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VOORWOORD  |  LEESWIJZER

VOORWOORD

Iedereen wil graag goede zorg bieden. Met deze handreiking willen we bijdragen aan een cliënt-
vriendelijke intake en indicatiestelling voor (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beper-
king (LVB) met een verwijzing voor verslavingszorg vanwege problematisch middelengebruik. Een 
indicatiestelling die kwalitatief goed is, recht doet aan de cliënt en tegelijkertijd efficiënt verloopt.

Deze handreiking is vooral bedoeld voor intakers en (hoofd)behandelaren in de verslavingszorg en 
voor gedragswetenschappers in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Professionals uit de verstan-
delijk-gehandicaptenzorg die een LVB-vriendelijke intake willen aanbieden kunnen vooral profite-
ren van Deel I. Het geeft een gedetailleerd beeld van de intakeprocedure voor cliënten waarvan 
al bekend is dat zij een LVB hebben. Intakers en behandelaren in de verslavingszorg die een LVB 
niet meer over het hoofd willen zien, lezen in Deel II hoe zij cliënten hierop kunnen screenen. 
Ook lezen zij hoe je kunt omschakelen van een gewone intake naar een ‘LVB-vriendelijke intake’. 
Met name hoofdbehandelaars, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders kunnen hun voor-
deel doen met deel III. Hierin staat welke voorwaarden belangrijk zijn om de intake met succes 
LVB-vriendelijk te maken.

Deze handreiking richt de blik op de toekomst. De delen beschrijven de meest haalbare situatie 
op dit moment, gegeven de stand van wetenschap en zorgpraktijk. Ze bevatten ook aanbeve-
lingen voor het bereiken van een optimale, LVB-vriendelijke intake in de toekomst. Zo kan men 
in Deel I (paragraaf 6) lezen dat de verslavingszorg idealiter een kwalitatief goed LVB–vriendelijk 
instrument voor intake en indicatiestelling gebruikt. Echter, een dergelijk instrument bestaat in 
Nederland helaas nog niet. Vooralsnog is dan ook een aangepaste gegevensverzameling met 
bestaande instrumenten het hoogst haalbare. Ook voor andere onderdelen geldt dat ze op dit 
moment nog niet volledig in alle instellingen of ketenzorgverbanden te realiseren zijn. Deze hand-
reiking benoemt daarom niet alleen oplossingen in de ideale sfeer, maar ook een reeks kleinere 
en grotere stappen om tot een steeds LVB-vriendelijkere intake te komen.

LEESWIJZER 

Deel I beschrijft per stap van het intakeproces de aandachtspunten en verbetermogelijkheden 
voor de intake van cliënten van wie bij verwijzing naar de verslavingszorg bekend is dat zij een 
LVB hebben. Deel II beschrijft hoe de LVB alsnog tijdig op te sporen is bij cliënten van wie bij 
intake daarover onvoldoende bekend is. Deel II gaat ook in op de mogelijkheid tot schakelen naar 
een aangepaste intake voor cliënten met een LVB. Deel III bevat informatie over randvoorwaarden 
om een LVB-vriendelijke intake mogelijk te maken. 

In elk deel staan ‘afvinklijstjes’. Deze kunnen behulpzaam zijn om na te gaan welke onderdelen 
van de huidige werkwijze al LVB-vriendelijk zijn (vink af) en welke onderdelen nog in de praktijk 
gebracht kunnen worden. Het idee is dat hoe meer onderdelen zijn afgevinkt, hoe vriendelijker de 
werkwijze is voor mensen met een LVB. 

In elk deel komen verwijzingen voor naar bijlagen en externe bronnen met meer informatie. 
Omdat deze handreiking het intakeproces benadert vanuit verschillende invalshoeken, en reke-
ning houdt met de diversiteit van werkwijzen in verschillende instellingen, kunnen hier en daar 
herhalingen voorkomen. De handreiking kan dienen als naslagwerk of referentiedocument, waar-
mee instellingen met hun ketenzorgpartners hun eigen intakeprotocol kunnen maken. 

6  |
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|  Lichte verstandelijke beperking en verslaving

INTRODUCTIE: Lichte verstandelijke beperking en verslaving

Wanneer spreken we van een lichte verstandelijke beperking?
Volgens de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) bepalen drie criteria of een per-
soon een lichte verstandelijke beperking (LVB) heeft: 

1 De persoon heeft een IQ-score tussen 50 en 70, 
2 en een beperkt aanpassingsvermogen op ten minste twee van deze gebieden: 

communicatie, zelfzorg, sociale vaardigheden, gebruik kunnen maken van voorzieningen, 
zelfsturing, schoolse vaardigheden, werk, vrije tijd, gezondheid en veiligheid. 

3 De beperking is ontstaan voor het 18e levensjaar. 

In Nederland kunnen ook mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 (zwakbegaafd) gebruik 
maken van de zorg voor mensen met een LVB. Voorwaarde is wel dat er (ernstige) bijkomende 
psychosociale problemen zijn. Vooral de beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen en in 
de (sociaal-)emotionele ontwikkeling zorgen namelijk voor de problemen waarbij ondersteuning 
nodig is, niet zozeer de cognitieve beperkingen (Hoekman, 2015).

De DSM-5 hanteert geen IQ-criterium. De ernst van de beperking stelt men vast middels de ernst 
van de tekorten in het aanpassingsvermogen. Wel moeten de cognitieve problemen worden 
bevestigd door een intelligentietest of een klinische inschatting. Ook het exacte leeftijdscriterium 
is gewijzigd; de beperking moet zijn ontstaan gedurende de ontwikkelingsperiode (APA, 2013).

Zwakbegaafd
Het begrip ‘zwakbegaafd’ verwijst naar een IQ-score tussen 70 en 85. Het aantal mensen in deze 
categorie is veel groter dan het aantal mensen met een LVB (figuur 1). Zij vallen vaak minder op 
dan mensen met een LVB. Ze maken minder vaak gebruik van de verstandelijk-gehandicaptenzorg 
(VG), maar houden zich met moeite zelfstandig staande. Het vermogen zich sociaal aan te passen 
is beperkt. De kwetsbaarheid van deze mensen, die ‘aan de bovenkant van het LVB-spectrum’ 
functioneren, is bij de reguliere intake van de verslavingszorg vaak moeilijk herkenbaar. De cliënt 
komt assertief (streetwise) over en wijt misschien zijn gebrekkige functioneren aan het gebruik 
van verslavende middelen. Vervolgens haakt de cliënt onverwacht af (no show), omdat de intake-
procedure te ingewikkeld is. 

Figuur 1. Normaalverdeling intelligentie
  

55 70 85 100 115 130 145

0,1% 13,6%

34,1% 34,1%

13,6% 0,1%
2,1% 2,1%
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Middelengebruik
De meeste volwassenen in Nederland hebben ervaring met het gebruik van middelen. Alcohol en 
tabak worden het meest gebruikt, gevolgd door cannabis. Voor de meesten leidt het gebruik niet 
tot problemen. Na kennismaking gebruikt men incidenteel of gedurende een bepaalde periode. 
Of men gebruikt de middelen ‘geïntegreerd’, dat wil zeggen matig en passend in de sociale con-
text (tabel 1). 

 Tabel 1. Fasen van gebruik

Fase Toelichting

0 stadium Geen gebruik

Kennismaking en 
experimenteren

Vooral in de puberteit en adolescentie maken jongeren kennis met middelen. Ze 
gebruiken om ‘erbij te horen’, maar ook omdat experimenteren met allerlei soor-
ten gedrag in deze fase van de ontwikkeling normaal is. Middelengebruik is span-
nend, de voordelen worden benadrukt, rolmodellen geven het voorbeeld.

Geïntegreerd of 
sociaal gebruik

Het gebruik is meestal gering of matig. De gebruiker heeft controle over zijn 
gebruik en maakt keuzes (wat, hoeveel) die afhangen van de omstandigheden. Er 
kan gewoontevorming optreden.

Functioneel 
gebruik

Het gebruik wordt steeds meer gekoppeld aan bepaalde omstandigheden of 
gevoelens. Het gebruik wordt bijvoorbeeld ingezet om verveling te verdrijven, of 
om zich te kunnen handhaven in sociale situaties. De controle over het gebruik 
neemt af. Mogelijk begint de omgeving van de gebruiker zich zorgen te maken.

Excessief gebruik
De frequentie en de hoeveelheid van het gebruik nemen toe. De gebruiker heeft 
minder controle over het gebruik. Ook worden in dit stadium nadelige gevolgen 
voelbaar, zowel fysiek als sociaal.

Afhankelijkheid

De gebruiker kan niet meer goed functioneren zonder het middel. Er gaat veel 
tijd zitten in het verkrijgen van het middel, het gebruiken en het bijkomen van de 
effecten van gebruik. Er is sprake van onthoudingsverschijnselen (geestelijk en/of 
lichamelijk).

In hoeverre het gebruik van middelen schadelijke gevolgen heeft, hangt af van de wisselwerking 
tussen drie factoren: middel, individu en context (Zinberg, 1984) (figuur 2).

Deze algemeenheden gelden ook voor gebruikers met een LVB, maar bij hen zijn vaker risico-
factoren voor verslaving aanwezig. Daardoor leidt het middelengebruik voor hen vaker tot 
 problemen (VanDerNagel, Kiewik, & Didden, 2013).

 Figuur 2. De driehoek van gevolgen van gebruik

 

In de literatuur onderscheidt men verschillende fasen of stadia van middelengebruik, beginnend 
bij de kennismakings- en experimenteerfase tot en met verslaving (zie tabel 1).
(Vrij naar: Van der Nagel e.a. 2013.) Niet iedereen die (wel eens) gebruikt, doorloopt al deze fasen.
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• Gegevensverzameling  

SamenwerkingVisie Rand-
voorwaarden

  INTRODUCTIE  |



|  9

Problematisch middelengebruik en verslaving
De DSM-IV en DSM-5 geven problemen door middelengebruik op verschillende manieren weer. 
De DSM-IV heeft aparte criteria voor middelenmisbruik en voor afhankelijkheid van een middel. 
De DSM-5 maakt geen onderscheid tussen misbruik en afhankelijkheid, en spreekt alleen van 
‘substance use disorders’, stoornissen in het gebruik van middelen. De ernst van een stoornis in 
het gebruik van middelen (DSM-5) wordt bepaald aan de hand van het aantal criteria dat op de 
betrokkene van toepassing is: licht (twee of drie criteria), matig (vier of vijf criteria) of ernstig (zes 
of meer criteria). Tabel 2 geeft een overzicht van de gehanteerde criteria.

Tabel 2. Overzicht van DSM-criteria

DSM-IV-TR DSM-5

Misbruik (een patroon van 
onaangepast gebruik dat 
schade of lijden veroorzaakt)

Afhankelijkheid Stoornis in het gebruik van middelen

Een of meer van deze criteria 
deed/deden zich voor in de 
afgelopen 12 maanden

Drie of meer van 
deze criteria deden zich 
voor in de afgelopen 
12 maanden

Licht: twee of drie criteria doen zich voor
Matig: vier of vijf criteria doen zich voor
Ernstig: zes of meer criteria doen zich voor

1 Het gebruik leidt herhaalde-
lijk tot problemen met ver-
plichtingen op school, werk, 
thuis.

1 Tolerantie 1 Langer en meer gebruikt dan 
 voorgenomen.

2 Herhaaldelijk gebruik 
ondanks de wetenschap 
dat het gebruik lichamelijk 
gevaar kan opleveren.

2 Onthoudings- 
verschijnselen

2 Wens of weinig geslaagde poging  
om te stoppen of te minderen.

3 Herhaaldelijk in aanraking 
komen met justitie, samen-
hangend met het gebruik.

3 Langer en meer 
gebruikt dan voorgeno-
men

3 Veel tijd gaat zitten in verkrijgen, 
gebruiken en herstellen.

4 Doorgaan met gebruik 
ondanks dat het gebruik 
problemen oplevert (sociaal, 
interpersoonlijk).

4 Wens of weinig 
geslaagde poging om 
te stoppen of te minde-
ren.

4 Verminderde of gestopte sociale of 
beroepsmatige activiteiten.

5 Bovenstaande verschijnselen 
voldeden nooit aan criteria 
voor afhankelijkheid.

5 Veel tijd gaat zitten in 
verkrijgen, gebruiken 
en herstellen.

5 Het gebruik leidt herhaaldelijk tot 
problemen met verplichtingen op 
school, werk en thuis.

6 Verminderde of 
gestopte sociale of 
beroepsmatige activitei-
ten.

6 Doorgaan met gebruik, ondanks de 
problemen die gebruik oplevert 
(sociaal, interpersoonlijk).

7 Doorgaan met gebruik 
ondanks de wetenschap 
dat het gebruik niet 
goed is (sociaal, psy-
chisch of lichamelijk).

7 Belangrijke activiteiten worden 
opgegeven of verminderd (sociaal, 
beroepsmatig, vrije tijd).

8 Herhaaldelijk gebruik ondanks de 
wetenschap dat het gebruik 
lichamelijk gevaar kan opleveren.

9 Doorgaan met gebruik ondanks de 
wetenschap dat het gebruik niet 
goed is (fysiek, psychisch).

10  Tolerantie

11 Onthoudingsverschijnselen

|  Lichte verstandelijke beperking en verslaving
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DEEL  I
Een LVB-vriendelijke intake

Zodra bij aanmelding en verwijzing naar de verslavingszorg duidelijk is dat een cliënt een LVB heeft,
is het nodig de intake hierop af te stemmen. Instellingen voor verstandelijk-gehandicaptenzorg 
(VG-instellingen) kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een soepele en LVB-vriendelijke 
intake. Onmisbaar zijn een goede voorbereiding van aanmelding, intake en de begeleiding van 
de cliënt in het intakeproces. In de verslavingszorg vraagt een LVB-vriendelijke werkwijze om het 
aanpassen van de intakeprocedure, wijze van samenwerken, communicatie en de gegevensverza-
meling. 
Een LVB-vriendelijke intake vergt, kortom, aanpassingen in de hele keten (zie figuur 3) van het 
intakeproces. Deel I van deze handreiking gaat hier op in. Aan de orde komen:

1 Collegiale samenwerking en ondersteuning 
2 Aanmelding en verwijzing
3 Gegevensverzameling voor aanmelding en verwijzing
4 Voorbereiding op het intakegesprek   
5 Het intakegesprek 
6 Instrumenten in intake en indicatiestelling 
7 Zorgzwaarte en indicatie voor behandeling 

 Figuur 3. Essentiële zaken in een LVB-vriendelijke intake
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Gevolgen van gebruik
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LVB-Intake

• Intake 

• Indicatiestelling

Aanmelding

• Aanmelding en verwijzing

• Gegevensverzameling  

SamenwerkingVisie Rand-
voorwaarden
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1  Collegiale samenwerking en ondersteuning

Achtergrond
Om goede zorg voor cliënten met LVB en een verslaving te realiseren zijn zowel verslavingszorg 
(VZ) als verstandelijk-gehandicaptenzorg (VG) nodig. Goede afstemming en taakverdeling zijn 
daarbij belangrijk. 

Beschrijving knelpunten 
Bij cliënten met een lage zorgzwaarte-indicatie (voornamelijk de Wmo-doelgroep) is de ruimte 
voor ondersteuning vanuit de instelling voor verstandelijk-gehandicaptenzorg (VG-instelling) vaak 
zo beperkt dat er soms weinig zicht is op het middelengebruik, maar ook weinig tijd rest voor 
begeleiding naar de verslavingszorg. 
Bij cliënten bij wie de VG-instelling wel intensief betrokken kan zijn, worden andere knelpunten 
gesignaleerd. Soms wordt de VG-instelling vanuit de VZ niet betrokken bij de zorg (correspon-
dentie en communicatie gaan bijvoorbeeld rechtstreeks naar de cliënt). In andere gevallen lijkt de 
VG-instelling zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden om bij te kunnen dragen aan de 
intake in de verslavingszorg. Men laat het initiatief te veel bij de cliënt, of geeft onvoldoende prio-
riteit aan het begeleiden van de cliënt in de intakeprocedure. 
Aan de andere kant is niet altijd duidelijk wie in de verslavingszorg aanspreekpunt is voor vragen 
vanuit de VG-instelling. Wanneer er wel een LVB-aanspreekpunt is, belegd bij één persoon, dreigt 
het risico van een persoonsafhankelijke en daardoor kwetsbare constructie. 

Gewenste situatie
Essentieel voor de collegiale samenwerking en ondersteuning is de laagdrempelige en frequente 
beschikbaarheid van medewerkers uit beide sectoren. De samenwerking en ondersteuning 
bestaan voor de VG-instelling voor een groot deel uit het ondersteunen van de cliënt bij de 
intake, het leveren van noodzakelijke (intake)informatie en beschikbaar stellen van expertise. De 
verslavingszorg ondersteunt dit proces door ook expertise beschikbaar te stellen, snel en doeltref-
fend contacten te leggen binnen de organisatie en waar nodig informatie terug te koppelen. 

Onderdelen van de gewenste situatie
De bemoeienis van een begeleider vanuit de VG-instelling is belangrijk om de intake (en uitein-
delijk ook behandeling) succesvol te laten zijn. Wanneer men onderstaande taken kan uitvoeren, 
neemt de kans op no show aanzienlijk af. De cliënt zal bovendien meer geneigd zijn tot therapie-
trouw wanneer hij¹ eenmaal in behandeling is. 

Taken voor een begeleider vanuit de VG-instelling zijn:
• Ondersteunen van de cliënt tijdens de intake (rol van vertrouwenspersoon).
• Nabespreken van de intake met de cliënt (nagaan hoe alles geland en begrepen is).
• Verstrekken van informatie aan verslavingszorg:

- dossierinformatie nodig voor de intake
- zachte informatie die een prettig contact tussen cliënt en verslavingszorg bevordert 

(bijvoorbeeld over de juiste benaderingswijze van een cliënt). 
• Zorgen voor overdracht van informatie (en uiteindelijk behandelinhoud) naar collega’s 

van de VG-instelling:
- informatie geleverd door verslavingszorg (mits de cliënt toestemming geeft).

• Praktische ondersteuning bij planning van afspraken, vervoer et cetera.

¹ Waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ bedoeld.

|  1  Collegiale samenwerking en ondersteuning
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Het helpt de VG-instelling deze taken uit te voeren als er in de verslavingszorg een vast aan-
spreekpunt is (LVB-aanspreekpunt). Beter nog is per instelling meerdere aanspreekpunten te 
benoemen, bijvoorbeeld één aanspreekpunt per subregio in het (vaak grote) werkgebied van de 
verslavingszorginstelling. Ideaal is wanneer preventie, zorg en scholing vanuit dezelfde professi-
onals worden verzorgd. Het is dan vanuit de VG-instelling gemakkelijker om te schakelen, of om 
de zorg op te schalen. 

Taken van een LVB-aanspreekpunt in de verslavingszorg zijn:
• Bespreken indicatiestelling: welk deel kan hulpverlener in de eerstelijns voorziening (huis-

arts, POH-GGZ, VG-instelling zelf) oppakken;
• Meedenken of sprake is van een preventie-, behandel- of ondersteuningsvraag voor het 

LVB-team;
• ‘Korte lijntjes’ bevorderen: drempelverlaging door bijvoorbeeld periodiek overleg met 

open agenda;
• Telefonische triage en ondersteunen van adequate verwijzing naar de intake;
• Toeleiden naar voldoende VG-zorg, als bemoeienis van een VG-instelling nog ontbreekt 

of er een te lage zorgindicatie is;
• Per cliënt een eerste VZ-contactpersoon toewijzen aan begeleider van de VG-instelling, 

inclusief vervanger bij afwezigheid.

Gezamenlijke actiepunten VG en VZ om collegiale ondersteuning te bevorderen (vink af)

n Het maken van gezamenlijke afspraken over taakverdeling en verantwoordelijk-
heden, in eerste instantie op het individuele cliëntniveau.

n Er is wederzijds de mogelijkheid tot laagdrempelig overleg, waarbij het helder is 
welke contactpersonen voor welke cliënten beschikbaar zijn.

n Collegiale samenwerking tussen ketenzorgpartners wordt geborgd door-
dat medewerkers over en weer gefaciliteerd en gestimuleerd worden tot het 
 gezamenlijk vormgeven van de behandeling.

n Er zijn structurele afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden van 
betrokken disciplines, alsmede over de bereikbaarheid voor consultatie.

n Afspraken worden periodiek geëvalueerd.
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2  Aanmelding en verwijzing

Achtergrond
Verwijzing en indicatie voor Basis GGZ of Specialistische GGZ dienen te verlopen via de huisarts. 
Een aantal verslavingszorginstellingen verwacht daarnaast dat de cliënt zich zelf actief meldt. 
Mensen met een LVB weten deze wegen vaak niet zelf te bewandelen en hebben hier onder-
steuning bij nodig. Belangrijk is dat de verslavingszorg weet dat een cliënt te maken heeft 
met een LVB, om daar vanaf het eerste moment goed op te kunnen inspelen. Begeleiders in 
 VG-instellingen zijn vaak niet goed bekend met middelenproblematiek en de gevolgen van 
gebruik. Aanmeldingen worden daardoor soms te lang uitgesteld of vanuit een panieksituatie 
gedaan. 

Beschrijving knelpunten 
In de VG-sector bestaat onduidelijkheid over de inzetbaarheid van verslavingszorg. Ook over de 
soorten hulp die de verslavingszorg kan bieden is te weinig bekend. De onbekendheid leidt tot 
vertraging in verwijzing (bij onderschatting van de problematiek) of tot overhaaste verwijzingen 
(‘paniekverwijzingen’). Onderlinge verwachtingen in de driehoek cliënt, VG-instelling en versla-
vingszorg komen vaak niet overeen met wat men kan waarmaken. Als het gaat om de VG-zorg 
en de verslavingszorg is vaak van elkaar niet bekend hoe de andere organisatie werkt en volgens 
welke richtlijnen. Hierdoor ontstaat ‘ruis op de lijn’ en verloopt het intakeproces van de cliënt 
moeizaam. De kans op drop-out neemt toe. Ook wanneer men tijdens de intakefase initiatief en 
actie verwacht van de cliënt met een LVB, levert dit vaak vertraging of vastlopen van de procedure 
op. Tot slot is er bij aanmelding vaak  minder informatie beschikbaar over het functioneren en de 
problematiek van de cliënt dan mogelijk zou zijn, doordat aanmelding via de huisarts verloopt. Bij 
VG-instellingen (indien betrokken) is meer informatie voorhanden. 

Gewenste situatie
Aanmelding bij en verwijzing naar de verslavingszorg van cliënten met een LVB verloopt cliënt-
vriendelijk, efficiënt en vanuit een heldere, gezamenlijk gedragen procedurebeschrijving. Ver-
wijzingen zijn onderbouwd met een goede indicatie. Indien gewenst, vindt vooroverleg met de 
verslavingszorg plaats. In de verwijsbrief staat duidelijk dat het een LVB-cliënt betreft en welke 
instelling deze cliënt zorg verleent. Aanmeldfunctionarissen in de verslavingszorg zijn alert op het 
mogelijke bestaan van een LVB. Indien nodig, leiden zij de cliënt toe naar een LVB-vriendelijke 
intake.

Onderdelen van de gewenste situatie
Het is belangrijk dat VG-zorg en verslavingszorg elkaar beter leren kennen en zich bewust zijn 
van hun onderlinge cultuurverschillen, indicaties voor verwijzing, de rollen bij het intakeproces en 
de behandeling en het verloop van de intake en behandeling. Daarnaast is het belangrijk dat alle 
betrokkenen in de intake een realistische verwachting hebben van het haalbare behandelresultaat 
(prognose). Ook de verwachte inzet van de VG- en VZ-betrokkenen dient hier te worden  
be sproken.
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Aandachtspunten voor een LVB-vriendelijke aanmelding en verwijzing (vink af)

n De verwijscriteria en procedure voor cliënten met LVB zijn helder bij alle keten-
partners. 

n Verwijzers zijn in staat te beoordelen of verwijzing geïndiceerd is, of zoeken bij 
deze beoordeling ondersteuning.

n In de verwijzing wordt aangegeven dat betrokkene een cliënt met LVB is. 
- en (indien van toepassing) waar cliënt in zorg is. 

n Een medewerker van de verslavingszorg is laagdrempelig beschikbaar voor voor-
overleg over mogelijke verwijzingen. 

n Indien bij verslavingszorg bekend is dat het om een persoon met LVB gaat én de 
contactpersoon van VG-instelling is bekend, houdt zij hier rekening mee bij het 
plannen van de intake; 
- persoonlijk begeleiders worden uitgenodigd deel te nemen aan de intake. 

n De LVB-organisatie levert aanvullende informatie aan, naast de verwijzing door 
de huisarts, zoals: 
- Psychodiagnostische gegevens 
- Begeleidingsstijl 
- Communicatiestijl 

n Aanmeldfunctionarissen in de verslavingszorg zijn alert op mogelijke LVB. Voor 
een overzicht van termen in de verwijzing die kunnen duiden op LVB zie bijlage 8. 
- Bij voorkeur screenen zij nieuwe cliënten standaard op cognitief functioneren   
 met een gevalideerde screener (zie ook Deel III); 
- Indien sprake is van een LVB leiden zij de cliënt toe naar een LVB-vriendelijke 
 intake.
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3 Gegevensverzameling voor aanmelding en verwijzing

  Zie ook checklist 1 (pagina 53)

Achtergrond
Het is van belang dat een huisarts goed zicht heeft op de problematiek van zijn cliënt, zodat de 
verwijzing juist gericht en onderbouwd plaatsvindt. Met name LVB-cliënten die Wlz-zorg ontvan-
gen hebben vaak al een uitgebreid dossier, met zowel psychodiagnostische informatie als infor-
matie over hun voorgeschiedenis, medicatiegebruik, sociaal netwerk, et cetera. 
In de verwijzing naar de verslavingszorg moet de huisarts aangeven van welke stoornis vermoe-
delijk sprake is en of de zorg valt onder de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). De 
verwijsbrief kan daarnaast aanvullende informatie geven over bijvoorbeeld voorgeschiedenis en 
medicatiegebruik. Op basis van de verwijzing door de huisarts ontvangt de cliënt van de VZ-instel-
ling een uitnodiging voor een intake2.  

Beschrijving knelpunten
De VG-instelling is doorgaans beperkt betrokken bij het verwijsproces en het leveren van ver-
wijzingsinformatie aan de verslavingszorg. Hierdoor is bij intake vaak lang niet alle relevante 
informatie beschikbaar. Het pas tijdens de intakeprocedure binnenhalen van informatie die bij 
aanmelding/verwijzing al beschikbaar zou kunnen zijn, zorgt voor vertraging in het intaketra-
ject. Het ontbreken van informatie of een onjuiste BGGZ/SGGZ-indicatie kan daarbij zorgen voor 
een onjuiste initiële indeling van zorgzwaarte. Bij een onjuiste indicatie in de verwijsbrief is een 
nieuwe verwijzing nodig. Dit geeft extra administratieve belasting en vertraging in het verwijspro-
ces. Doordat de eerder genoemde belangrijke persoonlijke informatie over de cliënt ontbreekt, 
is het voor de verslavingszorg moeilijk om de intakeprocedure optimaal op de LVB-situatie af te 
stemmen. Tot slot, het wordt moeilijker om de VG-instelling te betrekken wanneer de verwijzing 
niet duidelijk vermeldt dat de cliënt een LVB heeft en VG-ondersteuning krijgt. 

Gewenste situatie
Ketenzorgpartners borgen met elkaar een proces waarin de informatieverzameling voor aanmel-
ding en verwijzing cliëntvriendelijk is en efficiënt verloopt. De werkwijze bevordert de samenwer-
king. Doordat men voorafgaand aan de intake alle relevante informatie verstrekt die voorhan-
den is, besparen de zorgpartners veel tijd en energie. Dankzij de juiste informatie op het juiste 
moment kan de VZ-partner een passende bejegening inzetten, zodat de cliënt een intakegesprek 
heeft waarin hij zich gehoord en begrepen voelt.

Onderdelen van de gewenste situatie
Hoe meer relevante cliëntinformatie de VZ-instelling ontvangt, hoe geringer de belasting voor 
de cliënt is tijdens het intakeproces. Relevant zijn psychodiagnostische informatie en informatie 
over een adequate benaderingswijze (verstrekt aan de huisarts of rechtstreeks aan de versla-
vingszorg). Informatie over de juiste benaderingswijze van een cliënt kan de intaker helpen het 
vertrouwen van de cliënt te winnen en pijnlijke valkuilen te vermijden. Welke informatie het best 
een LVB-vriendelijke intake ondersteunt, bepalen partijen uiteindelijk onderling. Enkele suggesties 
voor informatieoverdracht zijn de volgende.

2 Sommige instellingen voor verslavingszorg verwachten naast de verwijzing door de huisarts dat de cliënt 
zich zelf aanmeldt. 
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Aandachtspunten voor een LVB-vriendelijke gegevensverzameling en overdracht (vink af)

n Bij aanmelding en verwijzing wordt aangegeven dat er sprake is van LVB en 
 contactgegevens worden vermeld van de instelling en van de betrokken bege-
leider die als  contactpersoon/vertrouwenspersoon kan dienen in het intake- en 
behandel traject van de cliënt. 
- De VG-instelling vraagt de huisarts het LVB-gegeven in de verwijsbrief te  
 vermelden; 
- De VG-instelling vraagt ook de contactgegevens van de VG-instelling en de  
 contactpersoon in de verwijsbrief op te nemen.

n De cliënt heeft schriftelijk toestemming gegeven voor het delen van gegevens 
met de verslavingszorg. 
- Van belang is dat de cliënt (ook) bij de verslavingszorg een toestemmings- 
 verklaring tekent voor het delen van informatie (zie paragraaf 5).

n Er zijn lokale afspraken tussen ketenzorgpartners over de wijze waarop 
 dossierinformatie en aanvullende informatie bij aanmelding meegestuurd wordt.

n De VG-instelling levert waar mogelijk informatie aan over: 
- het middelengebruik door de cliënt en de consequenties hiervan; diens kennis  
 van middelen, visie op voor- en nadelen van gebruik alsmede motivatie voor 

  verandering 
  bijvoorbeeld door afname van de SumID-Q (Substance use and misuse in  

 Intellectual Disability-Questionnaire) (Van der Nagel e.a., 2011); 
- het cognitief en adaptief functioneren van de cliënt 
 bijvoorbeeld door het afnemen van de WAIS (Wechsler Adult Intelligence  
 Scale) (WAIS-IV-NL, 2012) en/of de SRZ-P (Sociale Redzaamheidsschaal voor 
 verstandelijk gehandicapten van hoger niveau) (Kraijer & Kema, 2004); 
- het sociaal-emotioneel niveau van cliënt 
 bijvoorbeeld in kaart gebracht met de ESSEON-R (Schaal voor het Sociaal- 

  Emotioneel Ontwikkelingsniveau) (Hoekman e.a. 2014); 
- somatische en psychiatrische voorgeschiedenis, actuele behandelaren en  
 actueel medicijngebruik; 
- huidige VG-zorg, bijvoorbeeld in de vorm van een actueel behandelings-  
 of begeleidingsplan; 
- sterke en kwetsbare kanten van de cliënt; 
- informatie over de juiste benaderingswijze van de cliënt.
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4 Voorbereiding op het intakegesprek

  Zie ook checklist 2 en 5a (pagina 53 en 56)

Achtergrond
Het intakegesprek is doorgaans de eerste daadwerkelijke kennismaking met de verslavingszorg. 
Veel cliënten ervaren het gesprek als bijzonder spannend. Vaak weten zij, en hun begeleiders uit 
de VG-zorg, van tevoren niet goed wat er van hen verwacht wordt en wat er na de intake volgt. 
Een goede voorbereiding op de intake maakt dit gesprek minder belastend en de drempel naar 
de verslavingszorg lager. Ook professionals in de verslavingszorg hebben baat bij een goede voor-
bereiding. Zo kunnen zij beter aansluiten bij het niveau van de cliënt. Een goed ingelichte inta-
ke-medewerker weet wat zorgt voor een efficiënt, prettig verlopend intakegesprek. 

Beschrijving knelpunten
Het intakegesprek is voor veel cliënten belastend. Met name het praten over middelengebruik 
en andere ‘taboes’ vinden veel LVB-cliënten spannend. Zeker als het gesprek plaatsvindt met 
een vreemde, of juist met een vertrouwd persoon die kritisch staat ten opzichte van het gebruik. 
Voorafgaand aan de intake weten cliënten vaak niet ze kunnen verwachten. Sommige cliënten 
koesteren irreële optimistische verwachtingen, andere cliënten zijn juist angstig. Zeker is dat een 
intakegesprek cognitief en sociaal-emotioneel veel van de cliënt vraagt. Dit kan leiden tot ver-
mijdende of sociaal wenselijke antwoorden, of het bagatelliseren van de problemen. Daarnaast 
zijn er lastige procedurele aspecten. De cliënt moet allerhande administratieve informatie leveren 
(verzekeringsgegevens, legitimatie). Ook moet hij rekening houden met het eigen risico van de 
zorgverzekering.

Begeleiders vanuit de VG-instelling weten vaak niet op welke wijze zij de cliënt en intaker kunnen 
ondersteunen in het intakegesprek. Professionals in de verslavingszorg hebben vaak moeite om 
de bejegening optimaal af te stemmen op de cliënt, zeker wanneer het onduidelijk is welke beje-
gening het best past. Daarnaast is het niet altijd van tevoren duidelijk of er iemand met de cliënt 
mee komt en wat diens rol en taakopvatting is. 

Gewenste situatie
Ketenpartners hebben in heldere bewoordingen hun procedure-afspraken beschreven. Deze zijn 
ter voorbereiding op het intakegesprek waaraan de cliënt, LVB-begeleider en intaker(s) deelne-
men. De afspraken borgen dat vóór de intake alle betrokkenen de juiste verwachtingen hebben 
over de procedure en inhoud van de voorbereiding.
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Actiepunten voor het creëren van de gewenste situatie (vink af)

n De LVB-begeleider wordt mede uitgenodigd voor de intake en ondersteunt de 
cliënt in het nakomen van de afspraak.

n De intaker neemt vooraf contact op met de LVB-begeleider om toe te lichten 
wat de cliënt en begeleider kunnen verwachten van het intakegesprek. De 
 intaker en begeleider bespreken vooraf hun rollen en wederzijdse verwach-
tingen. 

n De begeleider bespreekt de intake voor met de cliënt, zodat deze zich een 
 duidelijk beeld kan vormen van het gesprek. Deze bespreekt vooraf ook de 
praktische zaken en financiële consequenties (welke persoonlijke documenten 
zijn nodig bij de intake; hoe zit het met het eigen risico voor de zorg?).

n De LVB-begeleider gaat mee naar het intakegesprek. 
- De VZ-intaker gaat na of de LVB-begeleider daadwerkelijk een vertrouwens- 
 persoon3 is voor de cliënt; misschien vindt de cliënt iemand anders meer  
 geschikt voor die rol.

n Intaker(s) in de verslavingszorg verdiepen zich voor de intake in het dossier van 
de cliënt en hebben hierover vooraf contact met de LVB-begeleider. 

n De intaker past op grond van de voorinformatie de intake(procedure) aan: 
- in tijdsduur 
- op inhoud: op welke vragen is nog een antwoord nodig? 
- in de bejegening, indien daarover informatie is meegestuurd.

n Na afloop van het intakegesprek bespreekt de LVB-begeleider met de cliënt hoe 
het is gegaan en wat de vervolgstappen zijn.

3 Een vertrouwenspersoon is betrokken bij de cliënt, met de juiste niet-veroordelende attitude, en staat de 
cliënt bij tijdens intake en behandeling. Het is geen formele functie.  

DEEL I  |



|  19

5 Het intakegesprek

  Zie ook checklist 5b en 5c (pagina 56 en 57)

Achtergrond
Het intakegesprek is doorgaans het eerste daadwerkelijke contact van de cliënt met de versla-
vingszorg. Tijdens de intake (die uit meerdere intakegesprekken kan bestaan) worden de proble-
men en de hulpvraag van de cliënt in beeld gebracht. Daarna volgt een indicatiestelling. 

Beschrijving knelpunten 
Het reguliere intakegesprek ervaren cliënten, LVB-begeleiders en intakers van de verslavingszorg 
als LVB-onvriendelijk. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. Het intakegesprek duurt vaak 
te lang voor cliënten met LVB, zonder dat het iets concreets oplevert en duidelijk is wat het ver-
volg zal zijn. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in het opbouwen van een relatie. Bovendien zijn 
bij de intake vaak verschillende personen betrokken, waardoor de cliënt niet weet wie waarvoor 
het aanspreekpunt is. Verder is de rol van de LVB-begeleider in de intake niet altijd duidelijk voor 
de betrokkenen. Hierdoor kan men niet optimaal profiteren van elkaars kennis en ervaring. 

Doordat het intakegesprek LVB-onvriendelijk is, wordt de problematiek van cliënten onvoldoende 
duidelijk. Cliënten durven, willen of kunnen niet alles meteen vertellen. Het gevolg is dat profes-
sionals in de verslavingszorg de ernst van de problematiek onderschatten.

Gewenste situatie
Ketenzorgpartners borgen met elkaar een LVB-vriendelijk intakegesprek door gezamenlijk de 
 intakemethodiek, taken en verantwoordelijkheden te beschrijven en op te volgen.

Onderdeel van een LVB-vriendelijk intakegesprek
Betrokken professionals investeren tijdens de intake in eerste instantie in het opbouwen van een 
goede behandelrelatie tussen cliënt en verslavingszorg.
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Aandachtspunten voor een LVB-vriendelijk intakegesprek (vink af)

n Het gesprek gaat in, en sluit aan op het perspectief en de hulpvraag van de 
 cliënt. 
- De intaker peilt wel de motivatie van cliënt, maar stelt er geen eisen aan  
 om de intake voort te zetten.

n De bejegening en communicatie is afgestemd op mogelijkheden en beperkin-
gen van de cliënt. 
- Bijlage 2 geeft een aantal tips in de communicatie met LVB-cliënten. 

n Betrokkenen houden in het gesprek voldoende rekening met de valkuilen en 
‘allergieën’ van de cliënt. 
- Deze ‘zachte’ informatie is in het voorgesprek tussen de intaker en  
 LVB-begeleider gedeeld.

n Het gesprek biedt de cliënt alvast een (concreet) behandelperspectief.

n Het intakegesprek gaat voldoende over de mogelijkheden (niet met name over 
problemen en beperkingen) 
- De intaker maakt in het eerste gesprek al duidelijk te willen en kunnen  
 helpen, en betrekt ook de LVB-begeleider in het schetsen van een behandel- 
 perspectief.

n De intaker is erop voorbereid dat de intake meer dan één gesprek vergt; hij 
krijgt daar vanuit de verslavingszorg ruimte voor. 
- Vervolggesprekken zorgen voor een compleet beeld van de cliënt en  
 resulteren in een indicatiestelling.

n De intaker stemt de duur van het intakegesprek af op de concentratiespanne 
van de cliënt. Doorgaans zijn om die reden minstens twee intakegesprekken 
nodig.
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6 Instrumenten in intake en indicatiestelling

  

Achtergrond
Verslavingszorginstellingen gebruiken doorgaans (al dan niet door zorgverzekeraars verplichte) 
standaardinstrumenten voor triage en intake. Deze sluiten doorgaans niet goed aan bij cliënten 
met een LVB. Dit verhoogt de drempel voor intake en levert het risico op foutieve informatie op. 

Beschrijving knelpunten 
Veel gebruikte instrumenten in de intakefase (zoals de MATE) zijn – ook bij mondelinge afname 
door een getrainde intaker – voor de LVB-cliënt te ingewikkeld en daardoor te belastend. 

Gewenste situatie
In de ideale situatie maakt men gebruik van een gestandaardiseerd en gevalideerd LVB-vriende-
lijk intake-instrument. Bij het schrijven van deze handreiking is een dergelijk gestandaardiseerd 
(Nederlandstalig) intake-instrument nog niet beschikbaar in de verslavingszorg. Zolang het ideale 
instrument nog niet bestaat, zal men moeten zoeken naar een LVB-vriendelijkere intakemethodiek. 

Ketenpartners beogen in de intakefase een goed evenwicht te vinden tussen gestandaardiseerde, 
systematische gegevensverzameling aan de ene kant en een individuele cliëntbenadering aan de 
andere kant. Waar dit (nog) niet haalbaar is, stemt men het gebruik van reguliere instrumenten zo 
veel mogelijk af op de mogelijkheden en beperkingen van de LVB-cliënt. Reguliere instrumenten 
zijn (deels) te gebruiken met cliëntinformatie afkomstig van de VG-instelling.

Onderdelen van een LVB-vriendelijk gebruik van (standaard)instrumenten
Mogelijke LVB-vriendelijke inzet van (standaard)instrumenten: 

• Gebruik van al verzamelde informatie over de cliënt, afkomstig van de VG-instelling, 
zoals verwijsinformatie en informatie van derden (bijvoorbeeld de LVB-begeleider);

• LVB-vriendelijker formuleren van de vragen uit gestandaardiseerde intake-instrumenten 
(hoewel dat soms indruist tegen de afname-instructies);

• Gebruik van alternatieve bestaande LVB-instrumenten voor onderdelen van gestandaardi-
seerde intake-instrumenten (zie bijlage 4 voor een aantal voorbeelden).

LVB-vriendelijke toepassing van standaardinstrumenten (vink af)

n De intaker vult zo veel mogelijk onderdelen van de (verplichte) intake-instru-
menten in met vooraf verkregen informatie van de huisarts en/of VG-instelling.

n De intaker past de standaardinstrumenten toe op een manier die het meest 
LVB-vriendelijk is, als de beschikbare informatie niet toereikend is. 

n Intern zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop men intake-instrumenten 
LVB-vriendelijk gebruikt.

n Het gebruik van instrumenten voor intake en indicatiestelling wordt waar nodig 
ad hoc aangepast om deze LVB-vriendelijk te maken.
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7 Zorgzwaarte en indicatie voor behandeling

  Zie ook checklist 6 (pagina 57)

Achtergrond
Doel van de gegevensverzameling in de intakefase is een goed onderbouwde indicatiestelling 
voor eventuele nadere diagnostiek en behandeling. Bij veelgebruikte instrumenten (zoals de 
MATE) zijn algoritmes beschikbaar, die ingevoerde data wegen en bewerken tot een zorgindicatie. 
Deze algoritmes zijn gebaseerd op het instrument voor indicatiestelling, maar zijn er geen inte-
graal onderdeel van.

Beschrijving knelpunten 
Er ontbreekt een gevalideerd LVB-vriendelijk instrument voor indicatiestelling en het bepalen van 
de zorgzwaarte. Doorgaans is er bij cliënten met een LVB een langere behandeling nodig dan bij 
cliënten met vergelijkbare problematiek zonder LVB. De indruk bestaat dat in een aantal gevallen 
de zorgzwaarte te licht wordt ingeschat. 
De (psychische) gezondheid van veel LVB-cliënten met een verslaving laat vaak te wensen over. 
Het is onvoldoende duidelijk of de screenende vragen in de intake voldoende inzicht geven in de 
aard en ernst van mogelijke psychische problematiek.

Gewenste situatie
Men maakt in de intakefase gebruik van een kwalitatief goed LVB-vriendelijk instrument voor 
intake en indicatiestelling. Dit instrument ondersteunt het klinisch oordeel over de zorgvraag van 
de cliënt. 

Onderdelen van een LVB-vriendelijke indicatiestelling
Idealiter beschikken instellingen voor verslavingszorg over intake-instrumenten die ook bij cliënten 
met LVB een betrouwbare indicatie voor zorgzwaarte geven. Zolang deze ontbreken, moeten de 
benodigde gegevens zoveel mogelijk op een andere manier worden verzameld dan via cliënt-in-
terviews en via het zelf invullen van vragenlijsten door de cliënt. De uitkomsten van de inventari-
satie moeten vervolgens in het klinisch oordeel kritisch worden beoordeeld (zie ook bijlage 3).
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Overwegingen bij het stellen van indicaties bij mensen met een LVB (vink af)

n Bij de indicatiestelling wordt rekening gehouden met de LVB; voor cliënten met 
LVB zijn doorgaans (aanzienlijk) intensievere en langere trajecten nodig dan bij 
cliënten zonder LVB. 

n Betrek in de vorming van het klinisch oordeel ook de zorgvraag van de cliënt en 
inschatting van de VG-instelling. 

n Het is raadzaam de wenselijkheid tot klinische opname te bespreken voor 
 cliënten die vanwege hun verslaving al langer intensieve VG-zorg hebben 
gehad, of voor wie klinische behandeling vanwege beperkte draagkracht (van 
cliënt en omgeving) aan de orde is, ook als het intake-instrument niet indiceert 
voor klinische zorg.

n Het is raadzaam om naast de intake ook een standaard medische screening uit 
te voeren om onderbehandelde problematiek op te sporen (denk aan somati-
sche anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium onderzoek).

n Indicaties voor en taakverdeling in aanvullende psychologische of psychiatrische 
diagnostiek worden bij voorkeur met behandelaars van de LVB-ketenpartner 
besproken.

|  7  Zorgzwaarte en indicatie voor behandeling
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DEEL  II
Schakelen van reguliere naar LVB-intake

Bij een aanzienlijk deel van de cliënten met LVB die in de verslavingszorg worden behandeld, is 
bij verwijzing niet meteen duidelijk dat er sprake is van een LVB. Deze groep komt doorgaans in 
de reguliere intakeprocedure terecht. Dit deel beschrijft hoe men binnen de reguliere intake tijdig 
kan signaleren dat (mogelijk) sprake is van een LVB en hoe de intake daarop kan worden aange-
past. Dit deel beschrijft voorts hoe men vanuit de reguliere intake de overstap naar de LVB-vrien-
delijke variant kan maken (figuur 4).

 Figuur 4. Schakelmodule
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1  Signaleren van LVB in reguliere procedure

Achtergrond
Veel cliënten met een LVB leven een betrekkelijk zelfstandig leven, met al dan niet enige vorm van 
ondersteuning van naasten of professionals. Deze groep doet niet altijd een beroep op VG-zorg 
en staat ook niet altijd bij een verwijzende huisarts als ‘LVB’ bekend. Voor een ander deel van 
de cliënten is het wel bekend dat er sprake is van een LVB, maar vindt de cliënt of verwijzer het 
onnodig of onwenselijk om dit bij verwijzing en aanmelding aan te geven. 
Wanneer een cliënt nog geen begeleiding krijgt vanuit een VG-instelling of wanneer niet bekend 
is dat deze hulpverlening betrokken is, komt een cliënt binnen in het reguliere circuit van ver-
slavingszorg. Van belang is dat men dan alsnog zo snel mogelijk onderkent dat er sprake is van 
LVB-problematiek. Zo kunnen betrokken professionals het behandelproces afstemmen op de 
mogelijkheden en kenmerken van de cliënt. Bij voorkeur kijkt men ook al naar opties voor ver-
volgbegeleiding na afronding binnen de verslavingszorg. 

Beschrijving knelpunten
Wanneer bij verwijzing niet duidelijk is dat er sprake is van een LVB, komt de cliënt in een regu-
liere intakeprocedure terecht. Helaas leert de ervaring dat ook daarin niet altijd tijdig duidelijk 
wordt dat er sprake is van LVB. Het risico is dat men LVB-gerelateerde uitingen interpreteert als 
tekenen van gebrek aan motivatie. Voorbeelden zijn dat de cliënt zijn hulpvraag niet goed kan 
verwoorden of het gebruikspatroon niet goed kan weergeven. Wanneer niet bekend is dat er 
sprake is van een LVB, kan in/bij het behandeladvies geen rekening houden met deze beperkingen. 

Vooral bij de cliënten met een relatief hoog niveau binnen het LVB-spectrum valt ook tijdens de 
intake de LVB niet altijd goed op. Zij presenteren zich verbaal relatief sterk, of zijn streetwise. 
Eventuele signalen van LVB pikken de intakers daarom niet altijd op. Een aantal vragen uit stan-
daardinstrumenten blijkt ook niet altijd voldoende indicatief voor LVB (bijvoorbeeld vragen over 
schoolopleiding, of rechtstreekse vragen naar cognitieve beperkingen). Standaard screening op 
cognitieve beperkingen ontbreekt doorgaans in de intake of instellingen kiezen voor screenen ‘op 
indicatie’, met een groter risico dat men onterecht niet screent en de herkenning van LVB mis-
loopt. 

Gewenste situatie
Alle cliënten die de verslavingszorg binnen komen krijgen standaard een screening om te bepalen 
of en in welke mate er sprake is van cognitieve beperkingen. Daarnaast wijst screening uit of de 
cliënt in aanmerking komt voor aanvullend onderzoek zoals een IQ-onderzoek en een neuro-
psychologisch onderzoek. Screening voor cognitieve beperkingen gebeurt met behulp van een 
gestandaardiseerd, gevalideerd instrument.

Aanknopingspunten voor het signaleren van LVB in reguliere procedure
Bij telefonische aanmelding vraagt men de cliënt of hij elders in zorg is en begeleiding ontvangt. 
Wanneer het antwoord bevestigend is, kan men toestemming vragen om met deze instelling 
contact te leggen en zo een toestemmingsverklaring te verkrijgen voor het verdere traject. Indien 
IQ-gegevens bekend zijn, is het van belang dat de verwijzer dit opneemt in zijn verwijzing, inclu-
sief vermelding van IQ-test en testdatum. 

|  1 Signaleren van LVB in reguliere procedure
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Aandachtspunt bij cliënten die zich melden zonder begeleidende hulpverlening (vink af) 

n Elke cliënt wordt in de intakefase gescreend op cognitieve beperkingen via een 
gestandaardiseerd instrument: 
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine, 2004) 
 • Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking 
  (SCIL; Kaal, Nijman, & Moonen, 2012) 
 • Hayes Ability Screening Index (HASI; Ting, Vanheule, & Vanderplasschen,  
  2014) 
- Positieve uitslag op deze screeningstest leidt tot omschakelen naar LVB- 
 vriendelijke intake en/of 
- er volgt aanvullend onderzoek zoals een IQ onderzoek en een neuropsycho- 
 logisch onderzoek.

Aandachtspunten voor de intaker als standaard screening op LVB bij nieuwe cliënten 
niet mogelijk is (vink af) 

n Is er een hulpverleningsvoorgeschiedenis? 
- Mogelijk is in het verleden wel een VG-instelling betrokken geweest. Zeker bij 
 verslavingsproblematiek onttrekt een cliënt zich vaak aan zorg (zorgmijdend) 
 of wil hij niets met zijn verslavingsproblematiek doen, waardoor de zorg  
 afhaakt. 
- Eerder vastgelopen hulpverlening in de verslavingszorg kan een LVB-signaal  
 zijn. Cliënten met LVB zijn vaak ‘draaideur-cliënten’, maken vaak trajecten  
 binnen de verslavingszorg niet af, of doen dit wel maar vallen snel terug.

n Wat is bekend over de schoolcarrière en levensloop? 
- De schoolcarrière alleen is niet voldoende indicatie voor LVB. Plaats de  
 (school)loopbaan in het tijdsbeeld en de ervaringen van de cliënt. Met name  
 oudere cliënten hebben vaak alleen de basisschool afgerond; er was nog  
 geen speciaal onderwijs. Soms mochten ze achter in de klas meedraaien  
 met een extra kleurplaat en aangepast werk. Vraag wat iemand daarna heeft  
 gedaan: een vervolgopleiding of meteen gaan werken? Welk type werk, een  
 baan voor langere tijd of steeds wisselend werk?

n	 Wat is bekend over relaties en sociaal netwerk? 
- Heeft iemand veel wisselende relaties? Of zijn er juist problemen ontstaan na  
 het wegvallen van een stabiele relatie? 

In bijlage 5 staat een aantal van deze punten samengevat in de CHECK-list LVB.
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2 Bespreekbaar maken van LVB-signalen bij de cliënt

  Zie ook checklist 3b en 3c (pagina 54 en 55)

Achtergrond
Als er op basis van klinische indrukken of systematische screening signalen zijn van een mogelijke 
LVB, dan kan men de werkwijze aanpassen. De eerste stap is doorgaans om deze signalen te 
bespreken en verifiëren.

Beschrijving knelpunten 
Signalen van LVB zijn niet altijd eenduidig en ook voor een lage score op een cognitieve screener 
zijn meerdere verklaringen mogelijk. Bovendien is het begrip ‘verstandelijke beperking’ voor veel 
cliënten en soms ook voor hulpverleners beladen. Dit maakt het lastig om vermoedens van LVB en 
het daarop aanpassen van de ingezette standaardprocedure te bespreken. Toch is het noodzake-
lijk om het gesprek erover te voeren, om de intakeprocedure goed aan te kunnen passen. 

Gewenste situatie
Intakers in de verslavingszorg zijn in staat om bij cliënten, bij wie tijdens de intake het vermoeden 
van LVB rijst, signalen hiervan te verifiëren en op respectvolle wijze met cliënten te bespreken. Zij 
zetten de juiste stappen om de intakeprocedure aan te passen. Zij bespreken dat met de cliënt en 
schakelen VG-zorg in.

Onderdelen van het bespreekbaar maken van LVB met een cliënt
Intakers passen hun gesprekstechniek aan om signalen van LVB met de cliënt te bespreken. 
Belangrijk is ervoor te zorgen dat de cliënt zijn beperking niet opvat als (weer) een probleem of 
een  signaal dat hij tekortschiet. Het gaat om een gegeven, en de intaker overlegt hoe daar samen 
mee om te gaan.

Gesprekstechnieken voor de intaker (vink af)

n Haak waar mogelijk aan bij wat de cliënt zelf aangeeft, verbaal of non-verbaal. 
- Benoem dit signaal (‘ik zie/merk dat …’) en vraag of je iets kan doen om het  
 ongemak of de moeite van de cliënt te verminderen 

n Ga na in hoeverre de signalen ook in andere contexten al zijn voorgekomen en 
wat daarin problemen en oplossingen voor de cliënt waren. 

n Ga na in hoeverre er nader onderzoek naar cognitief functioneren is gedaan, 
dan wel een diagnose is gesteld. 

n Laat weten dat de cliënt niet de enige is die moeite heeft met de reguliere inta-
keprocedure en dat het mogelijk is om ervan af te wijken. 

n Doe eventueel een concreet voorstel om de procedure even aan de kant te 
schuiven en geef ruimte aan de cliënt om op zijn eigen manier zijn verhaal te 
doen. 

n Bespreek daarna op respectvolle wijze hoe de intake verder aangepast wordt. 

n Bespreek de mogelijkheid van het inschakelen van VG-zorg.

|  2 Bespreekbaar maken van LVB-signalen bij de cliënt
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3 Schakelen naar LVB-procedure

  Zie ook checklist 5 (pagina 56 en 57)

Achtergrond
Wanneer vermoedens van LVB onderbouwd of bevestigd zijn, is het raadzaam om zo snel moge-
lijk op cliëntvriendelijke wijze over te stappen op de LVB-vriendelijke intake (zie deel I). 

Beschrijving knelpunten 
Intakers in de reguliere intakeprocedure zijn niet altijd bekend met of ervaren in het afnemen van 
een LVB-vriendelijke intake. Overstappen op een nieuwe intakevorm levert daardoor vaak wisse-
ling van hulpverleners op. Overstappen tijdens het intakeproces is organisatorisch ook lastiger dan 
aan het begin van een intake. Anderzijds is het ook bijzonder cliëntonvriendelijk om de reguliere 
intake vanwege de LVB al direct na de kennismaking stop te zetten. De cliënt heeft dan nog niet 
de ruimte gekregen om zijn verhaal te doen en bekrachtigd te worden in de stap die hij heeft 
gezet om zorg te vragen.
Bij het overstappen naar een andere intakevorm bestaat daarnaast het risico dat er opnieuw 
sprake is van een wachttijd. Dit alles levert voor cliënten extra belasting op. De vraag is in hoe-
verre de meerwaarde van een aangepaste intakeprocedure daar tegenop weegt.

Gewenste situatie
Idealiter zijn alle intakers in de verslavingszorg in staat om van een reguliere intakeprocedure om 
te schakelen naar een LVB-vriendelijke intake en zijn organisatieprocessen hierin volgend. Waar 
nodig kan men gebruik maken van deskundigheid en advies van collega’s binnen de verslavings-
zorg en ketenpartners uit de VG-zorg. Mocht de eerste intaker niet direct kunnen overschakelen 
van reguliere naar aangepaste intake, dan is beschreven op welke wijze dit wel kan gebeuren.

Overwegingen bij het schakelen naar een LVB-vriendelijke werkwijze
Telkens moeten betrokkenen overwegen wat het minst belastend is voor de cliënt met LVB. Zo is 
de kans het grootst dat de cliënt de intakefase afmaakt en dat een goede indicatie wordt gesteld. 

Aandachtspunten voor de intaker (vink af)

n Bij voorkeur hoeft de cliënt tijdens of na de intake niet te wisselen van contact-
persoon. 
- Als wisseling naar een nieuwe behandelaar toch nodig is, dan kan dit het best  
 na afronding van de intake en indicatiestelling gebeuren. 
- Als overstappen naar een andere intaker nodig is, zoek daarvoor dan het voor  
 de cliënt minst belastende moment in de intakefase.

n De overstap van reguliere intake naar een andere behandelaar verloopt via een 
‘warme overdracht’.

n Als overstappen tijdens de intakefase wel wenselijk is, zorg dan dat de eerste 
intaker het contact op een cliëntvriendelijke wijze kan afronden en overdragen 
aan een collega die de LVB-intake doet.
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Aandachtspunten voor de VZ-organisatie (vink af)

n Alle intakers in de verslavingszorg zijn in staat en worden organisatorisch 
 gefaciliteerd om van een reguliere intakeprocedure om te schakelen naar een 
LVB-vriendelijke intake. 
- Win zo nodig tijdens de intakefase advies in bij een collega die 
  gespecialiseerd is in LVB-problematiek.

n De instelling heeft in samenwerking met VG-ketenpartners beschreven hoe er 
op welk moment van de intake kan worden overgestapt, en wie hierin op welke 
wijze kunnen ondersteunen.

n De instelling heeft afspraken met VG-ketenpartners voor de overdracht van 
 cliënten naar VG-zorg.

Bijlage 6 biedt suggesties voor mogelijke overstapmomenten, van reguliere naar LVB-intake.

|  3 Schakelen naar LVB-procedure
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DEEL  III
Randvoorwaardelijke en organisatorische aspecten

Afgezien van de inhoud en bejegening tijdens de intake, werpen verschillende organisatorische 
en randvoorwaardelijke aspecten in de LVB- en verslavingszorg een drempel op voor samen-
werking en goede verslavingszorg aan LVB-cliënten. Ook hierin is verbetering mogelijk, onder  
meer wat betreft: 

1 Visie op LVB en verslaving
2 Een LVB-vriendelijk intakeproces
3 Passende financiële kaders
4 LVB-vriendelijke correspondentie en communicatie
5 Deskundigheidsbevordering
6 Faciliteren van afstemming en samenwerking

Bewust werken aan een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg, met betrokkenheid van de 
VG-instelling, kan een gezamenlijk gedragen visie op LVB en verslaving opleveren. De kiem van 
deze visie ligt in de praktijkervaringen van professionals op de werkvloer.
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1  Visie op LVB en verslaving

Achtergrond
Een gezamenlijk gedragen visie op LVB en verslaving is van belang om de samenwerking en de 
toeleiding tot verslavingszorg te kunnen verbeteren. Dit vergt meer kennis van elkaars deskundig-
heidsgebied, mogelijkheden en onmogelijkheden, behandelaanbod, et cetera. Erkennen dat de 
dubbele problematiek bestaat, is van groot belang. Evenals het zien van de eigen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hierin als zorgverlener(s). 

Beschrijving Knelpunten
Wat betreft middelenbeleid in VG-instellingen is de ervaring dat een repressief beleid kan leiden 
tot het verzwijgen van gebruik en zo belemmerend werkt voor snelle interventies. Een ‘lais-
sez-faire’ benadering, waarbij men pas ingrijpt als de problemen uit de hand gelopen zijn, werkt 
evenmin.
Niet altijd kent men in de verslavingszorg de visie en het beleid van de verwijzende VG-instelling 
omtrent middelengebruik. Ook lijkt de verslavingszorg de ernst van de problematiek voor cliënt 
en omgeving soms te onderschatten, zeker wanneer de mate van het gebruik relatief beperkt is 
(tegen de achtergrond van wat men in de verslavingszorg gewend is). Men lijkt zich dan onvol-
doende bewust van de gevolgen van dit beperkte gebruik voor cliënt en omgeving. 

Gewenste situatie 
Ketenpartners zien het regelen van adequate ketenzorg voor cliënten met LVB en verslaving 
als een gezamenlijke opdracht, met respect voor elkaars expertise. Er is een gezamenlijk gefor-
muleerde en breed gedragen visie op LVB en verslaving. Er zijn geformaliseerde afspraken over 
wederzijdse taken en verantwoordelijkheden. Op de werkvloer handelt men naar deze visie. Peri-
odiek evalueren de partners de visie en praktische uitwerking, en stellen deze waar nodig bij. 

Onderdelen van een gedeelde visie op LVB en verslaving
Een gezamenlijk geformuleerde visie is doorgaans het resultaat van een samenwerkingsproces 
waarin gaandeweg op steeds meer onderdelen een gedeelde visie en wederzijds ondersteunde 
werkwijze ontstaat. Samenwerken op casusniveau is (en blijft) de basis van samenwerking. Peri-
odiek overleg met betrokken medewerkers, dat de enkele casusbespreking overstijgt, intensi-
veert de samenwerking. Dit leidt in veel gevallen tot vruchtbare samenwerking en het optimaal 
bedienen van de gezamenlijke cliënten. Essentieel is dat er tussen de VG-instelling en de versla-
vingszorg overeenstemming bestaat over wat weinig gebruik is, riskant gebruik en zeer riskant 
gebruik, en welke handelingsopties er zijn (stoplichtmodel, zie bijlage 1).

|  1 Visie op LVB en verslaving
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Elementen die blijk geven van een gedeelde visie op LVB en verslaving (vink af)

n In VG-instellingen bevordert men een open klimaat, waarin middelengebruik 
weliswaar ontmoedigd wordt, maar ook bespreekbaar is. 

n Men monitort het gebruik door cliënten, en gaat daarbij steeds na of er inter-
venties nodig zijn. 

n Middelengebruik is geen contra-indicatie voor zorg vanuit de VG-instelling. 

n De verslavingszorg kijkt goed naar wat reëel is bij de individuele cliënt bij het 
beoordelen van de ernst van de problematiek en de haalbaarheid van mogelijke 
interventies en doelen.

n Een LVB is geen contra-indicatie voor verslavingszorg. 

n Nieuwe cliënten worden bij voorkeur standaard op cognitief functioneren 
gescreend met een gevalideerde screener.

Gezamenlijke visie: tussen bottom-up en top-down

Casusniveau
Samenwerking begint vrijwel altijd op basis van een casus. In de meeste gevallen hebben VG-in-
stellingen en verslavingszorg al gedeelde ervaringen op casusniveau. Als beide partijen elkaars 
behoeften voldoende aanvoelen en voldoende flexibel zijn om daar ook aan tegemoet te komen, 
verloopt deze samenwerking zonder al te veel problemen. De praktijk laat echter zien dat dit niet 
altijd het geval is. 

Periodiek overleg over samenwerking (naast casusoverleg)
Een volgende stap in de samenwerking is periodiek overleg over de samenwerking op casusni-
veau en over verbetermogelijkheden. Men deelt ervaringen, doet suggesties, spreekt intenties uit 
en maakt eventueel afspraken voor verbeteringen in de samenwerking. Deze vorm van samen-
werken en afstemmen is geworteld in de praktijk van alledag en vergt wel enige inspanning van 
het management, omdat er vaak meerdere aanbieders in de regio zijn. De praktijk laat zien dat 
dergelijk overleg afhankelijk is van enkele individuen, waardoor de continuïteit (of borging) van 
de gemaakte afspraken kwetsbaar is.

Samenwerkingsovereenkomst
Het hoogste niveau van samenwerking is een geformaliseerde, in de praktijk gedragen samen-
werkingsovereenkomst of convenant tussen de verslavingszorg en VG-instellingen. Dit vergt 
behoorlijke inspanning op management- en bestuursniveau. Een dergelijke overeenkomst, met 
daarin een gezamenlijk geformuleerde visie en doelstelling geeft blijk van gezamenlijk gevoelde 
verantwoordelijkheid om de zorg voor mensen met een LVB en verslaving te optimaliseren. 

Een formele samenwerkingsovereenkomst kan het eindresultaat zijn van het (bottom-up) proces 
van samenwerken. Ze kan ook het begin zijn van een samenwerking die top-down zijn weg vindt 
in de organisatie. In beide gevallen komen vroeg of laat alle aspecten van een LVB-vriendelijke 
intake en indicatiestelling aan de orde. Formele samenwerking vergroot de kans op continu-
iteit van gemaakte afspraken in alle delen van de organisatie(s). De praktijk leert desondanks 
dat er gedreven managers nodig zijn, met hart voor LVB, en ook betrokken professionals die de 
gemaakte afspraken leven (blijven) inblazen.
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2  Een LVB-vriendelijk intakeproces

Achtergrond
De intake in de verslavingszorg is voor veel cliënten met een LVB een moeilijk te nemen drempel. 
Deel I van deze handreiking beoogt de intaker handvatten te geven om verschillende stappen in 
dit proces LVB-vriendelijker te maken. Dit is alleen haalbaar als men op organisatorisch niveau 
en in samenwerking met de ketenpartners afspreekt hoe de intake LVB-vriendelijk gemaakt kan 
 worden. Dat betekent in sommige gevallen een afwijking van de standaardbedrijfsprocessen. 

Beschrijving knelpunten
De reguliere intakeprocedure in de verslavingszorg is vaak LVB-onvriendelijk doordat de aan-
meldfase wachttijden heeft en men eigen initiatief van de cliënt verwacht. Soms worden cliënten 
uitgeschreven als ze niet op komen dagen. Vooral voor cliënten met een LVB die er alleen voor 
staan is dit een knelpunt. Daarnaast zijn de normtijden voor de intake vaak te krap. Voor iemand 
met een LVB is het lastig wanneer hij gedurende de intake en behandeling te maken krijgt met 
wisselende gezichten en rollen. 

Gewenste situatie
Ketenzorgpartners hebben gezamenlijke afspraken over de intakeprocedure van LVB-cliënten 
beschreven. Men maakt afspraken op maat, aansluitend bij de mogelijkheden van de cliënt. 

|  2 Een LVB-vriendelijk intakeproces
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Aandachtspunten in een LVB-vriendelijk intakeproces (vink af)

n Kan men op het moment van aanmelding in de verslavingszorg snel doorpak-
ken? Dit is nodig om de cliënt met een LVB binnen te houden. LVB-cliënten zou-
den voorrang moeten krijgen bij intake. 
- Praktisch gezien is het wel verstandig een intakedatum te plannen zodra de 
voorinformatie van VG-zorg is aangeleverd.

n Er is een contactpersoon binnen de verslavingszorg die een (belangrijke) rol kan 
spelen om samen met de betrokken VG-instelling het intakeproces soepel te 
laten verlopen. 
- Vice versa is het wenselijk dat er een contactpersoon binnen de  
 LVB-organisatie is voor overleg.

n Bij aanmelding stuurt men een ondertekend toestemmingsformulier mee, 
waarin de cliënt toestemming geeft tot uitwisseling van gegevens tussen de 
instellingen. Dit kan onderlinge samenwerking en afstemming bevorderen. 
- Als de cliënt (nog) geen toestemming wil geven voor inhoudelijke uitwisseling,  
 kan in plaats daarvan gevraagd worden om toestemming voor niet-inhoudelijk 
 overleg tussen de ketenpartners, dat alleen gaat over het plannen van de  
 intake.

n Men plant voldoende tijd voor de intake, gespreid over meerdere afspraken. 
- Het eerste intakegesprek moet zo kort en uitnodigend mogelijk zijn, zodat de  
 cliënt een positieve ervaring opdoet en open staat voor een vervolgtraject.

n Het is wenselijk dat de cliënt zijn intake heeft met degene die ook de ver-
antwoordelijk behandelaar en contactpersoon wordt, zodat de cliënt zo min 
 mogelijk verschillende gezichten ziet en er vanaf het begin een stabiele basis 
mogelijk is. 

n Verslavingszorg en de VG-instelling hebben gezamenlijk afspraken gemaakt 
over verwachtingen naar de cliënt toe en welke ondersteuning men biedt. Zulke 
afspraken verkleinen de kans op drop-out. 
- Er is ruimte voor zorg op maat en aanpassing van regels die voor reguliere 
 cliënten gelden.
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3  Passende financiële kaders

Achtergrond
Het werken met cliënten met LVB en verslaving vergt een bijzondere inspanning van alle betrok-
kenen. Deze inspanning kan niet altijd binnen bestaande productieafspraken geleverd worden. 
Daarom zijn doorgaans aanvullende afspraken nodig.

Beschrijving knelpunten
Knelpunten in de reguliere afspraken met zorgverzekeraars zijn onder meer dat de zorgverze-
keraar de arts voor verstandelijk gehandicapten niet altijd als verwijzer erkent4. Enkele zorgver-
zekeraars hebben met de verslavingszorg alleen afspraken gemaakt over inkoop van zorg op de 
indicatie ‘afhankelijkheid van een middel’. Dat betekent dat voor de indicatie ‘misbruik van een 
middel’ de verslavingszorg voor deze cliënten niet wordt vergoed. Normtijden in de reguliere 
 intakeprocedures zijn onvoldoende voor cliënten met LVB. Verplichte aanmeldings- of intake- 
instrumenten en ROM-instrumenten (routine outcome monitoring) zijn vaak niet geschikt voor 
cliënten met een LVB.
Voor cliënten met een Wlz-indicatie bestaat soms ten onrechte de indruk dat verslavingszorg 
voor cliënten met een Wlz-verblijf- en behandelingsindicatie niet onder een DBC kan vallen5.  
In de verslavingszorg is soms onvoldoende kennis over procedures en indicaties, waardoor het 
regelen van Wlz-zorg voor cliënten die nog geen VG-zorg hadden lastig is.
Indicaties voor Wmo-begeleiding zijn vaak dusdanig beperkt dat LVB-begeleiders onvoldoende 
tijd hebben om de cliënt voldoende te begeleiden tijdens de intake voor de verslavingszorg.

Gewenste situatie
Er zijn sluitende afspraken tussen ketenzorgpartners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeen-
ten over verwijzingen, indicaties, financiering en monitoring van zorg aan cliënten met LVB en 
verslaving. Deze afspraken zijn dusdanig vormgegeven dat zij het primaire proces ondersteunen. 
Bij knelpunten bedenkt men gezamenlijk oplossingen op casusniveau. Naar aanleiding van deze 
praktijkervaringen evalueert men periodiek de afspraken, en stelt deze bij. 

Onderdelen van de passende financiële kaders
Soms is het mogelijk om met zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten nadere afspraken te 
maken over zorg voor cliënten met LVB en verslavingsproblemen. Het kan gaan om procedurele 
versoepeling (bijvoorbeeld standaardinstrumenten niet verplicht stellen), ruimere financiële kaders 
en nadere afspraken over samenloop van zorg. Concreet gaat het hierbij om afspraken op het 
gebied van:

• Erkenning van de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) als verwijzer;
• Financiering van extra inspanningen in de intake voor behandeling van LVB-cliënten met 

een verslaving (denk aan de noodzaak om de intake in meerdere gesprekken te doen);
• Financiering van niet rechtstreeks cliëntgebonden activiteiten, bijvoorbeeld uit project- of 

preventiebudgetten;
• Samenloop van Wlz- en DBC-zorg, ook voor langdurige klinische zorg;
• Toeleiding van cliënten zonder VG-zorg naar adequate Wlz- of Wmo-zorg.

Hierbij is goede beschrijving en onderbouwing van de extra inspanning nodig, inclusief te ver-
wachten resultaat (al dan niet op wat langere termijn).

4 De arts verstandelijk gehandicapten (AVG) staat niet in het overzicht van erkende beroepen/instanties die 
een geldige verwijzing kunnen geven (VWS, 2014). Zorgverzekeraars kunnen aanvullende of beperkende 
voorwaarden stellen in de contracten die ze sluiten met zorgaanbieders. Voor verzekerden gelden de 
polisvoorwaarden van de verzekeraar.

5 Het integrale zorgaanbod bij verblijf en behandeling door de Wlz-instelling omvat behandeling van een 
psychische stoornis, voor zover die in zijn geheel onderdeel uitmaakt van de totale behandeling. Wanneer 
de behandeling van de psychische stoornis losstaat van de Wlz-behandeling heeft de bewoner van een 
Wlz-instelling ook aanspraak op geneeskundige zorg, ook GGZ, in het kader van de zorgverzekeringswet.
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4  LVB-vriendelijke correspondentie en communicatie

  Zie ook checklist 4 (pagina 55)

Achtergrond
Veel cliënten met een LVB hebben moeite met mondelinge en schriftelijke communicatie. Woord-
keuze, zinsbouw en complexiteit van de communicatie kunnen zorgen voor grote misverstanden. 
In alle geledingen is dan ook aanpassing van de communicatie nodig. 

Beschrijving knelpunten 
Cliënten lezen lang niet altijd de schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Of zij nemen de 
informatie onvoldoende op om deze te kunnen onthouden. Complexe communicatie en corres-
pondentie bemoeilijken het verloop van de intake en behandeling. Uitleg over de werkwijze van 
de instelling, het behandelplan of de aandoening van de cliënt is vaak te ingewikkeld opgesteld. 

Gewenste situatie
De instelling voor verslavingszorg stemt communicatie en correspondentie op alle relevante 
niveaus steeds af op de mogelijkheden en beperkingen van cliënten met LVB en verslaving. (zie 
bijlage 2 voor algemene tips)

LVB-vriendelijke correspondentie en communicatie (vink af)

n Aanmeldfunctionarissen zijn bij het verwerken van de verwijsbrieven en de aan-
meldgegevens alert op signaalwoorden die kunnen wijzen op LVB (zie bijlage 8)

n Voor cliënten met een LVB zijn aangepaste standaardbrieven beschikbaar  
(zie voor een voorbeeld bijlage 7). 

n Waar mogelijk benut men verschillende manieren om informatie te geven en uit 
te wisselen: mondeling, schriftelijk, via een website (met applicatie voor  
voorlezen van teksten).

n Instellingen richten hun website zo in dat ook bezoekers met een LVB gemakke-
lijk vinden wat ze zoeken en begrijpen wat er staat.

n Waar mogelijk maakt men gebruik van informatiemateriaal dat op LVB is  
afgestemd, zoals de ‘… Zonder flauwekul’-folderreeks (Rensink, Hilderink & 
Bareman, 2014). 

n Correspondentie gaat, waar mogelijk, ook naar de contactpersoon van de  
begeleidende VG-instelling. 

n Informatiemateriaal over de instelling, de behandeling en aandoeningen is in 
LVB-vriendelijke teksten beschikbaar.

Het is goed als een organisatie probeert instellings- en behandelinformatie toegankelijk te maken 
voor laaggeletterde mensen, waaronder mensen met een LVB. Er zijn diverse initiatieven om teks-
tuele informatie te ondersteunen met visuele informatie ten behoeve van laaggeletterde mensen. 
De volgende sites kunnen helpen zich een beeld te vormen van de mogelijkheden:
•  http://www.bijsluiterinbeeld.nl/  •  http://www.apotheek.nl/kunt-u-dat-even-uitleggen
•  http://www.sclera.be/nl/vzw/home •  http://www.easy-read-online.co.uk/
•  https://www.dyslexiefont.com/nl/
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5  Deskundigheidsbevordering

Achtergrond
Hoewel de verslavingszorg en verstandelijk-gehandicaptenzorg steeds meer met elkaar te maken 
krijgen, weten beide sectoren weinig van elkaar. Dat geldt op procedureel niveau en voor de ver-
wachtingen die men van elkaar heeft. Dat geldt ook voor de vraag hoe om te gaan met mensen 
met verslavingsproblematiek en een verstandelijke beperking.

Beschrijving knelpunten
Binnen de verslavingszorg bestaat vaak onvoldoende kennis over de begeleiding en behandeling 
van mensen met een verstandelijke beperking. Zaken als emotioneel ontwikkelingsniveau, sociale 
redzaamheid, tijdsbesef en concentratievermogen maken dat mensen met een LVB een aange-
paste aanpak nodig hebben. 
Binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg is vaak onvoldoende kennis over middelen, over 
gevolgen van middelengebruik en over problematisch en risicovol gebruik. Hierdoor wacht men 
soms te lang met het inschakelen van de verslavingszorg of wordt er juist overhaast gehandeld. 

Gewenste situatie
Zowel VG als VZ bieden personeel bijscholing aan om beter inzicht te krijgen in de complexiteit 
van de LVB-doelgroep. Het is wenselijk dat de verslavingszorg en de gehandicaptenzorg trainin-
gen gezamenlijk opzetten. Ketenzorgpartners investeren optimaal en systematisch in de scholing 
en training op het gebied van verslaving, LVB en bijkomende problemen. De scholing wordt peri-
odiek aangeboden door de organisatie en deze heeft een verplicht karakter voor alle bij de intake 
betrokken medewerkers.
Het niveau en de inhoud van de scholing sluit aan bij de verschillende opleidingsniveaus, rollen en 
de ervaring van de medewerkers. De scholing leert de medewerkers onder andere om de cliënt 
te observeren, te begrijpen, adequaat te begeleiden en correct te bejegenen. Scholing van keten-
zorgpartners sluit op elkaar aan en wordt waar mogelijk gezamenlijk vorm gegeven.

Onderdelen van deskundigheidsbevordering LVB en verslaving  (vink af)

n Voor de verslavingszorg biedt de training inzicht in LVB: 
- Wat betekent LVB in het contact met de cliënt, waar moet je op letten,   
 wanneer overvraag je de cliënt? 
- Het belang van het goed in kaart hebben van de mogelijkheden en   
 beperkingen van je cliënt. 
- Wat is de werkwijze van de VG-instelling (wat te verwachten van begeleiding). 
- Welke instrumenten gebruikt men en wat is de interpretatie van de scores?

n Voor de VG-zorg biedt de training inzicht in: 
- Algemene genotsmiddelen, risico’s en gevolgen van gebruik. 
- De werkwijze van de verslavingszorg (wat te verwachten van een    
 behandeltraject?). 
- Kennis van het Stages of Change model (Prochaska en DiClemente), behulpzaam 
 om het methodisch handelen af te stemmen op de motivatie bij de cliënt. 

n Fris de scholing regelmatig op, onder meer om op de hoogte te blijven van 
nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen.
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6  Faciliteren van afstemming en samenwerking

Achtergrond
Het leveren van LVB-specifieke zorg vergt een grotere inspanning van betrokken hulpverleners. 
Deze paragraaf beschrijft enkele mogelijkheden om hen te faciliteren hun werk naar behoren te 
kunnen uitvoeren. 

Beschrijving knelpunten 
In de verslavingszorg is er niet altijd ruimte of begrip voor om bij LVB-cliënten af te wijken van 
gangbare procedures. Dit kan negatieve consequenties hebben voor de cliënt. Het kan er ook toe 
leiden dat medewerkers creatief omgaan met de regels om toch goede zorg te kunnen bieden 
- bijvoorbeeld door buiten werktijd extra werk verrichten. Doordat de affiniteit en ervaring met 
het werken met LVB-cliënten zich doorgaans tot enkele medewerkers beperkt kan hun werkdruk 
hoog worden. Bij ziekte, verlof of vakantie van deze medewerkers kunnen problemen in de conti-
nuïteit van zorg ontstaan. 

Gewenste situatie
Men faciliteert LVB-vriendelijk werken in verslavingszorginstellingen door voldoende personele 
capaciteit met LVB-expertise te realiseren. Bedrijfsprocessen zet men flexibel in, of men past ze 
aan voor mensen met een LVB. Via een periodieke evaluatie stelt men zo nodig processen bij. 

Aanpassingen die LVB-vriendelijk werken faciliteren  (vink af)

De instelling voor verslavingszorg faciliteert en borgt het LVB-vriendelijk werken als 
volgt:

n LVB-teams hebben voldoende omvang om continuïteit, onderlinge waarneming 
en ondersteuning mogelijk te maken. 
- Benoem ten minste één, maar liever twee LVB-aandachtsfunctionaris(sen) 
 per intaketeam of locatie.

n De instelling bevordert de benodigde afstemming, zodat een team of mede-
werker in overleg gemotiveerd kan afwijken van standaard bedrijfsprocessen en 
afspraken. 

n De instelling geeft waar nodig ondersteuning aan medewerkers om extra 
inspanningen in indirecte tijd en outreachend werken mogelijk te maken. 

n De instelling stimuleert medewerkers en steunt hen in het aangaan van samen-
werkingsrelaties met professionals uit de VG-zorg.
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Bijlage 1  Ketenzorg bij LVB en verslaving

Het stoplichtmodel 
Van belang is dat men in de VG-zorg en verslavingszorg dezelfde normen hanteert in de beoor-
deling van risicovol middelengebruik en de benodigde interventies. Het stoplichtmodel beschrijft 
kort bij welk soort middelengebruik welke interventies vanuit VG-zorg en verslavingszorg wense-
lijk zijn. De inschatting welke kleur (groen, oranje, rood) het best past bij het middelengebruik van 
de cliënt, hangt af van het soort middel en de ernst van het gebruik. De ernst van het gebruik en 
de consequenties van het gebruik op korte en langere termijn worden bepaald door de combina-
tie van biologische, psychologische en sociale risicofactoren. Gebruik dat voor de een probleem-
loos is, kan voor een ander wel degelijk tot grote problemen leiden. De inschatting van de ernst 
van het gebruik moet daarom per cliënt worden gemaakt.

 Het stoplichtmodel

Taken voor LVB zorg Taken voor verslavingszorg

ROOD
Zeer riskant gebruik

• Verwijzing naar verslavingszorg 
voor behandeling 

• Ondersteunen bij behandelproces
• Optimaliseren beschermende fac-

toren (huisvesting, dagbesteding)

• Behandeling (hetzij cure/care/
harm reduction/bemoeizorg/ 
klinische opname)

• Overwegen onvrijwillige zorg
• Ondersteuning verslavings-

zorg

ORANJE
Riskant gebruik

• Vergroten probleembesef bij  
cliënt

• Motiveren tot behandeling
• Waar mogelijk verwijzing
• Monitoren (watchful waiting), 

bespreekbaar maken en houden
• Monitoren somatische, psychi-

atrische gezondheid en sociaal 
functioneren

• Gebruik periodiek evalueren, 
beoordelen in hoeverre gebruik 
samenhangt met problemen op 
andere levensgebieden

• Ontmoedigingsbeleid

• Geïndiceerde preventie/ 
vroeg interventie/behandeling

• Consultatie aan gedragskun-
dige of AVG

• Ondersteuning voor teams

GROEN
Geen gebruik

of 
Zeer beperkt gebruik

• Monitoren (watchful waiting), 
bespreekbaar maken en houden

• Gebruik periodiek in kaart bren-
gen en evalueren

• Ontmoedigingsbeleid
• Middelen-educatie aan cliënt
• Deskundigheidsbevordering 

teams

• Preventie / geïndiceerde 
 preventie

• Educatie cliënten en teams
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Bijlage 2  Communicatie en bejegening

Tips voor communicatie met cliënten met LVB 6

• Benader de cliënt op basis van gelijkwaardigheid, maar realiseer je dat jij degene bent die 
zich aan (de mogelijkheden en beperkingen van) de cliënt moet aanpassen.

• Geef ruimte aan het verhaal van de cliënt. Stel belangstellende vragen.
• Pas het tempo van het gesprek aan de cliënt aan. Bouw rustmomenten in het gesprek in 

om de cliënt ruimte te geven om na te denken.
• Vat het verhaal van de cliënt samen, en controleer of je het goed begrepen hebt.
• Probeer je in de beleving en de mening van de cliënt te verdiepen, wees terughoudend 

met het geven van je eigen visie.
• Gebruik in wat je wil vertellen korte zinnen met eenvoudige woorden.
• Beperk het aantal boodschappen dat je in één keer (gesprek) wil bespreken.
• Verdeel complexe zaken in meerdere delen.
• Geef niet alleen verbaal uitleg, maar ondersteun met het laten zien van afbeeldingen, 

tonen van voorwerpen of het voordoen van handelingen.
• Gebruik concrete voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt (‘uit het 

leven gegrepen’). Vermijd hypothetische constructies (‘stel dat…’), metaforen of spreek-
woordelijke uitdrukkingen.

• Controleer of de cliënt jou goed begrijpt, bijvoorbeeld door hem uit te nodigen jouw 
verhaal samen te vatten. Herhaal eventueel de kern van je boodschap.

• Ondersteun de cliënt met uitleg en emotionele steun bij het begrijpen van moeilijke 
 situaties of gesprekken. 

• Geef de cliënt ruimte voor het maken van een keuze, maar structureer eventueel de 
 keuzes voor (‘wil je …. of liever ….’).

• Communiceer met de cliënt, niet alleen met de begeleider of familielid die ook aan het 
gesprek deelneemt. 

• Vermijd suggestieve vragen. Cliënten met LVB zijn vaak geneigd om sociaal wenselijke 
antwoorden te geven.

• Wees alert op neiging tot ‘ja’ zeggen. Controleer of het daadwerkelijk zo is door de 
vraag anders te stellen. 

Aanvullende tips rondom het praten over gebruik
• Wees voorzichtig in het in het eerste contact rechtstreeks vragen naar (hoeveelheden, 

ernst) van het gebruik van de cliënt. De neiging tot sociaal wenselijke antwoorden geven 
is groot, waarna het voor de cliënt moeilijk is om te ‘bekennen’ dat er sprake is van méér 
gebruik dan aanvankelijk aangegeven. 

• Gebruik eventueel een instrument als de SumID-Q om op niet-confronterende wijze in 
gesprek te gaan over gebruik.

• Gebruik voor de cliënt gebruikelijke termen (dus geen ‘alcohol’, maar – afhankelijk van 
wat de cliënt zelf gebruikt ‘drank’, ‘pils’, ‘een halve liter’ etc). Bijvoorbeeld: “Zet een 
kruisje bij de voordelen en nadelen die jij hebt van gebruik” kan worden veranderd in 
“Zet een kruisje bij de voordelen en nadelen die jij hebt van het drinken van bier”. Dit 
sluit beter aan bij de belevingswereld van de cliënt. 

6 Met toestemming overgenomen uit: VanDerNagel, Kiewik & Didden (2013) ‘Iedereen gebruikt toch?’ 
Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, Uitgeverij BOOM
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• Let er daarbij op dat je geen incorrecte aannames overneemt. Bij verwarrende termen 
goed checken of je t over t zelfde hebt (bedoelt de cliënt met ‘shotje’ het intraveneus 
spuiten, of het nemen van een sterke borrel? Ook het begrip ‘trek’ geeft regelmatig aan-
leiding tot verwarring).

• Maak gebruik van voorwerpen gerelateerd aan plaatjes van middelen. Let op: het gebruik 
van aan middelengebruik gerelateerde voorwerpen en afbeeldingen kan tot sterke 
 craving leiden. Monitor de cliënt op eventuele signalen hiervan en stel de cliënt zeker aan 
het begin van de therapie niet te lang hieraan bloot. Kijk dan samen met de cliënt welke 
afbeeldingen/voorwerpen gebruikt kunnen worden zonder trek op te leveren. 

 
Tips voor het geven van schriftelijke informatie:

• Hou het bij relevante zaken, schrap alle overbodige of mogelijk verwarrende informatie.
• Stuur brieven en uitnodigingen niet alleen naar de cliënt, maar ook naar de vertrouwens-

persoon (uiteraard met toestemming van cliënt).
• Gebruik korte zinnen (maximaal 7 tot 8 woorden), splits zinnen die gekoppeld worden 

door woorden als ‘maar’, ‘daarom’, ‘omdat’ in meerdere zinnen.
• Gebruik een duidelijke en een grote letter (14-16 punten Arial bijvoorbeeld).
• Vermijd onderstreepte of schuin gedrukte tekst: dit is moeilijker leesbaar. Geef accenten 

aan met vette tekst.
• Voorkom lange opsommingen in de tekst. Maak eventueel een lijstje met bullets.
• Gebruik gangbare termen, vermijd afkortingen.
• Gebruik dezelfde woorden en zinnen om naar hetzelfde te verwijzen.
• Schrijf aantallen als getal, niet in woorden (‘3’ in plaats van ‘drie’).
• Als de tekst een opdracht voor of vraag aan de cliënt bevat, zorg er dan voor dat deze 

extra opvalt (middels bijvoorbeeld een speciaal symbool of een opvallende kleur).
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Bijlage 3  Tweegesprekkenmodel intake

Een intakeprocedure inclusief systematische gegevensverzameling (middels de MATE) in één dag-
deel wordt voor cliënten met een LVB als te belastend en niet effectief beschouwd. Daarom heeft 
Tactus verslavingszorg voor cliënten met een LVB een intakemodel met twee gesprekken ontwik-
keld. Dit wordt hieronder ter illustratie beschreven.

Eerste intakegesprek 
Dit is een klinisch interview, met een hoofdbehandelaar ‘in de lead’. Doel van het gesprek is con-
tact te leggen met cliënt en vertrouwenspersoon en een indruk te krijgen van ernst en complexi-
teit van de problematiek, zodanig dat een voorstel voor behandeling gedaan kan worden. 

Aandachtspunten voor bejegening en introductie
• Start met het welkom heten van de cliënt en bekrachtig diens komst (‘goed dat je er 

bent’). Begroet dan de vertrouwenspersoon en bekrachtig ook diens komst (‘fijn dat je 
mee kon komen’).

• Blijf tijdens het gesprek primair op de cliënt gericht en vraag waar nodig toestemming 
om de vertrouwenspersoon ook te bevragen (‘vind je het goed als …’).

• Hanteer waar nodig en mogelijk tijdens het gesprek ‘meervoudige partijdigheid’. 
• Probeer een zo natuurlijk mogelijk gesprek te houden, voorkom het ‘verhoren’ van een 

cliënt.

Aandachtspunten inhoud
• Leg uit dat in dit gesprek besproken wordt waar de cliënt of diens omgeving mee zit. 

Geef aan dat we proberen in dit gesprek ook te bedenken wat we daar aan kunnen 
doen.

• Begin met het bespreken van de reden van komst met cliënt. Refereer zo nodig naar info 
uit de verwijsbrief en vraag uit. (‘ik begrijp dat je hier bent vanwege je … gebruik. Kan je 
daar wat meer over vertellen’). 

• Breid deze middelenanamnese uit met andere middelen, zowel actueel gebruik als vroe-
ger gebruik.

• Vraag – met toestemming van cliënt - naar het perspectief van de vertrouwenspersoon 
op problematiek (‘ik ben benieuwd hoe …. er over denkt’).

• Vraag – in aanvulling op verwijsgegevens – naar somatische voorgeschiedenis, psychiatri-
sche voorgeschiedenis, medicatiegebruik en sociale aspecten (‘hoe is het met je gezond-
heid?’, ‘ben je wel eens in het ziekenhuis / bij een psychiater …. geweest?’, ‘gebruik je 
medicijnen?’, ‘wat doe je overdag?’). Probeer hierbij met enkele vragen een globaal beeld 
te krijgen. Voorkom een kruisverhoor, laat vooral de cliënt aan het woord. 
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Aandachtspunten afronding
• Sluit af met een korte samenvatting van wat je gehoord hebt.
• Bekrachtig dat de cliënt voor zijn (verslavings)problemen bij de verslavingszorg aan het 

goede adres is.
• Doe een concreet behandelvoorstel met daarin in elk geval:

 - Een verslavingsbehandeling
 - Medische screening

• Peil de reactie van de cliënt en vertrouwenspersoon hierop, bespreek eventuele drempels.
• Geef aan dat er voor de daadwerkelijke start van behandeling nog vragenlijsten worden 

afgenomen: dit gebeurt in intakegesprek deel 2 (‘we hebben ook een paar lijsten in de 
computer, die gaat … met je invullen’).

• Geef aan dat er een bericht gaat naar de huisarts en eventueel naar andere ketenpartners 
(vraag zo nodig toestemming). 

Op basis van het eerste intakegesprek:
• Invullen voorlopig zorgplan + MATE items voor zover mogelijk op basis van verwijsinfo en 

het eerste intakegesprek.
• Brief aan huisarts (cc naar LVB-organisatie) met voorlopige bevindingen en voorlopig 

zorgplan.
• Opvragen aanvullende informatie.
• Bespreken in multidisciplinair overleg: indicatie, passend zorgaanbod, matching met hulp-

verlener en eventuele aanvullende vragen/diagnostiek.

Tweede intakegesprek
Medebehandelaar in de lead, indien mogelijk vertrouwenspersoon ook betrekken.
• Invullen MATE items, voor zover nog niet gebeurd, op basis van verwijsinfo en    

intake Deel I.
• Aanvullende vragen vanuit MDO bespreken.
• Relevante ‘nieuwe’ info doorgeven aan de hoofdbehandelaar.
• Checken hoe cliënt en vertrouwenspersoon nu denken over zorgaanbod.
• Maken van concrete afspraken voor vervolg.

Op basis van het eerste intakegesprek
• Aanvullen zorgplan.
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Bijlage 4  Tips voor een LVB-vriendelijke afname van intake-instrumenten

Opmerkingen vooraf
Verschillende instellingen voor verslavingszorg gebruiken gestandaardiseerde instrumenten om in 
de intake informatie te verzamelen, te ordenen en op basis hiervan tot een gewogen en onder-
bouwde indicatiestelling voor behandeling te komen. Voor de betrouwbaarheid van het proces is 
het van belang dat afname van het instrument conform protocol geschiedt. Voor cliënten met LVB 
ontstaat hier een knelpunt: protocollaire afname van de instrumenten bij deze doelgroep levert, 
wegens begripsverwarring en overvraging, niet altijd betrouwbare en valide antwoorden op. 
Dit betekent dat instellingen die met standaard instrumenten werken én LVB-vriendelijk werken 
zich voor een dilemma gesteld zien. Deze bijlage beschrijft mogelijke oplossingsrichtingen. 

LVB-vriendelijke aanpassingen
Algemeen:
• Laat de cliënt de lijsten niet zelf invullen, ook als dat volgens de instructie wel de bedoe-

ling is. Overleg welke hulp bij zelfinvullijsten het best past: hulp van LVB-begeleiders of 
van de intakers.

• Herformuleer de vragen waar nodig, gebruik daarbij de tips uit bijlage 2.
• Gebruik voor het in kaart brengen van feitelijke informatie die elders al bekend is (demo-

grafische gegevens, medicatiegebruik, voorgeschiedenis) zoveel mogelijk die alternatieve 
bronnen. 

• Gebruik voor het in kaart brengen van probleemgebieden alternatieve lijsten uit de 
VG-zorg en voer standaard aanvullend aan de intake een somatische screening uit.

 Tabel 3. Alternatieve informatiebronnen en procedures in de intake

Thema MATE items Mogelijke alternatieve 
informatie bronnen

Alternatieve lijsten & 
afname procedures

Demografische 
gegevens

- Dossierinformatie

Middelengebruik - Lijst 1 (Middelen: Gebruik)
- Lijst 4 (Middelen: Afhankelijkheid 

en Misbruik)
- Q1 (Middelen: Verlangen)

- SumID-Q

Medicatiegebruik - Lijst 2 (Indicaties psychiatrisch  
of medisch consult)

- Uitdraai Huisarts  
informatie Systeem

- Uitdraai medicatielijst 
apotheek of 
LVB-organisatie

Somatische & 
psychiatrische 
voorgeschiedenis

- Lijst 2 (Indicaties psychiatrisch  
of medisch consult)

- Lijst 3 (Verslavingsbehandel- 
geschiedenis)

- Uitdraai Huisarts  
Informatie Systeem

- Dossier LVB-organisatie

Sociaal  
functioneren

- Lijst 7 (Activiteiten en participa-
tie: Zorg en ondersteuning  
(MATE-ICN))

- Lijst 8 (Externe factoren van 
invloed op het herstelproces 
(MATE-ICN))

- Informatie  
LVB-organisatie

- Begeleidingsplan

- SRZ-P
- Items over risico-

factoren in de  
omgeving uit de 
SumID-Q

Lichamelijke 
klachten

- Lijst 5 (Lichamelijke klachten) - Nagaan in een aparte 
afspraak voor somati-
sche screening

Psychiatrische 
klachten

- Lijst 6 (Persoonlijkheid)
- Lijst Q2 (Depressie, Angst en 

Stress)

- SURPS-LVB
- ABCL / ASR
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Bijlage 5  CHECK-list LVB

  Zie ook checklist 3a (pagina 54)

Deze lijst kan gebruikt worden om de beperkingen van een cliënt met (mogelijk) LVB op een 
divers aantal terreinen in kaart te brengen.

 Figuur 5. CHECK-list LVB

Cognitie Laat wat sommen maken; eigen naam/adres 
opschrijven; tijdsbegrip; gebruik van spreekwoorden

Huisvesting Vraag naar woonsituatie; met wie woont cliënt;  
waar heeft cliënt gewoond; schulden

Educatie Vraag naar schoolloopbaan; type school; diploma’s;  
ervaringen op school; vroegtijdig schoolverlaten

Contacten Vraag naar vriendschappen; wijze van ontmoeten; 
sociaal netwerk; hulpverleningscircuit; justititecontacten

Kennen 
          & kunnen

Vraag naar werk / dagbesteding; vrije tijd en hobby’s; 
runnen van huishouden; sterke en zwakke kanten cliënt

Figuur afkomstig uit: Kiewik, M., & Dijks, A. (2010).

Cursus LVB en verslaving, Deventer/Borne: Tactus/Aveleijn 
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Bijlage 6  Tips bij overstappen van reguliere naar LVB-intake

 Tabel 4. Overstapmomenten en adviezen

Fase in intake- 
gesprek waarin 
LVB duidelijk 
wordt

Voorbeelden Overstap adviezen

Kennismakingsfase - Cliënt komt met begeleiding 
vanuit LVB-zorg

- Cliënt geeft bij kennismaking 
aan dat met LVB rekening 
gehouden moet worden

- Uit informatie van derden blijkt 
de LVB

- Uit het contact blijkt snel dat 
cliënt cognitief zeer beperkt 
belastbaar is

- Lage score op de Cognitieve 
Screener

- Stap zelf over naar de LVB-vriendelijke intake. 
Wanneer dit niet haalbaar is: Houd dit gesprek 
kort, zodat er een inhoudelijk vervolggesprek 
volgens LVB-vriendelijke wijze gepland wordt

- Zorg er daarbij wel voor dat de cliënt de 
ruimte krijgt om te vertellen waarvoor hij 
komt, en bekrachtig de stap naar de versla-
vingszorg.

- Probeer dan om nog binnen deze afspraak 
een tijd voor een vervolgafspraak voor een 
LVB-intake te plannen

Eerste probleem-
verkenning

- Cliënt geeft aan het begin van 
het gesprek aan LVB-zorg te 
hebben (gehad), of geeft aan 
een LVB te hebben

- In het gesprek wordt op basis 
van signalen of systematische 
screening duidelijk dat er 
sprake is van LVB

Afname standaard 
intake instrument

- Cliënt meldt of laat non- 
verbaal zien dat het intake 
instrument te ingewikkeld is

- Intaker krijgt de indruk dat het 
intake instrument te complex is

- Verifieer deze signalen, en laat verbaal en non 
verbaal merken dat je het instrument (ook 
letterlijk) ter zijde kan schuiven.

- Geef aan dat er ook andere manieren zijn om 
in kaart te brengen waar de sterke kanten en 
de moeilijkheden van cliënt liggen. 

- Stap dan zelf over, of geef aan dat deze 
stap in een vervolggesprek bij een collega 
plaatsvindt. Probeer dan om nog binnen deze 
afspraak een tijd voor een vervolgafspraak 
voor een LVB-intake te plannen

Na afname van 
intake instrument, 
vlak voor of tijdens 
indicatiestelling

- Cliënt geeft aan intake of 
behandeladvies te ingewikkeld 
te vinden, of blijkt irreële ver-
wachtingen te hebben die niet 
kunnen worden bijgesteld

- Intaker heeft indruk dat cliënt 
advies of rationale niet begrijpt

- Breek het bespreken van het advies op een 
rustige wijze af. Geef aan dat je graag met 
een collega overlegt, en hem/haar bij het vol-
gende gesprek betrekt. Bespreek dan in een 
MDO je vermoedens van LVB, en houd het 
vervolggesprek met een collega gespeciali-
seerd in LVB

BIJLAGEN  |



|  49

Bijlage 7  Voorbeeld van aanpassingen standaardbrief

Standaard brief 
Deze brief is een van de voorbeelden van standaard uitnodigingen in de verslavingszorg. In de 
rechterkolom vindt u enkele opmerkingen hierbij. 

De heer B. Kruit 
Dennendallaan 113
4321 XX   Mokum 
Datum   : 1 oktober 
Kenmerk  : 1699123
Betreft   : Uitnodiging intakegesprek 

Geachte heer Kruit, 

Hierbij nodigen wij u uit voor een intake.

Wij verwachten u :  07-10-…. om 10:00 uur
Locatie                 :  Brouwstraat 11, 4321 XY Mokum

U heeft een gesprek met de heer S.Top en mevrouw D.Rank.     
 
Mocht u verhinderd zijn op het genoemde tijdstip, dan verzoeken wij 
u dit door te geven aan het aanmeldbureau. Wij zijn bereikbaar op het 
telefoonnummer 088-4321765. Wilt u er rekening mee houden dat de 
intake ongeveer 2 ½ uur in beslag zal nemen.

Naar aanleiding van onder andere de financieringsafspraken die met 
de zorgverzekeraars zijn gemaakt, vragen wij u voor deze afspraak de 
volgende gegevens mee te nemen:
 
1) Een geldig inschrijfbewijs van uw zorgverzekeraar;
2) Een geldig identiteitsdocument (rijbewijs, NL paspoort, ID kaart);
3) Een medicatieoverzicht van uw apotheek;
4) Een agenda voor het maken van vervolgafspraken.

Uiteraard bent u vrij om een naastbetrokkene (familielid, partner, 
vriend) uit te nodigen met u mee te komen. 
Onze zorg is onderdeel van het eigen risico van de zorgverzekering. 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw eigen 
zorgverzekeraar. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. I. Taker
RS-zorg

• Een keurige zakelijke benade-

ring, wel wat afstandelijk. 

• De term ‘intake’ is niet voor 

iedereen duidelijk.

• Belangrijke tekst is vetgedrukt, 

dat is plezierig. Wel veel tekst 

bij elkaar, deels achter elkaar.

• Complexe zinnen met impli-

ciete opdrachten.

• Complexe uitleg over 

de  achtergrond van de 

 administratieve procedure. 

• Item 3 en 4 zijn niet strikt 

noodzakelijk.

• Plezierige uitnodiging. 

Zin is ingewikkeld.

• Goed om de cliënten hiervoor 

te waarschuwen. Vraag 

is of dit het duidelijk maakt.

RS Zorg
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Aangepaste brief
Deze aangepaste brief is bedoeld voor het uitnodigen van cliënten bij wie nog niet duidelijk is 
welke LVB-organisatie betrokken is. De brief bevat min of meer dezelfde informatie als de stan-
daardbrief. Deze aangepaste versie zal echter voor veel cliënten met LVB nog steeds te complex 
zijn om zelfstandig af te handelen. Een aantal zaken (uitleg over wat mee te nemen, uitleg over 
eigen risico et cetera) wordt idealiter door de LVB-zorg met cliënt besproken.

De heer B. Kruit 
Dennendallaan 113
4321 XX   Mokum 

Datum : 1 januari
Kenmerk : 1699123
Betreft : Uitnodiging intakegesprek
 
Geachte heer Kruit, 
 
Welkom bij RS-Zorg.
We hebben een kennismakingsgesprek gepland.
De afspraak is met Stefan Top en Denise Rank. 

De afspraak is op Zondag 28 februari om 10 uur 
Het adres is  Brouwstraat 11 in Mokum
 
We gaan praten over waar wij u mee kunnen helpen.

U mag iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een 
 begeleider of familielid. Dat hoeft niet, maar het kan wel fijn zijn.

Let op:
- Als u niet kunt komen, bel ons dan even op  088-4321765.
- Dit moet u meenemen:  
1) Het pasje van de zorgverzekeraar
2) Uw ID kaart, of uw paspoort, of uw rijbewijs   
 
De zorgverzekering betaalt voor de afspraken bij RS-zorg. Het kost u 
alleen geld als uw eigen risico nog niet op is. Dat kunnen we samen 
met u uitrekenen.

Met vriendelijke groet, 

Stefan Top Denise Rank
Maatschappelijk werker Psycholoog

RS-zorg
Telefoonnummer 088-4321765

• Deze informatie is voor 

de  cliënt niet rechtstreeks 

 relevant. Eventueel laten 

staan tbv administratie.

• Beginnen met welkom.

• Iets meer persoonlijke 

benadering.

• Irrelevante informatie 

(postcode) weggelaten.

• Doel gesprek aangeven.

• Eerder wijzen op mogelijkheid 

ondersteuning.

• Complexe zinnen met impli-

ciete opdrachten.

• Aantal mee te brengen zaken 

tot het uiterst minimum 

beperkt.

• Dit blijft ingewikkelde materie, 

nadere uitleg is nodig.

• Meer persoonlijke afronding, 

contactgegevens nogmaals 

vermeld.

RS Zorg
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Brief voor cliënten bij wie de begeleider ook is uitgenodigd
Wanneer bij aanmelding al duidelijk is welke begeleider zal ondersteunen bij de intake, kan de 
uitnodiging aan de cliënt tot het minimum beperkt blijven. Opmerkingen over wat er meege-
bracht dient te worden, afmeldingsprocedure en consequenties voor eigen risico zorgverzekering 
kunnen in de uitnodiging aan de begeleiding worden vermeld. Omdat deze brief aanzienlijk 
korter is, is er ruimte om een groter lettertype te gebruiken voor de hoofdtekst. Dit vergroot de 
leesbaarheid.

De heer B. Kruit 
Dennendallaan 113
4321 XX   Mokum 

Datum : 1 januari
Kenmerk : 1699123
Betreft : Uitnodiging intakegesprek
 
Geachte heer Kruit,

Welkom bij RS-Zorg.

We hebben een kennismakingsgesprek gepland.
De afspraak is met Stefan Top en Denise Rank. 

De afspraak is op Zondag 28 februari om 10 uur 
Het adres is Brouwstraat 11 in Mokum

We gaan overleggen waar we mee kunnen helpen.
En over welke hulp u fijn vindt.

Bernard Geleider van IDeaal zorg komt mee naar het gesprek. 

Tot zondag 28 februari!

Met vriendelijke groet, 

Stefan Top                                Denise Rank
Maatschappelijk werker            Psycholoog

Telefoonnummer 088-4321765

RS Zorg
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Bijlage 8  Termen gerelateerd aan LVB

Bij verwijzing wordt soms aangegeven dat het een cliënt met een LVB betreft. Hiervoor worden 
soms ook andere termen gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht met termen en afkortingen, 
die voor een deel achterhaald zijn maar nog wel gebruikt worden.

 Tabel 5. Termen gerelateerd aan LVB

Veelgebruikte afkortingen LVB
LVG
ZB
SGLVG

Lichte Verstandelijke Beperking
Licht Verstandelijk Gehandicapt
Zwakbegaafd
Sterk Gedragsgestoorde Licht
Verstandelijk Gehandicapten

VG
VG-zorg
VB

Verstandelijk Gehandicapt
Verstandelijk-Gehandicaptenzorg
Verstandelijk Beperkt

Schooltypen passend 
bij LVB-niveau

MLK
ZMLK
LOM
Praktijkonderwijs

Moeilijk lerende kinderen
Zeer moeilijk lerende kinderen
Leer en opvoedingsmoeilijkheden

Vaagtaal Laag IQ
Laagbegaafd
Benedengemiddeld intelligent
IQ < 85

Achterhaald maar nog 
wel gebruikt

Zwakzinnig
Oligofreen
Imbeciel
Debiel
Geestelijk gehandicapt
Mentaal geretardeerd
Geretardeerd

Zorgzwaarte pakketten LVB
VG
SGLVG
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Bijlage 9  Zes checklists LVB-vriendelijke intake
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Bijlage 10  Implementatietips
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