de afzonderlijke leeractiviteiten.

McGillicuddy, N. B. (2006). A review of substance use research among those
with mental retardation. Mental retardation and developmental disabilities
research reviews, 12, 41-47.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of
mental disorders: DSM-5. Author: Arlington, USA.
Brijder Verslavingszorg & Trimbos Instituut (2010). Bordspel Trip, een reis
door de wereld van drank en drugs. Auteurs: Utrecht.

nl-examples. (2017). Proces Storyboard Voorbeeld Long [Illustratie].
https://www.storyboardthat.com/nl/storyboards/nl-examples/proces-storyboardvoorbeeld-long

Frielink, N., Embregts, P. J. C. M., & Schuengel, C. (2014). Motiverende
gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(2), 36-48.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1986). Toward a comprehensive model
of change. In Treating addictive behaviors (pp. 3-27). Springer, Boston, MA.

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2015). De interventie
Sterker dan de kick: Beïnvloeding van de motivatie voor verslavingshulp bij
mensen met een lichte verstandelijke beperking. GZ-Psychologie, 7(8), 9-11.

Slayter, E.M. & Steenrod, S. A. (2009). Addressing alcohol and drug addiction
among people with mental retardation in nonaddiction settings: A need for
cross-system collaboration. Journal of Social Work Practice in the Addictions,
9, 71-90.

Frielink, N., Schuengel, C., Kroon, A. A. C., & Embregts, P. J. C. M. (2015).
Pretreatment for substance-abusing people with intellectual disabilities:
intervening on autonomous motivation for treatment entry. Journal of
Intellectual Disability Research, 59, 1168-1182.

van der Nagel, J. E. L., Kiewik, M., & Didden, H. C. M. (2017). Handboek LVB
en verslaving:’Iedereen gebruikt toch?’. Amsterdam: Boom.
VVN. (2019). Drugs [Poster].
https://www.vnn.nl/zorgprofessionals/drugsoverzicht

Kroon, A. C. C., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2013). Sterker dan de kick.
Een handleiding voor trainers. Dichterbij: Gennep.
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Bijlage B - Wetenschappelijke onderlegger

Onderzoek Verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking.
De module Verslaving is gebaseerd op wetenschappelijke kennis die is
voortgekomen uit het promotieonderzoek van dr. Noud Frielink, verbonden
aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
(Tranzo, Tilburg University). Zijn promotores waren prof. dr. Petri Embregts en
prof. dr. Carlo Schuengel.

aan hun gedrag willen veranderen: na afloop van de training laten cliënten
kwalitatief betere motivatie zien dan voorafgaand aan de training. Dat wil
zeggen dat wanneer een cliënt zijn gedrag bijvoorbeeld eerst wilde veranderen
vanwege externe of interne beloningen, straffen en verwachtingen
(gecontroleerde motivatie), hij zijn gedrag na afronding van de training wil
veranderen omdat hij dit persoonlijk waardevol of belangrijk vond (autonome
motivatie).

Wat was het doel van het onderzoek?
In kaart brengen of dat mensen met een LVB of ZB door het volgen van tien
individuele sessies Sterker dan de kick, meer gemotiveerd werden om iets aan
hun gebruik te veranderen.

Meer lezen?
Op basis van het onderzoek zijn een aantal publicaties verschenen, die vind je
hier:
• Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2015). De interventie
Sterker dan de kick: Beïnvloeding van de motivatie voor verslavingshulp bij
mensen met een lichte verstandelijke beperking. GZ-Psychologie, 7(8), 9-11.
• Frielink, N., Schuengel, C., Kroon, A. A. C., & Embregts, P. J. C. M. (2015).
Pretreatment for substance-abusing people with intellectual disabilities:
intervening on autonomous motivation for treatment entry. Journal of
Intellectual Disability Research, 59, 1168-1182.

Hoe zag het onderzoek eruit?
Sterker dan de kick is in 2009 gestart en in 2012 en 2013 doorontwikkeld in
diverse pilots. Van eind 2013 tot medio 2014 is het effect van de uiteindelijke
versie onderzocht. In zes casestudies bij mensen met een LVB is het effect
geëvalueerd gedurende een periode van ongeveer twintig weken. Tijdens deze
periode werd twee tot drie keer per week het type motivatie in kaart gebracht
aan de hand van een zelf-ontwikkelde vragenlijst (Frielink, Schuengel, Kroon &
Embregts, 2015).

Heb je vragen of wil je meer weten over het onderzoek?
Welke resultaten kwamen uit het onderzoek?

Als je graag meer wilt weten over het onderzoek, kun je een mail sturen naar
dr. Noud Frielink via awvb@tilburguniversity.edu. Hij vertelt je graag meer!

Van de zes deelnemers is er één uitgevallen. Bij de cliënten die deel hebben
genomen aan de training, is een verschuiving te zien in redenen waarom zij iets
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Bijlage C - Koppeling kwalificatiedossiers

Toelichting

mbo-maatschappelijke zorg
P1-K1: B
 ieden van zorg en ondersteuning in de
gehandicaptenzorg.

mbo-maatschappelijke zorg

niveau 3

p1: begeleider gehandicaptenzorg

P1-K1-W1: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten.
P1-K1-W2: O
 ndersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en
stimuleren van de ontwikkeling.

niveau 4

p3: persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

P3-K1-W1: Stelt het ondersteuningsplan op.
P3-K1: B
 ieden van zorg en ondersteuning in de
gehandicaptenzorg.

P3-K1-W2: Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie.
P3-K1-W3: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten.
P3-K1-W4: Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt
naastbetrokkenen.

Tevens is de module in te zetten binnen de opleidingen Mbo-Verzorgende IG
en Mbo-Verpleegkundige.

Naast de profielen P1 en P3 kan deze module ook worden aangeboden aan de
andere profielen binnen de opleiding Mbo-Maatschappelijke zorg, te weten:
• P2: Begeleider specifieke doelgroepen.
• P4: Agogisch medewerker GGZ.
• P5: Thuisbegeleider.
• P6: Persoonlijk begeleider specifiek doelgroepen.

Deze module kan worden ingezet als onderdeel van het keuzedeel K0790
Belevingsgericht werken, welke kan worden aangeboden in de opleiding MboMaatschappelijke zorg.

keuzedeel k0790 belevingsgericht werken
D1-K1: Werkt belevingsgericht.
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D1-K1-Werkproces 1: Vertaalt het belevingsconcept van een organisatie naar een plan van aanpak.
D1-K1-Werkproces 2: Neemt acties gericht op de beleving van cliënten.
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