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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk …
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Een	AVG?

2000    
Erkenning van het specialisme 

3-jarige opleiding

± 200 AVG’s





Rol van de AVG

Vroeger: Instellingsarts 

Nu: Profileren als tweedelijns 

Toekomst:  

Ondersteunen van de eerste lijn



Intelligentie?

Paul Broca  

(1824 - 1880) 



De eerste test

Alfred Binet (1857 - 1911) 

                                   Theodore Simon (1872 - 1961)





Army Alpha en Army Bèta

1917 => 1ste wereldoorlog 

Alpha => verbaal, rekenen, volgen van 
aanwijzingen en kennis 

Bèta => nonverbale intelligentie 





WAIS en WISC

David Wechsler (1896 - 1981) 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 1936 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

Wechsler Preschool an Primary Scale of Intelligence (WPPSI)



Inhoud van een IQ-meting

Verbaal begrip 

Perceptueel redeneren 

Werkgeheugen 

Verwerkingssnelheid



Intelligentiequotiënt

  mentale leeftijd 

—————————-     X100   =  IQ 

  werkelijke leeftijd      

Normtabellen per leeftijd



Intelligentie
Wechsler => “Intelligentie is het vermogen 
doelgericht te handelen, rationeel te denken en 
effectief met de omgeving om te gaan”



Meerdere soorten intelligentie
Sociale intelligentie 

Herkennen van andermans emoties 

Empathie 

Emotionele intelligentie 

Kennen eigen emotie 

Het reguleren eigen emotie 

Zelfmotivatie 



Epidemiologie

IQ         Term     Ontwikkelingsleeftijd   

70 - 85       Zwakbegaafd  >12 jaar 

50 - 70       Licht             6-12 jaar     74% 
35 - 50       Matig     4-6 jaar     18% 
20 - 35       Ernstig    2-4 jaar     7% 
< 20           Zeer ernstig  < 2 jaar     1% 

Zwakbegaafd	/moeilijk	lerend IQ	70-85

Lichte	verstandelijke	beperking	(‘debiel’) IQ	50-70

Matige	verstandelijke	beperking	(‘imbeciel’)  IQ	30-50

Ernstige	verstandelijke	beperking	(‘idioot’)	 IQ	20-30

Zeer	ernstige	verstandelijke	beperking	(‘diep	idioot’)	 IQ	<20



Praktijkdefinitie lichte 
verstandelijke beperking

IQ-score tussen de 50 en 85  

Problemen op minimaal 2 gebieden: 

Communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen 
wonen, sociale en relationele vaardigheden, 
gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, 
zelfstandig beslissingen nemen, functionele 
intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, 
gezondheid een veiligheid, leerproblemen, een 
psychiatrische stoornis, lichamelijke problemen, 
problemen in het gezin en sociale omstandigheden.



Aantallen

CBS 16.983.790 inwoners (22-01-2016 21:30 uur) 

< -2SD = 373.643        IQ < 70 



Aantallen

CBS 16.983.790 inwoners (22-01-2016 21:30 uur) 

< -2SD = 373.643        IQ < 70 

 > -2SD en < -1SD = 2.309.795     IQ >70 en < 85







Havenzicht 2015

• Aantal SCIL testen afgenomen = 145 

• 16 vrouwen en 134 mannen 

• Gemiddelde leeftijd 39 jaar (23 - 64 jaar) 

• Gemiddelde Scil score = 17,6 

• Score 19 of lager => 82 personen



Havenzicht 2015

Score 19 of lager => 82 personen 

67% score 19 of lager heeft LVB 

= 37,2%  



Sociaal Cultureel Planbureau 

December 2014



Groei van 7% per jaar tussen 2007 en 2011 

waarvan 15% groei van het aantal LVB 

=> VWS; 

1. “Waardoor zou het afgelopen decennium de vraag naar 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zo 
sterk gegroeid zijn?” 

2. “Is de vraag naar VG-zorg af te remmen en zo ja hoe?”



• Eenvoudig werk naar buitenland 

• Lat in onderwijs steeds hoger 

• ov-chipkaart, bankzaken via internet 

• Iedereen = volwaardig burger 

• zwak netwerk 

• Steeds betere diagnostiek en perverse prikkels in de zorg



Conclusie

• Eenvoudig werk naar buitenland 

• Lat in onderwijs steeds hoger 

• ov-chipkaart, bankzaken via internet 

• Iedereen = volwaardig burger 

• zwak netwerk 

• Steeds betere diagnostiek



1. Meer dan anderen komen mensen met een 
verstandelijke beperking in de problemen door de 
toegenomen eisen vanuit de samenleving.  

2. Acceptatie als samenleving dat iemand met een 
verstandelijke beperking nu eenmaal anders is en dat 
sommige mensen bepaalde dingen beter kunnen dan 
andere.



Projecten  

Opmaat-bedden 
Veiligheidshuis 

Uitstroom detentie 



Vragen?


