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SAMENVATTING
Dit rapport bevat de resultaten van de 1e fase van ‘LVB in het
vizier; Adequaat omgaan met problematisch middelengebruik’.
Deze fase is er op gericht een overzicht te krijgen van zowel
de beschikbare kennis en de kennisbehoefte ten aanzien van
problematisch middelengebruik (alcohol en drugs) bij mensen
met een licht verstandelijke beperking (LVB), zoals ervaren
door zorgprofessionals uit de LVB-zorg en verslavingszorg
en familieleden/bekenden van mensen met een LVB en
problematisch middelengebruik.
In totaal hebben 182 respondenten een online vragenlijst ingevuld,
waaronder 76 begeleiders, 72 gedragsdeskundigen/behandelaren,
22 professionals uit het sociaal domein, 7 managers/stafleden, 3
familieleden/vrienden/kennissen en 2 onderzoekers/medewerkers
kenniscentra. Het grootste gedeelte van de respondenten (65%)
is afkomstig uit de zorg en ondersteuning voor mensen met een
(licht) verstandelijke beperking. In de vragenlijst kon men onder
andere aangeven welke informatiebronnen men gebruikt bij de
zorg en ondersteuning van mensen met een LVB en problematisch
middelengebruik en welke kennisbehoefte er is ten aanzien van de
zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen.
Uit de antwoorden die door de diverse geledingen gegeven is, blijkt
dat gebruik gemaakt wordt van een grote verscheidenheid aan
informatiebronnen. Als informatiebron worden vooral genoemd:
Collega’s, protocollen/richtlijnen, ondersteuningsplannen, interne
scholing/training, methodieken en vakliteratuur. De adviezen van
de drie grootste groepen respondenten, allen professionals, zijn te
categoriseren in vier thema’s:

De helft van de respondenten geeft aan te weinig kennis te hebben
om adequate zorg en ondersteuning aan mensen met een LVB en
problematisch middelengebruik te kunnen geven. Het gaat dan
om vrijwel dezelfde thema’s als die waar respondenten adviezen
over gegeven hebben: Samenwerking, omgang met de cliënten, en
kennis over middelen en begeleiding/behandeling.
De resultaten van dit onderzoek zijn richtinggevend voor acht
aanbevelingen voor het voorbereiden en inrichten van fase 2
van ‘LVB in het vizier; Adequaat omgaan met problematisch
middelengebruik’. Deze aanbevelingen zijn:
1. Organiseer en faciliteer samenwerking tussen de LVB- en
verslavingszorg;
2. Stimuleer het delen van kennis, met aandacht voor
onderscheiden inhoudelijke accenten;
3. Richt een laagdrempelige vindplaats van actuele kennis in;
4. Ontwikkel een interactieve plek voor het delen van ervaringen en
kennis(vragen);
5. Bundel actuele aankondigen van cursussen en congressen op het
gebied van middelengebruik bij mensen met een LVB;
6. Bewerkstellig een actieve en stimulerende rol van het bestuur/
management;
7. Inventariseer bij cliënten met een LVB en problematisch
middelengebruik wat zij nodig hebben, en ten slotte
8. Streef naar een evidence-based practice in de behandeling van
middelengebruik door mensen met een LVB.

1. Werk samen met andere professionals; collega’s zowel van
binnen de eigen organisatie als van de andere sector (LVB zorg
met de verslavingszorg en andersom);
2. Werk samen met de cliënt en leer hem goed kennen;
3. Geef voorlichting over en bied behandeling voor problematisch
middelengebruik, en;
4. Zorg dat je kennis hebt over enerzijds wat een lichte
verstandelijke beperking betekent voor je communicatie en
bejegening/behandeling, en over anderzijds over de herkenning
en aanpak van problematisch middelengebruik.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Problematisch middelengebruik komt regelmatig voor bij jongeren
en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onder
problematisch middelengebruik wordt verstaan: Een patroon van
alcohol- of drugsgebruik, zoals cannabis en alcohol, dat leidt tot
lichamelijke klachten en/of sociale problemen. De praktijkdefinitie
voor een LVB is een IQ-score tussen de 50 en 85, én een beperkt
sociaal aanpassingsvermogen, én bijkomende problematiek
zoals problemen in het gezin, of in de sociale omstandigheden.
Kenmerkend voor mensen met een LVB is de combinatie van
onder andere moeite met leren en begrijpen en beperktere sociale
vaardigheden. Er zijn aanwijzingen dat het alcoholgebruik van
mensen met een LVB vergelijkbaar is met dat van de algemene
bevolking, of iets lager ligt. Het gebruik van soft- en harddrugs
door mensen met LVB lijkt vaker voor te komen dan in de algemene
bevolking. Middelengebruik door mensen met een LVB leidt
echter wel eerder tot problemen, waaronder gedrags- en sociale
problemen en verslaving. De reden daarvan is een combinatie van
risicofactoren die vaker bij hen voorkomen, zoals een lage sociaaleconomische status, gedrags- en psychiatrische problemen, een
slechte woonsituatie en financiële problemen. Deze stressvolle
situaties kunnen zij vanwege beperktere copingvaardigheden
minder goed aan en middelen kunnen dan ter compensatie en
verlichting van de stress en de negatieve gevoelens gebruikt
worden. Zorgprofessionals en zorgverlenende familieleden/
bekenden weten niet altijd hoe het beste om te gaan met
problematisch middelengebruik door mensen met een LVB. Er zijn
tekorten in kennis en kunde.

1.2 Doel en vraagstelling
Met dit onderzoek, ‘LVB in het vizier; Adequaat omgaan met
problematisch middelengebruik (fase 1)’, geven we een overzicht
van zowel de beschikbare kennis en informatie over, als
kennisbehoefte van problematisch middelengebruik bij mensen
met een LVB, zoals ervaren door zorgprofessionals en familieleden/
bekenden. Het onderzoek is een initiatief onder de vlag van
‘Gewoon Bijzonder’, Nationaal Programma Gehandicapten, in
samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en het Trimbosinstituut. Het project heeft drie doelen:

bestaande LVB online kennisdossier door ontwikkelen
(http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/		
gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-Lichte-		
verstandelijke-beperking.html).
Een eerste voorbeeld van een leidraad zoals genoemd in het derde
doel is de leidraad ‘Oud en gelukkig’. Deze leidraad is ontwikkeld
in het traject ‘Ouderen in het vizier’. Het biedt een overzicht van
kennisproducten waarmee onder andere directe begeleiders in de
langdurige gehandicaptenzorg, de ondersteuning van ouderen met
verstandelijke beperkingen verder vormgeven, onderbouwen en/
of toetsen. Zie: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
gehandicaptenzorg/leidraad-startpagina-OIV.html
Het huidige project beoogt ook - door het ontwikkelen van
structurele, multidisciplinaire netwerken voor uitwisseling van
kennis - de kennisinfrastructuur te versterken. En tenslotte dient het
bewustwording te creëren over de problematiek, de kennisvragen,
de beschikbare kennisbronnen en de noodzaak om vanuit de
praktijk en onderzoek actief te werken aan verbindingen tussen
vraag en aanbod.
De doelgroep van dit project bestaat uit een brede groep
betrokkenen die te maken heeft met de zorg en ondersteuning
aan mensen met een LVB en (vermoedens van) problematisch
middelengebruik: directe begeleiders, gedragsdeskundigen/
behandelaren, professionals in het sociaal domein
(cliëntondersteuners/adviseurs/wijk- en buurtteams/overige
professionals), managers/staf, familie/vrienden/kennissen en
onderzoekers/medewerkers kenniscentra. Mensen met LVB
en problematisch middelengebruik worden door de diverse
deelsectoren heen ondersteund. Dat betekent dat zowel in de
gehandicaptenzorg als in verslavingszorg en GGZ deze doelgroep te
vinden is.
De uitvoering van de eerste fase van ‘LVB in het vizier; Adequaat
omgaan met problematisch middelengebruik’ bevatte dezelfde
stappen als bij het project ‘Ouderen in het vizier’ en ‘EMB in het
vizier’:

• Actief ophalen van informatiebronnen, kennisproducten en 		
kennisvragen bij de doelgroep.

• Deze producten en vragen ordenen en beschrijven en vervolgens
leemtes in kaart brengen.

1. Bundeling van actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan
mensen met een LVB met problematisch middelengebruik, en
deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar
stellen.
2. Inventariseren van de kennisbehoeften op dit gebied.
3. Op basis van het verkregen materiaal in een tweede fase
een leidraad voor professionals ontwikkelen en het 		

• Ordenen van die kennis in een overzicht van relevante en

samenhangende input voor (1) een in een volgende fase te
ontwikkelen leidraad, (2) de doorontwikkeling van het online
kennisdossier, (3) een ontwikkelagenda met kennisvragen,
een overzicht van activiteiten en producten die vragen om
doorontwikkeling en/of vertaling van praktische begeleiding in
de vervolgfase.
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Deze eerste fase creëert tevens een draagvlak en betrokkenheid
van praktijk en beleid bij dit project. De later te ontwikkelen
professionele leidraad, waarvoor we in deze fase informatie
verzamelen en beschrijven, beoogt als inspirerend kennisproduct
bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
aan mensen met LVB en (vermoedens van) problematisch
middelengebruik. Aldus kan hij door alle VGN-lidinstellingen
worden benut, evenals door professionals in aanpalende sectoren.
Het kennisdossier en de leidraad zijn bovendien van waarde voor
het mbo- en hbo-onderwijs.

•

Kennisplein Gehandicaptensector
Homepage (button of pop-up, in nieuwsitem, carrousel uitgelicht)
Nieuwsflits ‘LVB in het vizier’
Reguliere nieuwsflitsen
Maling naar stakeholders, expertteam met het verzoek om aan
hun netwerk door te zetten, naar de projectleiders van Gewoon
Bijzonder
Sociale Media (twitteraccount @pleinpraat, persoonlijke accounts
en LinkedIn)

•

Het project ‘LVB in het vizier; Adequaat omgaan met
problematisch middelengebruik’ is onderdeel van het
Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.
Het programma ontwikkelt en verspreidt kennis en past
die kennis toe om de ondersteuning van mensen met
verstandelijke beperkingen, meervoudige beperkingen
of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Het
doel is dat deze mensen zelfstandiger functioneren in
de samenleving en meer zeggenschap ervaren. Binnen
netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en
welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen
met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en
andere betrokkenen aan de slag met een van de thema’s:
gezondheid, gedrag of participatie.’ (ZonMw, 2016).
Het deel waarover in deze publicatie wordt gerapporteerd, is
uitgevoerd door Mariët van der Molen Onderzoek, Onderwijs
en Advies.

1.3 Opzet en uitvoering
Voor deze eerste fase (doelen 1 en 2) zijn digitale vragenlijsten
afgenomen. Er zijn aparte vragenlijsten (met wel dezelfde
strekking) voor de zes geledingen gebruikt: directe begeleiders,
gedragsdeskundigen/behandelaren, professionals in het sociaal
domein (cliëntondersteuners, adviseurs), managers/staf,
onderzoekers/medewerkers van kenniscentra en familie/vrienden/
kennissen (zie Bijlage 3 voor de vragenlijsten). Professionals
en familieleden/bekenden die in de afgelopen 5 jaar te maken
hebben gehad met problematisch middelengebruik bij mensen
met een LVB, werden uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen. De
verzameling van de data vond plaats van november 2017 tot en met
januari 2018 door middel van een uitgebreide publiciteitscampagne
(zie Box 1).
Box 1: Overzicht van de belangrijkste middelen die bij de
publiciteitscampagne van de eerste fase van ‘LVB in het vizier’
werden ingezet
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Landelijk Kenniscentrum LVB
Nieuwsbrief van het Landelijk Kenniscentrum LVB (die ook naar
externen gaat)
Nieuwsmail van het LKC LVB (die alleen naar de contactpersonen
van het LKC LVB wordt gestuurd, maar wel intern wordt verspreid)
Voorpagina van de website van het LKC LVB

•

VGN
Bericht op de VGN site
Communicatiemedewerkers via de community leden en mailing
Sociale Media @VGNbranche
Ezine ‘de Transformatie’ naar Gemeente
Nederland Onbeperkt

•

Trimbos
Nieuwsflitsen (november 2017, januari 2018)
Digitale nieuwsbrief van het Trimbos.
Het bericht staat dat ook op de site bij ‘Nieuws’ op trimbos.nl
Sociale media: Linked-In, Twitter en Facebook (november 2017,
januari 2018)
E-mail naar verslavingszorginstellingen met uitleg en link naar
vragenlijst naar de instellingen waar een LVB-contactpersoon
bekend is.
De vragenlijst bestond uit verschillende onderdelen (zie Bijlage 3):
- Achtergrondinformatie: o.a. over hoe vaak men als professional
of familie/bekende te maken heeft met mensen met een LVB en
problematisch middelengebruik
- Deel A ‘Eigen informatiebronnen en kennis’: o.a. over welke
informatiebronnen respondenten gebruiken bij de zorg en
ondersteuning van deze mensen en welke bronnen
respondenten aan collega’s adviseren.
- Deel B 'Informatiebehoeften en kennisvragen': o.a. over
of respondenten voldoende kennis en informatie hebben om
adequate zorg, ondersteuning en behandeling te kunnen geven
rond problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB.
Bij het antwoord ‘Nee’ kreeg de respondent vervolgvragen over
de ervaren tekorten.
- Opmerkingen (open veld)
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1.4 Respons
De vragenlijst is ingevuld door 182 respondenten. De verdeling van deze respondenten over de zes geledingen staat in Figuur 1.
De twee grootste groepen zijn begeleiders en de gedragsdeskundigen/behandelaren. De geledingen managers/staf, familie/vrienden en
onderzoekers/medewerkers zijn ondanks de publiciteit (zie Box 1) slecht vertegenwoordigd.

Figuur 1: Verdeling aantal respondenten naar geleding
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Omdat zorg en ondersteuning aan mensen met een LVB en problematisch middelengebruik door verschillende zorgsectoren wordt geboden,
is gekeken naar de zorgorganisaties waar de professionals werken. Opvallend is dat verreweg het grootste gedeelte van de respondenten
afkomstig is uit organisaties voor zorg en ondersteuning aan mensen met een (L)VB. Zie tabel 1 voor een overzicht.
Tabel 1: Overzicht van de herkomst van de respondenten

Van de 17 respondenten uit de verslavingszorg, waren 7 begeleider, 4 gedragswetenschapper en 6 professional uit het sociaal domein.
Het doel van het onderzoek is om kennis en kennisbehoefte in kaart te brengen van professionals en familie/bekenden. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de respondenten daadwerkelijk tenminste in enige mate te maken hebben met de doelgroep. In tabel 2 is de spreiding te
zien van de mate waarin de respondenten contact hebben met de doelgroep. Omdat we geïnteresseerd zijn in eventuele verschillen tussen
professionals uit de verslavingszorg ten opzichte van de LVB-zorg, is er per geleding aangegeven hoeveel respondenten uit de verslavingszorg
komen, aangegeven met een V en er achter het aantal respondenten.
Tabel 2: De regelmaat waarmee respondenten te maken hebben met problematisch middelengebruik door mensen met een licht
verstandelijke beperking, onderverdeeld in geledingen
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Tenslotte is ook gekeken naar de leeftijd van de cliënten waar de respondenten mee te maken hebben. Respondenten konden kiezen uit drie
leeftijdsgroepen, zie tabel 3 voor een overzicht. De grootste groep cliënten bestaat uit volwassenen. Ook in deze tabel wordt aangegeven
hoeveel respondenten uit de verslavingszorg komen.
Tabel 3: Leeftijdsgroepen van cliënten waar de respondenten mee te maken hebben.

Na deze algemene vragen over achtergrondinformatie, kreeg elke respondent de vervolgvragenlijst passend bij zijn/haar geleding.
De verschillen per vragenlijst waren minimaal, maar op deze manier werd iedereen expliciet gevraagd naar informatie, kennis en
kennisbehoefte vanuit zijn/haar functie/achtergrond. De resultaten die in de hoofdstukken 2 tot en met 4 beschreven staan, bestaan uit
(clustering van) de antwoorden zoals door de respondenten letterlijk gegeven zijn.

Begeleider uit de LV- zorg:

"Wij merken vaak dat
organisaties die veel kennis
hebben van middelengebruik,
weinig kennis hebben van LVB,
waardoor de begeleiding of
kennis niet goed aansluit."

6
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2. RESULTATEN OVER EIGEN INFORMATIE-			
		 BRONNEN EN KENNIS (DEEL A)
Het eerste onderdeel van de vragenlijst ging over informatiebronnen die de respondenten gebruiken bij de begeleiding rond problematisch
middelengebruik door mensen met een LVB. De respondenten werd allereerst gevraagd welke informatiebronnen ze in het algemeen
gebruiken in de zorg en ondersteuning van de doelgroep. Daarbij konden meerdere categorieën aangevinkt worden. Tabel 4 geeft een
overzicht van de genoemde informatiebronnen door begeleiders, gedragsdeskundigen/behandelaren en professionals uit het sociaal
domein. De respons van de overige drie geledingen staat, vanwege het beperkt aantal respondenten, in paragraaf 2.4, 2.5 en 2.6.
Tabel 4: Gebruikte informatiebronnen naar geleding

Onder ‘Overig’ wordt in de meeste gevallen contact met organisaties voor verslavingszorg genoemd zoals informatiebijeenkomsten,
voorlichting of training. Verder noemen respondenten o.a.: aandachtsfunctionaris middelengebruik; lid kerngroep verslavingszorg LVB;
contact wijkagent; richtlijn voor doelgroep en eigen praktijkervaring.
Wat opvalt is dat voor deze drie groepen respondenten vooral collega’s een belangrijke bron van kennis en informatie zijn voor de
begeleiding bij problematisch middelengebruik. Daarnaast geven respondenten aan veel gebruik te maken van interne scholing, protocollen,
methodieken, diagnostische instrumenten, visiedocumenten, en, met name door de gedragsdeskundigen en professionals uit het sociaal
domein, van vakliteratuur.
In de volgende paragrafen worden de informatiebronnen en adviezen apart weergegeven voor achtereenvolgens de begeleiders (2.1),
gedragsdeskundigen (2.2) en professionals in het sociaal domein (2.3).
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2.1 Informatiebronnen en adviezen van begeleiders
Vervolgens zijn de 76 begeleiders, waaronder 7 uit de verslavingszorg, in de online vragenlijst gevraagd naar hun top drie van hun meest
gebruikte informatiebronnen als het gaat om problematisch middelengebruik door mensen met een LVB. Dit was een open vraag.
Begeleiders konden daarbij dus ook andere bronnen noemen dan de bronnen uit de lijst bij de eerste vraag (tabel 4). Aanvullende bronnen
die zij noemden, waren onder meer: organisaties voor verslavingszorg, en vormen van bejegening zoals motiverende gesprekstechnieken. In
tabel 5 staan de informatiebronnen die in totaal drie of meer keer genoemd zijn.
Tabel 5: Top drie van de meest gebruikte informatiebronnen door begeleiders (n=76).

Begeleiders halen hun kennis en informatie vooral bij collega’s en de verslavingszorg. In aansluiting daarop werd gevraagd om bij
elke informatiebron in hun top drie meer specifieke informatie te geven, zoals welke methode, of op welke manier er informatie uit de
verslavingszorg wordt gehaald. Tabel 6 geeft de uitkomsten op deze vraag weer. Daarin staan alleen de informatiebronnen die meer dan
drie keer genoemd zijn, met daarachter de details die daarbij gegeven zijn. Dit is conform de werkwijze die bij EMB in het vizier is gebruikt
(Schuurman, 2018). Specifieke bronnen die door begeleiders uit de verslavingszorg zijn genoemd, staan in de tabel aangegeven met een
‘V’. Het cijfer achter de ‘V’ geeft aan hoeveel respondenten uit die sector de specifieke bron noemden. In die gevallen wordt ook vermeld of
de betreffende specifieke bron eveneens door begeleiders uit de LVB-zorg genoemd wordt. Hierdoor wordt zicht verkregen op eventuele
verschillen tussen professionals in de LVB-zorg en die in de verslavingszorg.

8

| Rapport LVB in het vizier; adequaat omgaan met problematisch middelengebruik

Tabel 6: Specificatie van de informatiebronnen, zoals genoemd door begeleiders

Noot: V1 = Genoemd door 1 begeleider uit de verslavingszorg.
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Er zijn enkele informatiebronnen die twee keer genoemd zijn en daarom niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen:

• Spel, in beide gevallen Trip
• Video/filmpjes. Eén respondent gaf meerdere specifieke bronnen: ‘Pathology of addiction’, ‘Nugget’, ‘Paul van BNN’, ‘Emma wil leven’,
en ‘Wait 21’.

• Nieuwsbrief, die van Novadic-Kentron en die van het Trimbos
• Cliënt zelf
Respondenten zijn ook gevraagd om tips op te schrijven voor andere begeleiders voor kennis- of informatiebronnen voor zorg en begeleiding
rond problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB. De tips, die door 36 begeleiders (waarvan 2 uit de verslavingszorg;
aangegeven met V achter de door hem of haar gemaakte opmerking) gegeven zijn, zijn te categoriseren in enkele thema’s:
Samenwerking met andere professionals
Samenwerking is belangrijk omdat organisaties die veel weten over middelengebruik, weinig kennis hebben over LVB waardoor de
begeleiding niet goed aansluit. Andersom weten professionals uit de LVB-zorg te weinig over problematisch middelengebruik en de aanpak
daarvan. Zoek contact met relevante andere professionals, zoals met de wijkagent. Wissel kennis uit met andere organisaties (V). Binnen de
eigen organisatie: stem af, overleg, kom op één lijn in de aanpak en bejegening.
Samenwerking met cliënten
Vertrouwen winnen, motiveren, duidelijke communicatie, focus op mogelijkheden, open en eerlijk zijn, het gesprek aangaan.
Voorlichting en behandeling cliënten:
Maak cliënten zelf bewust en informeer omdat ze weinig kennis hebben over middelengebruik. Bij problematisch middelengebruik, zet
specifieke behandelmethoden in. Zorg voor individuele begeleiding en geef therapie in kleine groepen (V).
Kennis
Zorg voor kennis over problematisch middelengebruik en aanpak. Weet wat er speelt op verslavingsgebied, hoe je verslaving kan herkennen,
wat zijn symptomen van problematisch middelengebruik en van intoxicaties, wat is "hot" onder middelengebruik, weet wat bijkomende
problemen zijn zoals criminaliteit en somatische stoornissen. Lees veel over de doelgroep (V).

Expert die bij dit onderzoek geraadpleegd is:

“Je moet op zoek naar dat wat een
cliënt motiveert. Vraag jezelf af: Wat is
echt belangrijk voor iemand? Zo was er
een jongen die al lang te veel middelen
gebruikte, allerlei pillen en troep. Het lukte
ons niet hem te laten stoppen. Totdat
een begeleider tegen hem zei: Weet je wel
dat je met al die troep je gebit vernielt?
De jongen is per direct gestopt met het
gebruik van middelen, echt ‘cold turkey’:
Hij was veel te trots op zijn prachtige
gebit."
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2.2 Informatiebronnen en adviezen van gedragsdeskundigen/		
		 behandelaren
Aan de 72 gedragsdeskundigen/behandelaren, waarvan 4 uit de verslavingszorg, is eveneens hun top drie gevraagd van de meest gebruikte
informatiebronnen als het gaat om problematisch middelengebruik door mensen met een LVB. Net als de begeleiders konden zij ook andere
bronnen noemen dan de bronnen in de eerste vraag (tabel 4). In tabel 7 staan de informatiebronnen die in totaal drie of meer keer genoemd
zijn.
Tabel 7: Top drie van de meest gebruikte informatiebronnen door gedragsdeskundigen/ behandelaren (n =72).
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Tabel 8 geeft weer welke specifieke informatiebronnen de gedragsdeskundigen/behandelaren gebruiken. Ook hier geldt: Indien specifieke
bronnen door professionals uit de verslavingszorg genoemd worden, wordt dit er bij vermeld. In die gevallen wordt ook vermeld of de
betreffende specifieke bron ook door professionals uit de LVB zorg genoemd wordt.
Tabel 8: Top drie genoemde specifieke informatiebronnen door gedragsdeskundigen/behandelaren
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Noot: V1=Genoemd door 1 gedragsdeskundige/behandelaar uit de Verslavingszorg; V3=Genoemd
door 3 gedragsdeskundigen/behandelaren uit de verslavingszorg.
De gedragsdeskundigen/behandelaren is gevraagd hun adviezen over informatiebronnen te delen, waarvan 57 (waaronder 2 uit de
verslavingszorg, aangegeven met een V) dat ook gedaan hebben. Deze zijn gecategoriseerd in de volgende vier thema’s:
Samenwerking met andere professionals
Zoek de samenwerking voor ophogen en benutten interne kennis, goede scholing voor medewerkers, scherpe criteria opstellen over
mogelijkheden organisatie. Plan een overleg en bespreek: wat doen we nu met deze groep cliënten? Hoe gaat het bij jullie en bij ons?
Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar als organisatie aanvullen? Netwerkpartner zoeken. Zoek contact met andere
zorgorganisaties, dat is laagdrempelig. Loop met deskundigen mee om te kijken wat zij doen. Zorg voor goede scholing op dit gebied.
Ken de cliënt
Ga het gesprek aan, leer hun leef- en belevingswereld kennen. Kijk naar oorzaak-gevolg, zoek uit wat er aan de hand is, wat zijn
onderliggende problemen: zelfmedicatie? Een andere onderliggende diagnose? Zorg dat je middelengebruik altijd uitvraagt. Let ook op
game verslaving. Betrek het netwerk van de cliënt in de aanpak. Test middelengebruik met zelftests (www.testjezelf.nu).
Voorlichting en behandeling cliënten
Doe aan preventie: maak het onderwerp bespreekbaar, wees open en eerlijk. Gebruik leefstijltraining. Bij problematisch middelengebruik,
wacht niet te lang met inzetten behandeling. Versterk vaardigheden (zoals weerbaarheid). Oefenen in concrete situaties: wat zeg je op welke
manier, wat zijn goede gedragsalternatieven. Integreer het praten over middelengebruik in de dagelijkse behandeling, beschouw het niet als
apart ‘fenomeen’. Gebruik Helpers en Helden, CGT, CGT-plus, EMDR, NLP-technieken, CRA methodiek (V), Sterker dan de Kick, vaktherapie (V).
Kennis
In de praktijk wordt een gebrek aan kennis over LVB gezien: Nog vaak niet herkend waardoor overschat. Of het wordt herkend, maar er wordt
vervolgens geen rekening mee gehouden. Besteed daarom meer aandacht, trainingen e.d. aan wat een LVB inhoudt en hoe het te herkennen.
Vergroot LVB kennis.
Stel taakhouders aan in teams en organiseer taakhouderbijeenkomsten om kennis en vaardigheden bij medewerkers/begeleiders up to date
te houden. Zorg dat de bestaande diagnostische en behandelmethodieken in huis zijn. Bied scholing in motiverende gespreksvoering. Zorg
voor een eenduidig beleid en visie en handel daar naar. Cursus gespreksvoering met jongeren die middelen gebruiken. Zorg dat je de taal en
de termen uit het drugscircuit kent, lees artikelen en boeken. Heb geduld.
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2.3 Informatiebronnen en adviezen van professionals in het
		 sociaal domein
De meest gebruikte informatiebronnen van de 22 professionals in het sociaal domein (waaronder 6 uit de verslavingszorg) wat betreft
problematisch middelengebruik door mensen met een LVB staan in tabel 9. Deze informatiebronnen zijn in totaal twee of meer keer
genoemd. Dit is anders dan bij de informatiebronnen van begeleiders en gedragsdeskundigen waar de bronnen vermeld werden die drie of
meer keer genoemd zijn. Hier is voor gekozen omdat er aanzienlijk minder professionals in het sociaal domein de lijst hebben ingevuld dan
uit de andere twee geledingen.
Tabel 9: Top drie van de meest gebruikte informatiebronnen door professionals in het sociaal domein (n =22).

De respondenten konden specifiek gebruikte informatiebronnen opgeven van hun top drie. Zie tabel 10. Als de bron door een respondent uit
de verslavingszorg is genoemd, is dat er bij vermeld met een V.
Tabel 10: Top drie genoemde specifieke informatiebronnen door professionals in het sociaal domein
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Van de 22 professionals uit het sociaal domein, zijn er 7 die een of meerdere tips gegeven hebben (waaronder 2 uit de verslavingszorg;
hieronder aangegeven met V), 3 mensen gaven aan zelf te weinig kennis te hebben/zoekend te zijn, en 12 mensen hebben niets ingevuld. De
tips zijn te categoriseren in de volgende thema’s:
Samenwerking
Stem je beleid en visie af met verslavingszorg. Zorg voor ketenzorg (V); werk samen met LVB zorg, verslavingszorg en sociaal domein. Kijk
naar de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB: www.kenniscentrumlvb.nl
Voorlichting en behandeling
Zorg voor laagdrempelige zorg, bied herhaling, zorg voor een korte opnameduur, bied korte interventies ondersteund met simpele
werkbladen. Zorg voor een individueel traject, maak goed afgestemde doelen die je door de cliënt laat kiezen, CRA benadering (V). Speel
het Trip spel en het Alcoholkwartet. Licht voor, bv met Steffie, of Bekijk ’t nuchter. Profiteer van de vele materialen die ontwikkeld zijn:
handreiking aangepaste intake, handboek, casusboek.
Kennis
Volg de training Open en Alert. Lees ‘Iedereen gebruikt toch’. Kijk op www.lvbenverslaving.nl van Tactus.

2.4 Informatiebronnen en adviezen van managers/staf
De zeven managers, allen werkzaam in de LVB zorg, hebben aangegeven op een voorgestructureerde lijst welke informatiebronnen zij
gebruiken in hun werk. Visiedocument werd vier keer genoemd. Twee keer werd genoemd: protocollen, ondersteuningsplan, interne
scholing/training, vakliteratuur, beleidsnota en folder/kennisbundel. Een keer werd E-learning genoemd.
Vier van de zeven managers, allen werkzaam de LVB zorg, hebben aangegeven wat hun top drie van informatiebronnen is. Zij noemen:

• Handboek LVB en verslaving (Van der Nagel e.a., 2x) en het bijbehorende casusboek (1x);
• Visiedocument van de eigen instelling (2x);
• Basiscursus LVB en verslaving (zonder specifieke naam, 1x);
• Collegiaal overleg (1x);
• Enkele niet specifiek bij naam genoemde bronnen zoals foldermateriaal en kenniscentra

Als advies raden drie van deze vier managers aan samen te werken met de verslavingszorg. Een dergelijke samenwerking wordt
zeer waardevol genoemd. Een manager noemt als expliciete reden dat ze als instelling handelingsverlegen zijn als het gaat om
verslavingsproblematiek en dat ze dus de expertise elders moeten halen. Verder wordt bij dit advies toegelicht dat samenwerking in de
zorgketen goed werkt. Tenslotte worden ook meer algemene adviezen gegeven zoals goed door te vragen en te zoeken naar kennis over deze
doelgroep, bijvoorbeeld bij kenniscentra.

2.5 Informatiebronnen en adviezen van familie/vrienden/kennissen
Drie familieleden hebben de vragenlijst ingevuld. Als informatiebron wordt er door hen gebruik gemaakt van:

• Groepsleiding of andere zorgprofessionals (2x)
• Andere familieleden (1x)
• Tijdschriften zoals TVZ en Markant (1x)
• Onderzoeksrapporten (zonder specificatie, 1x)
• Bijeenkomsten, zoals informatieavonden van de verslavingszorg, een training voor vertrouwenspersonen (2x)
• Het boek ‘Iedereen gebruikt toch’, Van der Nagel e.a. (1x)
• Materiaal dat bij de behandeling van kind is gebruikt (1x)
• Website; google en www.lvbenverslaving.nl (1x)
• Toolkit (1x, zonder specificatie)
• Leefstijltraining Plus (1x)
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De familieleden/vrienden zijn gevraagd adviezen te geven voor andere familieleden, voor begeleiders en voor organisaties. Twee
familieleden geven geen adviezen. De derde adviseert begeleiders dat ze moeten zoeken naar ondersteuning voor zichzelf en dat ze
participeren in de behandeling van de cliënt. Over dat laatste wordt toegelicht dat dat zeer leerzaam is. Daarnaast zegt deze respondent
zeer tevreden te zijn over medewerkers van, en de hulp die ontvangen is door, een (L)VB instelling die samenwerkt met een instelling voor
verslavingsproblematiek. Eerder waren er slechte ervaringen met andere organisaties (of dat is omdat er door die organisaties niet werd
samengewerkt is, wordt niet vermeld).

2.6 Informatiebronnen en adviezen van onderzoekers/medewerkers
		 kenniscentra
Aan onderzoekers/medewerkers van kenniscentra is gevraagd of men zelf onderzoek gedaan heeft naar de doelgroep. Zo ja, kregen zij
de vraag of het resultaat van dat onderzoek in kennisproducten zijn vastgelegd en welke dat dan bij naam zijn. Een van de slechts twee
onderzoekers die de vragenlijst invulden, geeft aan dat het onderzoek kennisproducten heeft opgeleverd. Het onderzoek ging over
middelengebruik en een interventiebeschrijving bij LVB en heeft geleid tot meerdere wetenschappelijke publicaties:
Poelen, E.A.P., Schijven, E.P., & Vermaes, I.P.R. (2015). De prevalentie van middelengebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking
en ernstige gedragsproblemen in een orthopedagogisch behandelcentrum. Onderzoek & Praktijk, 13, 25-37.
Poelen, E.A.P., Schijven, E.P., Otten, R., & Didden, R. (2017). Personality dimensions and substance use in individuals with mild to borderline
intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 63, 142-150.
Poelen, E.A.P., Sterenborg, T., Otten, R., & Didden, R. (2017). Middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking in een
instelling: Een onderzoek naar de relatie tussen de motieven en middelengebruik. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met
verstandelijke beperkingen, geaccepteerd voor publicatie.
Schijven, E.P., Engels, R.C.M.E., Kleinjan, M., & Poelen, E.A.P. (2015). Evaluating a selective prevention program for substance use and
comorbid behavioral problems in adolescents with mild to borderline intellectual disabilities: Study protocol of a randomized controlled
trial. BMC Psychiatry, 15, 167.
Schijven, E.P., Van der Nagel, J.E.L., Engels, R.C.M.E., Lammers, J., & Poelen, E.A.P. (2016). Take it personal!, een interventie voor
middelengebruik en comorbide gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk, 14, 7-17.
Schijven, E.P., Van der Nagel, J.E.L., Lammers, J., & Poelen, E.A.P. (2017). Take it personal!: Een interventie voor middelengebruik en
comorbide gedragsproblemen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Interventiebeschrijving voor de databank Effectieve
Jeugdinterventies. Pluryn, Nijmegen.
Vletter, de, A., Otten, R., Didden, R., & Poelen, E.A.P. (2017). De relatie tussen persoonlijkheidsdimensies en middelengebruik bij mensen met
een lichte verstandelijke beperking. Verslaving, first online november 2017.

2.7 Informatie delen
De respondenten uit de geledingen gedragsdeskundigen, managers, professionals in het sociaal domein en onderzoekers is gevraagd of zij,
of hun organisatie, bereid zijn hun kennis op de website van het Kennisplein Gehandicaptenzorg met anderen te delen. Zie tabel 11 voor hun
reactie.
Tabel 11: Antwoord van respondenten op de vraag of zij/hun organisatie bereid zijn kennis te delen.

Het delen van kennis via de website blijkt niet vanzelfsprekend. Een enkeling heeft toegelicht niet te weten of het van het management mag.
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3. RESULTATEN OVER KENNISBEHOEFTE
		 (DEEL B)
Aan de begeleiders, gedragsdeskundigen, professionals uit het sociaal domein, managers, familieleden/vrienden en onderzoekers/
medewerkers kenniscentra is vervolgens gevraagd of ze menen wel of niet voldoende kennis te hebben om adequate zorg en ondersteuning
te verlenen rond problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB. In tabel 12 staan de antwoorden per geleding.
Tabel 12: Vraag of respondent voldoende kennis heeft om adequate zorg en ondersteuning te verlenen. Tussen haakjes het
percentage van de betreffende groep respondenten.

Opvallend is dat er in de helft van de gevallen aangegeven wordt dat men, of de organisatie als geheel, over te weinig kennis beschikt om
adequate zorg te kunnen verlenen.
In paragraaf 3.1 tot en met 3.6 wordt dit per geleding verder uiteengezet.

Begeleider uit de LVB-zorg:

“Als groepsleider ben ik met zoveel
dingen tegelijk bezig dat het geen
realistische optie is om veel up to date
toepasbare kennis te hebben. Mijn
ervaring leert dat een verslaving aan
middelen op zoveel terreinen invloed
heeft op de behandeling die wij in onze
instelling geven dat er mijn inziens
behoefte is aan een specialist die kan
worden "ingevlogen" of ingeschakeld
wanneer duidelijk wordt dat er sprake
is van een middelenverslaving.”
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3.1 Kennisbehoefte en vragen van begeleiders
Vijfentwintig van de 38 begeleiders (waaronder drie mensen uit de verslavingszorg) die aangaven niet voldoende kennis te hebben om
adequate zorg en ondersteuning te verlenen hebben een of meerdere kennisvragen geformuleerd (tabel 13). De vragen die gesteld zijn door
professionals uit de verslavingszorg worden gevolgd door een V.
Tabel 13: Kennisvragen van begeleiders en het aantal keer dat de vraag genoemd is als dat meer dan een keer is.
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3.2 Kennisbehoefte en vragen van gedragsdeskundigen/behandelaren
Eenendertig van de 36 gedragsdeskundigen/behandelaren (waaronder 2 uit de verslavingszorg) die aangaven te weinig kennis te hebben
om adequate zorg en ondersteuning te bieden aan de doelgroep, hebben een of meerdere specifieke kennisvragen geformuleerd over
problematisch middelengebruik bij LVB. Als de vraag gesteld is door een professional uit de verslavingszorg wordt dat gemarkeerd met een V.
Zie tabel 14.
Tabel 14: Kennisvragen van gedragsdeskundigen/behandelaren
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3.3 Kennisbehoefte en vragen van professionals in het sociaal domein
Vijf van de 12 professionals in het sociaal domein (waaronder 2 uit de verslavingszorg) die aangaven te weinig kennis te hebben voor
adequate zorg en ondersteuning aan de doelgroep, hebben specifieke kennisvragen geformuleerd over middelengebruik bij mensen met een
LVB (tabel 15). Ook hier geldt, als de vraag gesteld is door iemand vanuit de verslavingszorg, wordt dat aangegeven met een V.
Tabel 15: Kennisvragen van professionals in het sociaal domein

3.4 Kennisbehoefte en vragen van managers/stafleden
Drie van de vier managers die aangegeven hebben niet over voldoende kennis te beschikken voor de omgang met de doelgroep hebben de
volgende kennisvragen geformuleerd:

• Is er voorlichtingsmateriaal over middelengebruik voor de cliënten zelf?
• Hoe train ik mijn medewerkers rondom dit onderwerp?
• Moet er bij binnenkomst op een LVB gescreend worden, bv met de SCIL?
• Hoe kunnen we methodisch werken waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke aspecten bij LVB en middelengebruik?
3.5 Kennisbehoefte en vragen van familie/vrienden

Een familielid/vriend heeft de volgende vragen geformuleerd: Hoe bescherm je je kind t.a.v. seksualiteit, maar gun je het ook vrijheid? Hoe ga
ik om met liegen en emotiebeheersing, zodat ik niet steeds hoef te straffen? Hoe kan ik mijn kind om leren gaan met sociale media?
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3.6 Kennisbehoefte en vragen van onderzoekers/medewerker
		 kenniscentrum
Een onderzoeker/medewerker kenniscentrum heeft de volgende kennisvragen geformuleerd: Hoe begeleid je cliënten met LVB die
problematisch middelengebruik laten zien? Wat zijn de gevaren van drugs (en medicatie)? Wat zijn de gevolgen van jarenlang heroïnegebruik
voor de gezondheid (ook op de langere termijn)?

3.7 Hoe informatie ontvangen
De respondenten die aangaven niet voldoende kennis te hebben rondom zorg en ondersteuning, is gevraagd op welke manier zij die
informatie het liefst zouden ontvangen. Zij konden daarbij kiezen uit vier mogelijk
heden, waarbij slechts één antwoord mogelijk was. Zie tabel 17 voor een overzicht per geleding.
Tabel 16: Manier waarop respondenten informatie rondom zorg en ondersteuning willen ontvangen, naar geleding

Expert die bij dit onderzoek geraadpleegd is:

“Mensen met een LVB hebben
begrenzing nodig. Als je tegen
een 21-jarige cliënt zegt: “Okay,
thuis, of op je kamer mag je
blowen”, dan leidt dat voordat
je het weet tot heel veel
problemen. Dan schrijf je zo’n
jongen eigenlijk af.”
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4. OVERIGE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN
Alle respondenten konden aan het einde van de vragenlijst aanvullende opmerkingen maken. Respondenten uit de volgende vier geledingen
hebben dat gedaan; opmerkingen door mensen uit de verslavingszorg met V aangegeven:
Begeleiders

• Twee begeleiders geven aan dat ze de antwoordmogelijkheid op de vraag op welke manier ze geïnformeerd willen worden (zie tabel 17),
te beperkt vonden. Ze konden slechts een antwoord aangeven, terwijl ze op meerdere manieren geïnformeerd willen worden.

• Vijf begeleiders geven aan dat ze gebruik maken van kennis van (verslavings)deskundigen als dat nodig is, en dat ze daardoor (met elkaar)
voldoende kennis in huis hebben (“kennis is macht”).

• Twee respondenten spreken hun ongenoegen uit over het niet gefaciliteerd worden door de eigen organisatie: De een geeft aan dat er te
weinig materiaal aanwezig is om zelfstandig te kunnen handelen; de ander zegt niet in de gelegenheid gesteld te worden om zich
voldoende te bekwamen in motiverende gesprekstechnieken.

• Tenslotte geven vier begeleiders aan zelf veel expertise te hebben. Dat hebben zij verkregen door lange praktijkervaring, te werken in een
setting speciaal gericht op LVB en verslaving, of door zelf verslaafd te zijn geweest.

Gedragsdeskundigen

• Twee gedragsdeskundigen geven aan dat ze de antwoordmogelijkheid op de vraag op welke manier ze geïnformeerd willen worden (zie
tabel 17), te beperkt vonden. Ze konden slechts een antwoord aangeven, terwijl ze op meerdere manieren geïnformeerd willen worden.

• Een respondent geeft aan te werken in een setting die gespecialiseerd is in cliënten met een LVB, psychiatrische problemen en

verslavingsproblemen, vanuit een organisatie voor LVB zorg en een voor verslavingszorg. Er worden per cliënt afspraken gemaakt over wie
wat doet, dus welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. De zorg wordt gefinancierd door de WLZ, en de ZVW (SGGZ) of vanuit justitie.

• Een andere respondent geeft dat zijn/haar organisatie de hulp aan cliënten met een LVB en middelenmisbruik goed geregeld heeft, maar
dat er een tekort is aan detox-opnamebedden.

• Een gedragsdeskundige geeft aan goede resultaten te hebben behaald met een assertiviteitstraining bij een cliënt met alcoholverslaving.
• Een andere gedragsdeskundige zegt vooral behoefte te hebben aan meer methodieken.
• Iemand merkt op dat verslavingsgedrag zich niet beperkt tot middelen, maar ook tot eten: volgens deze respondent is eetproblematiek in
deze groep enorm.

• Een ander geeft aan als organisatie al jaren bezig te zijn de hulp aan deze doelgroep op te zetten, wat in kleine stappen, maar gestaag
gebeurt. Wat volgens deze persoon daarbij helpt is de aandacht die er inmiddels voor dit thema is, zoals binnen de academische
werkplaats Kajak. Een uitdaging, zo geeft hij/zij aan, is het in een grote organisatie ‘mee’ krijgen van de medewerkers.

• Verder geven twee mensen aan goed met de cliënten om te kunnen gaan door samen te werken met de professionals uit de
verslavingssector.

Professionals in het sociaal domein.

• Ook in deze geleding gaf een respondent aan dat de antwoordmogelijkheid op de vraag op welke manier de professional

geïnformeerd wil worden (zie tabel 17), te beperkt was. Er kon slechts een antwoord aangeven worden, terwijl hij/zij op meerdere
manieren geïnformeerd wil worden.

• Twee mensen geven aan altijd aanvullende informatie/bijscholing te waarderen, ook al zeggen ze voldoende kennis te hebben.
• Een andere professional geeft aan vanuit support-gericht werken, de cliënt bij te staan. Krachten van de cliënt, net als wensen en dromen
worden geïnventariseerd. Vanuit de eigen motivatie wordt ondersteund of doorverwezen.

• Een andere respondent geeft aan een driedaagse cursus LVB en verslaving te volgen, met name om te leren hoe met de cliënten om te

gaan, maar ook hoe de organisatie zelf met de problematiek moet omgaan. Volgens deze persoon is het vooral een kwestie van ervaring
opdoen in de praktijk. Daarbij plaatst de respondent de opmerking dat het moeilijk is goed bij te blijven welke middelen gebruikt worden.

• Tenslotte geeft een respondent aan dat een cursus over bejegening niet verkeerd zou zijn vanwege het risico op overvragen (V).
Familie/vrienden

• Een respondent uit deze geleding adviseert om te kijken op het kenniscentrum van LVB en verslaving: www.lvbenverslaving.nl.
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5. BESCHOUWINGEN OVER DE RESULTATEN
5.1 De belangrijkste bevindingen
In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van de eerste fase
van ‘LVB en problematisch middelengebruik in het vizier’. In deze
fase gaat het om het inventariseren van kennis en kennisbehoefte
van professionals in zowel de LVB- als verslavingszorg en familie/
bekenden rondom problematisch middelengebruik door mensen
met een LVB. Ten behoeve van het onderzoek zijn digitale
vragenlijsten door in totaal 182 respondenten uit zes geledingen
ingevuld: Begeleiders, gedragsdeskundigen/behandelaren,
sociaal domein, managers/staf, familie/vrienden/bekenden,
onderzoekers/medewerkers kenniscentra. Zesenzeventig procent
van de respondenten heeft regelmatig tot en met vaak te maken
met cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik. De
cliënten zijn in 64% van de gevallen volwassenen vanaf 23 jaar.
Voordat we de resultaten bespreken, geven we eerst twee
opmerkingen over de respondenten uit dit onderzoek. Allereerst
valt op dat de groep respondenten vanuit de LVB zorg veel groter
is (118 respondenten) dan die vanuit de verslavingszorg (17
respondenten). Hiervoor zijn in ieder geval twee verklaringen te
geven:

• De vragenlijst is uitgezet via het Kennisplein

Gehandicaptensector en, ondersteund door een actieve
communicatiestrategie, eveneens breed onder de aandacht
gebracht van de GGZ en verslavingszorg. Echter, het blijft een
gegeven dat het Kennisplein Gehandicaptensector haar eerste
bereik heeft in de gehandicaptensector, wat de scheve verdeling
van respondenten over sectoren met een relatief grote respons
vanuit de gehandicaptensector kan verklaren.

• Een andere verklaring zou kunnen zijn dat professionals in de

verslavingszorg een LVB niet altijd herkennen bij hun cliënten.
Ze hebben daarom wellicht gedacht niet tot de gezochte
respondenten (werkend met cliënten met een LVB) te behoren.

• In lijn met het voorgaande kan het zijn dat juist cliënten met een

LVB voortijdig stoppen met de begeleiding of behandeling van de
verslavingszorg omdat zij de aanpak of opdrachten niet
begrijpen, met andere woorden, omdat ze overvraagd worden.
Deze cliënten zijn dan nauwelijks in beeld geweest.

Behalve de oververtegenwoordiging vanuit de LVB-zorg, valt
een scheve verdeling van respondenten in geledingen op. De
geledingen managers/staf, familie/vrienden/kennissen, en
onderzoekers/medewerkers kenniscentra, zijn met respectievelijk
7, 3 en 2 respondenten nauwelijks vertegenwoordigd in het
huidige onderzoek. Feit is dat er aanzienlijk minder onderzoekers/
medewerkers van kenniscentra binnen de zorg zijn dan begeleiders
en gedragsdeskundigen/behandelaren. Datzelfde geldt, in wat
mindere mate, ook voor managers/staf. Familieleden zijn benaderd
via de relevante netwerken en kanalen. Aan stakeholders is

gevraagd de vragenlijst onder deze doelgroep te verspreiden. We
constateren, net als bij de andere Vizier-trajecten, dat het lastig is
familie en verwanten te bereiken. Vanwege de zeer kleine aantallen
respondenten binnen de geledingen managers/staf, familie en
verwanten en onderzoekers/medewerkers van kenniscentra, richten
we ons in deze beschouwing op de overige geledingen: begeleiders
en gedragsdeskundigen/behandelaren en professionals uit het
sociaal domein.

5.2 Informatiebronnen van
		 professionals
Uit de resultaten komt naar voren dat het zorgveld rondom
mensen met een LVB en problematisch middelengebruik
van veel verschillende informatiebronnen gebruik maakt.
Informatiebronnen die begeleiders, gedragsdeskundigen/
behandelaren en professionals uit het sociaal domein veel noemen
zijn: collega’s, protocollen/richtlijnen, ondersteuningsplannen,
interne scholing/training, methodieken en, vooral door
gedragsdeskundigen en professionals uit het sociaal domein
genoemd, van vakliteratuur. Voor respondenten die niet werkzaam
zijn in de verslavingszorg, zijn daarnaast kennis en informatie
uit de verslavingszorg vaak een informatiebron. Die kennis en
informatie verkrijgen de respondenten op verschillende manieren,
zoals door samenwerking, het ‘invliegen’ van deskundigen, het
volgen van (online-)trainingen, het bezoeken van de website en
voorlichtingsmateriaal.

• In de vragenlijst werd gevraagd naar een specifieke toelichting

bij de informatiebronnen die men gebruikt. Dit heeft niet
iedereen gedaan, wellicht omdat mensen de precieze namen
of vindplaatsen van de bronnen niet paraat hadden. Bij de
respondenten die wel een specifieke toelichting gaven viel op
dat er veel verschillende methodieken voor voorlichting,
preventie en behandeling gebruikt worden. Er zitten
methodieken bij die speciaal voor de doelgroep ontwikkeld zijn,
zoals Minder drank of drugs en CGT plus. Maar ook meer
generieke behandelmethoden zoals multisysteemtherapie.

De adviezen die de professionals hebben opgeschreven voor
collega’s zijn te clusteren in vier thema’s:

• Werk samen met andere professionals, zowel binnen de eigen
organisatie als daarbuiten;

• Werk samen met de cliënt (m.n. aangegeven door

begeleiders) en leer hem goed kennen (m.n. aangegeven door
gedragsdeskundigen/behandelaren);

• Geef voorlichting over en bied begeleiding/behandeling van
problematisch middelengebruik, en;
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• Zorg dat je kennis hebt enerzijds over wat een LVB betekent voor

je communicatie en bejegening/behandeling, anderzijds over de
herkenning en aanpak van problematisch middelengebruik.

In de vragenlijst hebben we de respondenten ook gevraagd om aan
te geven of zij of hun organisatie bereid zijn hun kennis te delen op
de website van het Kennisplein Gehandicaptensector. Zo’n 40% van
de respondenten gaf daar het antwoord ‘Nee’. Een enkeling had
daarbij aangegeven niet te weten of ze kennis mogen delen, omdat
dat via de managers gaat. Omdat er niet vermeld is welke kennis
men bereid is te delen, is het mogelijk dat mensen huiverig zijn als
het gaat om zelf ontwikkelde kennis zoals protocollen, beleids- en
visienota, waar die bereidheid wellicht groter is als het informatie
over algemeen beschikbare kennisproducten betreft, zoals boeken
en methodieken.

5.3 Kennisbehoefte van 		
		 professionals
Bij de drie geledingen, begeleiders, gedragsdeskundigen en
professionals in het sociaal domein, valt op dat minstens de helft
van elke groep aangeeft te weinig kennis te hebben om adequate
zorg en ondersteuning te kunnen bieden rond problematisch
middelengebruik door mensen met een LVB. De behoefte aan
kennis die de respondenten hebben zijn in drie thema’s te
clusteren. Het gaat om vragen over:

• Samenwerking met de andere zorgsector: hoe krijg je dat voor
elkaar/geef je dat vorm?

• Omgang met de cliënt, zoals begrenzing, motivatie, het laten
beklijven van informatie, hoe leg je informatie over
problematisch middelengebruik uit, en hoe ga je om met
cliënten die naast een LVB en verslaving ook psychiatrische
stoornissen hebben?

• Ook zijn er veel vragen over het signaleren en behandelen van
problematisch middelengebruik bij cliënten met een LVB.

Waar door de geledingen enerzijds adviezen over worden
gegeven (zoals, werk samen met andere professionals en met
cliënten, zorg dat je kennis hebt over preventie en behandeling
van middelengebruik en hoe je omgaat met de LVB van cliënten),
worden anderzijds juist de tekorten in kennis ervaren.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het geen sinecure is om
problematisch middelengebruik bij cliënten met een LVB te
herkennen en daar mee om te gaan. Maar ook andersom geldt dat
het niet evident is een LVB te herkennen en die constatering mee te
nemen in je aanpak bij cliënten die problematisch middelengebruik
laten zien.

5.4 Aanbevelingen
De resultaten van de inventarisatie in deze 1e fase van ‘LVB in het
vizier: adequaat omgaan met problematisch middelengebruik’
zijn een input voor de in de 2e fase te ontwikkelen leidraad voor
professionals en voor het verder ontwikkelen van het bestaande
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online LVB kennisdossier. De onderzoeksresultaten laten over
de gehele breedte een kennistekort zien, door alle geledingen
heen. Deze resultaten zijn met een groep experts die bij dit
onderzoek betrokken waren (zie Bijlage 2) besproken. Op basis
van de uitkomsten en de bespreking daarvan zijn de volgende
aanbevelingen geformuleerd, ingegeven door de noodzaak om
actief iets aan het ervaren kennistekort te doen:
Aanbeveling 1: Organiseer en faciliteer samenwerking tussen de
LVB- en verslavingszorg
Ondanks enkele goede voorbeelden van intensieve samenwerking
tussen professionals uit de LVB-zorg en verslavingszorg, is die
samenwerking in veel andere gevallen niet vanzelfsprekend.
Een dergelijke samenwerking blijkt echter onontbeerlijk om
problematisch middelengebruik door cliënten met een LVB
structureel en adequaat te kunnen aanpakken. Daarom is
aandacht voor manieren om samenwerking van professionals
uit de verschillende sectoren tot stand te brengen noodzakelijk.
Succesvolle praktijkvoorbeelden hierbij én valkuilen voor een
efficiënte en effectieve samenwerking kunnen opgenomen worden
in de te ontwikkelen leidraad.
Aanbeveling 2: Stimuleer het delen van kennis met aandacht
voor onderscheiden inhoudelijke accenten
Collega’s zijn een belangrijke informatiebron. Dat pleit bijvoorbeeld
voor het in elke organisatie aanstellen van een of meerdere
aandachtfunctionarissen op het thema LVB en middelengebruik.
Voor de verslavingszorg ligt het accent dan op kennis over het
signaleren van een LVB en de manier waarop daar in de bejegening
rekening mee gehouden moet worden. Voor de LVB-zorg ligt
het accent op kennis over het signaleren van problematisch
middelengebruik en de aanpak daarvan. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat de problematiek van de cliënten dermate complex
is, dat dit meer vraagt dan het aanstellen van een enkele
aandachtsfunctionaris. De geraadpleegde experts, geven aan
dat het effectiever is om het hele team te scholen in het omgaan
met middelengebruik door cliënten met een LVB. Evaringen met
dergelijke teamscholingen kunnen in fase 2 actief kan bij de experts
worden opgehaald en ingezet.
Aanbeveling 3: Richt een laagdrempelige vindplaats van actuele
kennis in
Ondanks dat de laatste jaren veel kennis ontwikkeld is over cliënten
met een LVB en problematisch middelengebruik, in de vorm van
bijvoorbeeld trainingen, methoden en boeken, blijkt die kennis
nog niet voor iedereen in de praktijk vindbaar te zijn. Belangrijk is
dus om een duidelijke plek te hebben waar deze kennis te vinden
is en die plek landelijke bekendheid te geven. De leidraad die in
het kader van dit project wordt ontwikkeld met overzichten lijkt
in een behoefte te voorzien. Deze leidraad zou ook, zoals een van
de experts aangaf, binnen de opleidingen tot professional, een
plek moeten krijgen. Voor het ontwikkelen van die leidraad moet
een verbinding gemaakt worden met de experts en organisaties
in Nederland die zich al langer met (kennis over) deze doelgroep
bezig houden, zoals het Kenniscentrum LVB en verslaving,
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Verslavingskunde Nederland en het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Deze organisaties zijn in fase 1 betrokken door de vragenlijst via
hun netwerk uit te zetten. Bij het inrichten van de leidraad en het
organiseren van het leernetwerk (fase 2) zijn zij een belangrijke
bron.
Aanbeveling 4: Ontwikkel een interactieve plek voor het delen
van ervaringen en kennis(vragen)
De onderzoeksresultaten laten een breed spectrum aan
kennisbehoeften zien, plus een noodzaak om ervaringen en kennis
actief te delen. Faciliteer het online uitwisselen van (praktijk)
kennis met een laagdrempelige, digitale omgeving voor actuele
kennisvragen en -antwoorden. Dit zou ook ingevuld kunnen worden
met bijvoorbeeld het uitwisselen van filmpjes, interviews, blogs en
vlogs.
Aanbeveling 5: Bundel actuele aankondigen van cursussen en
congressen op het gebied van middelengebruik bij mensen met
een LVB
Kennis kan op vele manieren verkregen worden. Begeleiders
hebben een sterke voorkeur voor het mondeling ontvangen van
kennis, zoals via trainingen en bijeenkomsten. Trainingen zijn in
de regel ook gericht op het aanleren van praktische vaardigheden,
wat goed aansluit bij begeleiders. Er zijn trainingen ontwikkeld
voor de omgang met cliënten met een LVB en problematisch
middelengebruik, net zoals jaarlijks terugkerende congressen.
Neem de aankondiging van dergelijke informatiekanalen op in het
te ontwikkelen, en up-to-date te houden online kennisdossier. Vul
dit aan met persoonlijke ervaringen en reviews, die als een opstap
kunnen dienen naar het ophalen van verdiepende kennis.
Aanbeveling 6: Bewerkstellig een actieve en stimulerende rol
van het bestuur/management
Voor het kunnen delen en ontwikkelen van kennis en ervaringen is
de actieve betrokkenheid van bestuurders/managers noodzakelijk.
Om structurele samenwerking en kennisdeling te stimuleren is
het bijvoorbeeld belangrijk dat zorgorganisaties een helder beleid
ontwikkelen over wanneer, in welke gevallen, er specialisten uit de
andere sector nodig zijn. Een goede aansturing op kennis(deling) en
(uitwisseling van) ervaringen in onontbeerlijk voor de continuïteit
van goede zorg en begeleiding van mensen met een LVB en
problematisch middelengebruik.

vervolgonderzoek wordt gekeken naar hoe cliënten met een LVB
en problematisch middelengebruik zelf de zorg en ondersteuning
van professionals ervaren. Wat werkt volgens hen zelf goed en wat
juist niet? In een dergelijk onderzoek kan ook actief gezocht worden
naar ‘succesverhalen’: wat werkte volgens deze cliënten? Cliënten
bevragen zal op een andere manier moeten gebeuren dan met
een online vragenlijst. Net zoals in de andere twee projecten van
In het Vizier, blijkt het laten invullen van een online vragenlijst bij
familieleden en bekenden in ieder geval niet tot voldoende respons
te leiden.
Aanbeveling 8: Streef naar een evidence-based practice in de
behandeling van middelengebruik door mensen met een LVB
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een verscheidenheid is
in methoden die men gebruikt bij de aanpak en behandeling van
problematisch middelengebruik door cliënten met een LVB: van
specifiek op de problematiek, voor de doelgroep ontwikkelde
methoden, tot en met algemene, niet specifiek voor de doelgroep
ontwikkelde methoden. Het zou goed zijn ervaringen die
professionals en cliënten met de verschillende methoden hebben,
te bundelen. Daarnaast kan geïnventariseerd worden wat er aan
wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de methoden.
Het streven hierbij is een evidence-based practice.

Gedragsdeskundige uit de verslavingszorg:

“Ik vind dat er te weinig
rekening met LVB-problematiek
wordt gehouden. Vaak
benoemen wij wel 'een
verdenking van', maar zie ik
niet of nauwelijks dat onze
interventies daarop ook
worden aangepast.”

Aanbeveling 7: Inventariseer bij cliënten met een LVB en
problematisch middelengebruik wat zij nodig hebben
In het huidige onderzoek ging het om kennis en kennisbehoefte
van professionals die te maken hebben met cliënten met een LVB
en problematisch middelengebruik. Daarnaast zijn familieleden/
vrienden/kennissen gevraagd naar hun kennis en kennisbehoefte.
Cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik zijn
zelf niet gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Echter, zoals
enkele respondenten en verschillende leden van de expertgroep
ook aangeven: juist het bevragen van de cliënten zelf leert
de professional wat zij nodig hebben. Het is goed als in een
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BIJLAGE 1: Kernteam en Expertgroep LVB en
problematisch middelengebruik in het vizier

Overzicht van het Kernteam

Overzicht expertgroep LVB in het vizier
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BIJLAGE 2: Lijst van referenties

In deze lijst worden de websites of referenties van methoden, E-learning team, diagnostiek, spellen, boeken en tijdschriften vermeld.
In de meeste gevallen werd alleen de titel van de informatiebron genoemd, daar is de meest voor de hand liggende website of referentie bij
gezocht. In enkele gevallen is het niet gelukt een passende referentie te vinden, deze is dan niet terug te vinden in onderstaande lijst.
De bronnen zijn alfabetisch op volgorde gezet, en dus niet in bijvoorbeeld frequentie van door respondenten genoemd of soort behandeling
(generiek, specifiek).

Websites of referenties methoden
• Bekijk het nuchter (Steffie)

https://www.bekijkhetnuchter.nl/?noflash=1

• Brain4Use

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Brains4use.pdf

• Gentle teaching

https://www.gentleteaching.nl/gentle/nl/

• CGT plus

http://www.zorg-perspectief.nl/handleiding-cgt/

• Client centered therapie
https://ccgt.nl/CGP.htm

• Helpers en Helden

https://www.schematherapie.nl/nieuws/helpers-helden-schematherapie-voor-lvb/

• Herstelgericht werken

http://www.ggzoostbrabant.nl/images/documenten/Professionals/werken_volgens_de_herstelvisie.pdf

• Leefstijltraining plus

https://psychiatrie-nederland.nl/kennisbank/leefstijltraining-plus-een-leefstijltraining-voor-mensen-met-een-lichte-verstandelijke-		
beperking-en-problematisch-middelengebruik/

• Meer dan verslaafd

http://www.meerdanverslaafd.nl

• Meer mens

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/knp/verbinding/pdf/emb_meer_mens_folder.pdf

• Minder drank of drugs

https://www.tactus.nl/storage/c5cf3d8f2ab940d10e1c294fc2fb5c01c2d99f9a/documenten/2015+LVB+MDOD+Verwijzersfolder+3.pdf

• Multisysteemtherapie

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Erkende-		
interventies-Multisysteem-Therapie-(MST).pdf

• Seeking safety LVB

https://kfz.nl/resultaten/call-2017-70

• Sterker dan de kick

Kroon, A.C.C., Frielink, N., & Embregts, P.J.C.M. (2016). Sterker dan de kick. Een handleiding voor trainers (2e druk). Gennep: Dichterbij.
http://www.sterkerdandekick.nl/

• Take it personal

www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Bijeenkomsten/Programma/1.3_Take_it_personal_interventie_		
gedragsproblemen_clienten_LVB.pdf

• Toolkit LVB en verslaving http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/LVB/ToolkitLVB.pdf
• Weet wat je kan
https://www.trajectum.nl/kenniscentrum/wwjk/#.Wq_FIUxFwcQ

• Triple C

http://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/
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E-learning/training team
• Jouw omgeving

https://www.jouwomgeving.nl/

• LVB en verslaving (MEE)

https://www.mee.nl/aanbod/trainingen/training-lvb-en-verslaving

• Open en Alert

https://www.openenalert.nl/

Diagnostiek
• CRA-vragenlijsten

http://www.communityreinforcement.nl/workshops/downloads/

• SumID-Q

VanDerNagel, J., Kiewik, M., Dijk, M. van, Jong, C. de & Didden, R. (2011). Handleiding SumID-Q, Meetinstrument voor het in kaart brengen
van Middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deventer: Tactus.

• SCIL

Kaal, H.L., Nijman, H.L.I., en Moonen, X.M.H. (2015) SCIL. Voor volwassenen (SCIL 18+) en jongeren van 14 tot en met 17 jaar (SCIL 14-17).
Handleiding. Amsterdam: Hogfrefe.

Spellen
• Trip

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=pfg55149

• Alcoholkwartet

http://www.spel-maker.nl/alcohol-kwartet/

Boeken
• Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Schippers, Smeerdijk, & Merkx (Red.), 2014`. Perspectief uitgevers.
• Handboek LVB en verslaving. Van der Nagel, Kiewik & Didden, 2017. Boom psychologie en psychiatrie.
• Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Roeden & Bannink, 2007. Pearson Benelux.
• Handboek Psychiatrie en licht verstandelijke beperking. Didden, Troost, Moonen, & Groen (red.). 2016. De tijdstroom, Utrecht.
• Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Van der Nagel, Kiewik, & Didden, 2012.
Boom uitgevers

• Motiverende gespreksvoering: Mensen helpen veranderen, 3e editie. Miller, W.R. & Rollnick, S. Ekklesia.
• Psychiatrie voor verpleegkundigen (2e ed.). Clijsen, M., Garenfield, W., Kuipers, G., Loenen, E., & Piere, M. (2015). Reed Business Education.
• Standaardverpleegplannen voor de geestelijke gezondheidszorg (2e ed.). Vossen, M.-L. (2008). Elsevier Gezondheidszorg
• Waar bemoei ik mij mee? Handreiking voor begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking die alcohol of drugs 		
gebruiken. Trimbos, 2015

• Zo worden cliënten burgers: Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht handelen. Den Hollander & Wilken, 2015.
Uitgeverij S.W.P.

Tijdschriften
• TVZ (Tijdschrift voor verpleegkundige experts

https://mijn.bsl.nl/tvz-tijdschrift-voor-verpleegkundige-experts/12344390

• Markant

https://www.vgn.nl/markant
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BIJLAGE 3: De vragenlijsten
Inleidende tekst ladingspagina
website:

beschikbare als ontbrekende kennis en informatie ten aanzien
van problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB. Dit
overzicht zal via het Kennisplein Gehandicaptenzorg gebundeld en
online beschikbaar gesteld worden.

‘LVB in het vizier; Adequaat omgaan met problematisch
middelengebruik (fase 1)’ is een initiatief onder de vlag van
‘Gewoon Bijzonder’, Nationaal Programma Gehandicapten,
in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en het
Trimbos-Instituut.

Iedereen die in de afgelopen 5 jaar te maken heeft gehad met
problematische middelengebruik bij mensen met een LVB, wordt
van harte uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen.
Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens
om.

Het project heeft drie doelen:
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
3. Bundeling van actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan
mensen met LVB met problematisch middelengebruik, en deze 		
via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen.
4. Inventariseren van de kennisbehoeften op dit gebied.
5. Op basis van het verkregen materiaal in een tweede fase een
leidraad voor professionals te ontwikkelen en het bestaande
online kennisdossier door te ontwikkelen.
Dit alles gebeurt door middel van digitale vragenlijsten. Er
is een aparte lijst voor zes geledingen: directe begeleiders,
gedragsdeskundigen/behandelaren, managers/staf, familie/
vrienden/kennissen, onderzoekers/medewerkers van kenniscentra
en professionals in het sociaal domein (cliëntondersteuners,
adviseurs en overige).
Iedereen die in de afgelopen 5 jaar te maken heeft gehad met
problematische middelengebruik bij mensen met een LVB, wordt
van harte uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen.

Vragen voor de inventarisatie
‘LVB in het vizier: Adequaat
omgaan met problematisch
middelengebruik’
Problematisch middelengebruik komt regelmatig voor bij jongeren
en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Onder
problematisch middelengebruik verstaan we: Een patroon van
alcohol- of drugsgebruik, zoals cannabis en alcohol, dat leidt
tot lichamelijke klachten en/of sociaal problemen. Kenmerkend
voor een licht verstandelijke beperking (LVB) is de combinatie van
onder andere moeite met leren en begrijpen en beperktere sociaal
vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals of zorg
verlenende familieleden/bekenden niet altijd weten hoe het beste
om te gaan met problematisch middelengebruik door mensen met
een LVB.

Expert die bij dit onderzoek geraadpleegd is:

“Ik hoor nog vaak dat
professionals in de LVBzorg over cliënten met
een LVB en problematisch
middelengebruik zeggen: Als
hij niet binnen nu en zoveel
tijd helemaal clean is, dan
zetten we hem uit de instelling.
Alsof het zo gemakkelijk is, van
verslaving naar helemaal niet
gebruiken. Dat is het namelijk
niet, zeker niet voor deze
doelgroep.”

Met deze vragenlijst willen we een overzicht maken van zowel de
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Achtergrondgegevens
1. Organisatie/Locatie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Op welke leeftijdsgroep richt u zich met name binnen uw werk? Of, voor familieleden/kennissen: In welke leeftijdscategorie
valt uw familielid, kennis?
Jongeren tot en met 17 jaar
ongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar
Volwassenen vanaf 23 jaar

3. Hoe vaak heeft u in uw werk of privé te maken met problematisch middelengebruik door mensen met een licht verstandelijke beperking?
Soms
Regelmatig
Vaak
Altijd

4. Welke functie of rol is het meest op u van toepassing?:
Begeleider
Gedragsdeskundige/behandelaar
Manager/staf
Familie, vriend, kennis
Onderzoeker/medewerker van kenniscentrum
Professional in het sociaal domein (cliëntondersteuner, adviseur, sociaal werker en overige professional)

5. Mochten we naar aanleiding van de resultaten nog vragen hebben, mogen we dan contact met u opnemen?

Ja

Nee

Zo ja, mijn e-mailadres is:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Doelgroep begeleiders
Als begeleider maakt u bij de zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) gebruik van kennis en informatie. Denk bijvoorbeeld aan:

• Praktijkervaringen van uzelf en/of collega’s
• Wat u geleerd heeft op een opleiding/nascholing.
• Informatie uit uw eigen organisatie, uit tijdschriften, websites, filmpjes en andere media.
Daarnaast heeft u mogelijk behoefte aan meer of andere kennis en informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Welke kennis- en informatiebronnen gebruikt u in de zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik bij mensen
met een LVB? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Antwoordcategorieën:

Protocollen/richtlijnen			

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Interne scholing/training			

Ondersteuningsplan

Handreiking				

Competentieprofiel

Collega’s				

Artikelen in (wetenschappelijke) tijdschriften

Bijeenkomsten (bijv. congres)		

Video’s/filmpjes)		

Spel					

Folder/kennisbundel

E-learning 				

Toolkit			

Boeken					

Beleidsnota

Websites/webdossiers/Apps			

Overig, namelijk ……………………………………………………………

Visiedocument 				

		

Checklist				

2. Welke drie bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere specifieke bronnen?
Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij ‘Naam’ aan hoe de methodiek heet en noemt u, voor zover u dat weet,
bij ‘Specifieke bronnen’ het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc.

Bron 1:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………
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Bron 2:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 3:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Als u kennis- of informatiebronnen aan anderen zou aanbevelen, wat zou dan uw top 3 van informatiebronnen (namen) zijn?

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Als u tips aan andere begeleiders wilt meegeven over kennis- of informatiebronnen voor zorg en begeleiding rond problematisch 		
middelengebruik bij mensen met een LVB, welke zouden dat dan zijn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Heeft u voldoende kennis en informatie om adequate zorg en ondersteuning te kunnen geven rond problematisch middelengebruik
bij mensen met een LVB?

Ja

Nee

[bij antwoord ‘ja’, door naar ‘Ruimte voor opmerkingen’]

2. Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB zou u meer kennis
of informatie willen hebben? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp
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3. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Doelgroep gedragsdeskundigen/behandelaren
Als gedragsdeskundige/ behandelaar maakt u bij de zorg, ondersteuning en behandeling rond problematisch middelengebruik
bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gebruik van kennis en informatie. Denk bijvoorbeeld aan:

• Praktijkervaringen van uzelf en/of collega’s.
• Wat u geleerd hebt op de opleiding/nascholing.
• (Wetenschappelijke) informatie uit uw eigen organisatie, uit tijdschriften, websites, filmpjes en andere media.
• Richtlijnen en zorgstandaarden
Daarnaast heeft u mogelijk behoefte aan meer of andere kennis en informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Welke kennis- of informatiebronnen en ‘good practices’ over de zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik bij mensen
met een LVB zijn er in uw organisatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Antwoordcategorieën:
Visiedocument			

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen		

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan

Handreiking				

Competentieprofiel

Collega’s				

Vakliteratuur (artikelen)

Onderzoeksrapporten		

Bijeenkomsten (bijv. congres)

Normdocumenten			

Boeken

Video’s/filmpjes				

Spel

E-learning				

Folder/kennisbundel

Website/webdossier/App			

Toolkit

Checklist					

Overig, namelijk: ……………………………………………………………
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2. Welke drie bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere specifieke bronnen?
Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij ‘Naam’ aan hoe de methodiek heet en noemt u bij ‘Specifieke bronnen’ het
bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc.
Bron 1:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 2:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 3:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

2. Als u kennis- of informatiebronnen aan anderen zou aanbevelen, wat zou dan uw top 3 van bronnen (namen) zijn?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Is uw organisatie/bent u bereid kennis en informatie op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector met anderen te delen?

Ja

Nee

Zo ja, welke specifieke kennis, informatie, thema’s of onderwerpen wilt u delen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Als u tips aan andere gedragsdeskundigen/behandelaren wilt meegeven over kennis- of informatiebronnen voor zorg en begeleiding
rond problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB, welke zouden dat dan zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

34

| Rapport LVB in het vizier; adequaat omgaan met problematisch middelengebruik

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Heeft u voldoende kennis en informatie om adequate zorg, ondersteuning en behandeling te kunnen geven rond problematisch 		
middelengebruik bij mensen met een LVB?

Ja

Nee

[bij antwoord ‘ja’, door naar ‘Ruimte voor opmerkingen’]

2. Over welke onderwerpen rond zorg, ondersteuning en behandeling bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB
zou u meer kennis of informatie willen hebben? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp

Concrete vraag

3. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Doelgroep managers/staf
Voor de zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik door mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maken
u en uw organisatie gebruik van informatiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan methodieken, nota’s, handreikingen, competentieprofielen,
vakbladen en e-learning. Daarnaast hebben u en uw organisatie mogelijk behoefte aan meer of andere kennis en informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Welke informatiebronnen over zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik door mensen met een LVB zijn er
in uw organisatie?
Antwoordcategorieën:
Visiedocument				

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen			

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Normdocumenten			

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan		

Handreiking

Competentieprofiel			

Vakliteratuur

Video’s/filmpjes				

Spel

E-learning				

Folder, kennisbundel

Website/webdossier/App		

Toolkit

Checklist				

Overig ……………………………………………………………

2. Welke drie bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere specifieke bronnen (boek,
artikel, internetsite, dvd, etc.)? Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij ‘Naam’ aan hoe de methodiek heet en
noemt u bij ‘Specifieke bronnen’ het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc.
Bron 1:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 2:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 3:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………
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3. Als u kennis- of informatiebronnen aan anderen zou aanbevelen, wat zou dan uw top 3 van bronnen (namen) zijn?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Is uw organisatie/bent u bereid bronnen op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector met anderen te delen?

Ja

Nee

Zo ja, welke specifieke kennis, informatie, thema’s of onderwerpen wilt u delen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Als u tips aan andere managers wilt meegeven over kennis- of informatiebronnen voor zorg en begeleiding rond problematisch
middelengebruik bij mensen met een LVB, welke zouden dat dan zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Heeft uw organisatie voldoende kennis en informatie om adequate zorg en ondersteuning te kunnen geven rond problematisch
middelengebruik bij mensen met een LVB?

Ja

Nee

[bij antwoord ‘ja’, door naar ‘Ruimte voor opmerkingen’]

2. Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB wenst/wilt uw 		
organisatie meer kennis of informatie? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp

Concrete vraag
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3. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Doelgroep familie/vrienden/kennissen
Als familielid of bekende maakt u waarschijnlijk gebruik van informatiebronnen bij de ondersteuning van uw familielid of bekende met
problematisch alcohol- of drugsgebruik. Denk bijvoorbeeld aan boekjes, gesprekken met lotgenoten of hulpverleners/ondersteuners, folders
en websites. Daarnaast heeft u mogelijk behoefte aan meer of andere kennis of informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Welke kennis- of informatiebronnen gebruikt u bij de ondersteuning van uw familielid/bekende? (meerdere antwoorden mogelijk).
Als u de naam of titel weet van de informatiebron, wilt u die er dan bij vermelden?

Groepsleiding of andere zorgprofessionals.
Andere familieleden, vrienden, kennissen.
Belangennetwerk, namelijk ....................................................................................................................................................
Ondersteuningsplan, namelijk: ...............................................................................................................................................
Tijdschriften, titel: ..................................................................................................................................................................
Onderzoeksrapporten, titel:.....................................................................................................................................................
Bijeenkomsten, van: ...............................................................................................................................................................
Video’s/filmpjes, naam: ..........................................................................................................................................................
Spel, naam: ...........................................................................................................................................................................
E-learning, naam:...................................................................................................................................................................
Boekje/folder titel: .................................................................................................................................................................
Kennisbundel titel: .................................................................................................................................................................
Website/webdossier/App, naam of titel: ...................................................................................................................................
Toolkit, naam: .......................................................................................................................................................................
Methodiek, naam: ..................................................................................................................................................................
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Zorgprogramma, naam: ..........................................................................................................................................................
Checklist, naam of titel: ..........................................................................................................................................................
Overig, namelijk: ....................................................................................................................................................................

2. Als u kennis- of informatiebronnen aan anderen zou aanbevelen, wat zou dan uw top 3 van bronnen (namen) zijn?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Welke adviezen heeft u voor andere familieleden, vrienden of kennissen ten aanzien van ondersteuning bij problematisch 			
middelengebruik door mensen met een LVB?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Welke adviezen heeft u voor organisaties ten aanzien van zorg en ondersteuning rond problematisch middelengebruik door mensen
met een LVB?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Heeft u voldoende kennis en informatie om uw familielid of bekende met problematisch alcohol- of drugsgebruik te ondersteunen?

Ja

Nee

[bij antwoord ‘ja’, door naar ‘Ruimte voor opmerkingen’]

2. Over welke onderwerpen rond de ondersteuning bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB wenst/wilt u meer
informatie? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp

Concrete vraag
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3. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Doelgroep onderzoekers/medewerkers kenniscentra
Als onderzoeker of medewerker van een kenniscentrum maakt u gebruik van informatiebronnen (zoals artikelen en vragenlijsten) en/of
ontwikkelt u deze kennis of informatie zelf. Daarnaast heeft u mogelijk behoefte aan meer of andere kennis of informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Heeft u in de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar onderwerpen rondom zorg, ondersteuning of behandeling bij
problematisch middelengebruik door mensen met een LVB?

Ja

Nee

Als u uw onderzoek heeft vastgelegd in kennis- of informatieproducten, kunt u dan de titel(s) van deze producten aangeven?
		
Onderwerp
		
		

Kennisproducten

Titel(s)

		
2. Bent u bereid deze producten met anderen te delen op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector?

Ja
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3. Als u kennisproducten kent die niet door uzelf ontwikkeld en/of vastgelegd zijn, kunt u dan de titel(s) van deze
kennisproducten aangeven?

Onderwerp

		
		
		
		

Kennisproducten

Titel(s)

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Welke onderwerpen rond zorg, ondersteuning of behandeling bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB mist nog
waar olgens u meer onderzoek naar gedaan moet worden? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp

Concrete vraag

2. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Doelgroep professionals in het sociaal domein
Als cliëntondersteuner, adviseur, sociaal werker of andersoortige professional maakt u bij de zorg en ondersteuning rond problematisch
middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gebruik van kennis en informatie. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen
praktijkervaring, methodieken, nota’s, congresbezoek en handreikingen. Daarnaast heeft u mogelijk behoefte aan meer of andere kennis of
informatie.

Deel A: Deel uw kennis en tips
1. Welke kennis- en informatiebronnen en ‘good practices’ gebruikt u in uw werk rond problematisch middelengebruik bij mensen
met een LVB? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Antwoordcategorieën:
Visiedocument				

Beleidsnota

Protocollen/richtlijnen			

Diagnostische instrumenten

Methodiek				

Zorgprogramma

Interne scholing/training		

Ondersteuningsplan

Handreiking				

Competentieprofiel

Collega’s				

Vakliteratuur (artikelen)

Onderzoeksrapporten			

Bijeenkomsten (bijv. congres)

Video’s/filmpjes				

Spel

E-learning				

Boekje/folder/kennisbundel

Website/webdossier/App		

Toolkit

Checklist				

Overig ………………………………………………………………

2. Welke drie bronnen gebruikt u het meest? Kunt u bij elk van deze drie de naam noemen en een of meerdere specifieke bronnen? 		
Bijvoorbeeld: als u bij Bron 1 ‘Methodiek’ invult, dan geeft u bij ‘Naam’ aan hoe de methodiek heet en noemt u bij ‘Specifieke bronnen’
het bijbehorende boek, artikel, internetsite, dvd, etc.
Bron 1:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 2:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………

Bron 3:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Specifieke bronnen: …………………………………………………………………………………………………………………
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2. Als u kennis- of informatiebronnen aan anderen zou aanbevelen, wat zou dan uw top 3 van bronnen (namen) zijn?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Bent u bereid deze kennis of informatie op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector met anderen te delen?
Ja

Nee

Zo ja, welke specifieke kennis, informatie, thema’s of onderwerpen wilt u delen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Als u tips aan andere organisaties wilt meegeven over kennis- of informatiebronnen voor zorg, ondersteuning of behandeling rond 		
problematisch middelengebruik bij mensen met een LVB, welke zouden dat dan zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel B: Deel uw informatiebehoefte en kennisvragen
1. Beschikt u over voldoende kennis en informatie om adequate zorg en ondersteuning te kunnen verlenen rond problematisch 		
middelengebruik bij mensen met een LVB?

Ja

Nee

[bij antwoord ‘ja’, door naar ‘Ruimte voor opmerkingen’]

2. Over welke onderwerpen rond zorg en ondersteuning bij problematisch middelengebruik door mensen met een LVB zou u meer kennis
of informatie willen hebben? Als u bij een onderwerp een concrete vraag heeft, wilt u die dan aangeven?

Onderwerp

Concrete vraag
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2. Op welke manier zou u deze kennis en informatie het liefst ontvangen?

Via internet (websites, social media, webinar, app)
Via video, e-learning
Schriftelijk (brochure, folder, boek)
Mondeling (bijeenkomsten, zoals congres, training, intervisie)

Ruimte voor opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Als men het formulier opgestuurd heeft een melding maken;

Bedankt voor uw bijdragen!

Mocht u vragen hebben over deze lijst kunt u contact opnemen met Judith Oosterom: j.oosterom@vilans.nl
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Gedragswetenschapper uit de LVB-zorg:

“In de voorziening waar ik
werk is alleen één mevrouw
die te veel alcohol gebruikt
als ze ongelukkig is of te veel
stress heeft. Samen met haar
hebben we gekeken hoe ze
dat op kon lossen. Ze heeft
een assertiviteitstraining
gevolgd. Dat heeft haar al veel
geholpen.”
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Kennisplein Gehandicaptensector
Het Kennisplein Gehandicaptensector is de ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezig houdt met de zorg
voor en ondersteuning van mensen met een beperking. Naast Focus organiseert het Kennisplein diverse andere
bijeenkomsten, zoals een jaarlijks begeleiderscongres. Daarnaast vindt u op het Kennisplein de ontwikkeling van
nieuwe kennisproducten in werkplaatsen, ontmoetingen op inhoudelijke thema’s in netwerken en digitale vormen
van kennisdelen op de website. Bij al deze activiteiten is brengen en halen het motto: zonder u geen Kennisplein.
Het Kennisplein Gehandicaptensector is een samenwerking van MEE NL, de VGN, Vilans en ZonMw.

Gewoon Bijzonder: Nationaal Programma Gehandicapten
www.kennispleingehandicaptensector.nl/GewoonBijzonder

Tot ziens!
Kennisplein Gehandicaptensector
www.kennispleingehandicaptensector.nl
info@kennispleingehandicaptensector.nl
@pleinpraat
Forum Gehandicaptenzorg
kennispleingehandicaptensector
KPGehandicaptensector
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