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Presentatie voor 3e jaarcongres “Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ” 

16 mei 2019, Nieuwegein 

Dr. Jannelien Wieland  

 

Goedemorgen. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik vanochtend iets mag vertellen over datgene wat 

mij al jaren bezig houdt…. 

Zijn er mensen in de zaal die zich afvragen waarom dit congres “Behandeling van patiënten met een 

laag IQ” heet? En bijvoorbeeld niet, behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking? Of 

behandeling van patiënten met een LVB?  

Dat heeft natuurlijk een reden. Annemarie van den Brink, Erica Aldenkamp en ik hebben daar lang 

over nagedacht. Eerst toen wij begonnen aan ons eerste boek, met dezelfde titel. Daarna toen we, 

samen met Bohn Stafleu en van Loghum –voor de eerste keer dit congres mochten organiseren. 

Eigenlijk had dit congres “Behandeling van patiënten met zwakbegaafdheid” moeten heten.  

Daar hebben we destijds niet voor gekozen. Vanwege jullie. Ons publiek. En vanwege onze patiënten. 

Maar dan met name omdat veel mensen vinden dat zwakbegaafdheid zo vreselijk klinkt...  

En omdat we het nooit over zwakbegaafdheid hebben in Nederland. We hebben het altijd over LVB 

Het congres vandaag gaat wél over zwakbegaafdheid.  

Toen ik laatst tijdens een presentatie vertelde dat ik het verschil wilde uitleggen tussen 

zwakbegaafdheid, LVB en een lichte verstandelijke beperking, raakte iedereen in de war. 

Ik hoop dat het mij vandaag beter lukt. Ik wil jullie het verschil uitleggen tussen die drie: 

Zwakbegaafdheid, een lichte verstandelijke beperking en de afkorting LVB. Ik ga jullie vertellen 

waarom het belangrijk is om onderscheid te maken tussen zwakbegaafdheid en een lichte 

verstandelijke beperking. Als laatste wil ik jullie meegeven waarom het goed zou zijn als we vanaf 

vandaag juist wél heel  expliciet gaan focussen op zwakbegaafdheid, met name in de GGz.  

Wat ik ook wil voorstellen: Laten we stoppen met het gebruik van het label LVB. Ooit met goede 

intenties verzonnen, maar in de praktijk van vandaag levert het vooral verwarring op. 

We gebruiken in Nederland zwakbegaafdheid, een lichte verstandelijke beperking en LVB vaak door 

elkaar. Maar het is niet hetzelfde….  

Let op even een doordenker: Als je een lichte verstandelijke beperking hebt, noemen we je LVB. 

Maar als we je in Nederland LVB noemen, heb je meest waarschijnlijk géén lichte verstandelijke 

beperking. Dan ben je zwakbegaafd! 

Snappen jullie het nog?  

Ik ga het uitleggen.  

Volgens internationaal criteria, is er sprake van zwakbegaafdheid als je een IQ scoort tussen 70 en 

85; op een gestandaardiseerde individuele IQ test. Als we bij iedereen in Nederland een IQ test 

zouden afnemen, scoort zo’n 13,6% van de mensen een IQ tussen de 70 en 85. Dat is 2,3 miljoen 

Nederlanders. 
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Deze groep mensen heeft een IQ dat ligt tussen het IQ mensen met een gemiddelde intelligentie en 

het IQ van mensen met een verstandelijke beperking in. De Angelsaksische term Borderline 

Intellectual Functioning geeft dit mooi weer. Mensen die cognitief functioneren op zwakbegaafd 

niveau, en dat vind ik heel belangrijk om te vertellen, hebben dus GEEN verstandelijke bepekring. 

Een verstandelijke beperking heb je, als je – op zo’n zelfde IQ test – een IQ onder de 70 scoort en 

beperkingen hebt in het adaptieve functioneren. Oftewel: Als je jezelf niet staande kunt houden in 

onze maatschappij zonder hulp. Volgens DSM-IV had je een lichte verstandelijke beperking met een 

IQ tussen ongeveer 50 en 70. Sinds DSM-5 kijken we veel meer naar het adaptieve functioneren. 

Volgens de normaal verdeling van het IQ hebben zo’n 370.000 mensen een lichte verstandelijke 

beperking. 

Maar nu het label LVB. Dat is een Nederlandse uitvinding. Bestaat echt alleen in Nederland.  Je kunt 

het label LVB krijgen als je als je een IQ hebt tussen 50 en 85 én daarnaast beperkingen hebt in het 

adaptieve functioneren of – zoals dat ook wel genoemd wordt – het sociaal aanpassingsvermogen.  

Je kunt het label LVB krijgen als je een lichte verstandelijke beperking hebt maar dus ook als je 

zwakbegaafd bent. En dan ben je niet verstandelijk beperkt. 

Enig idee hoe groot de groep mensen is die we op LVB noemen?  

Alle mensen met een lichte verstandelijke beperking noemen we LVB. En een deel van de mensen 

met zwakbegaafdheid. Hoeveel weten we niet. Er is ook geen cutoff. Sommige mensen met 

zwakbegaafdheid noemen we wel LVB, anderen niet. Waar de grens ligt, hoeveel problemen in het 

adaptieve functioneren je moet hebben om LVB te zijn, weten we niet.   

Het sociaal cultureel planbureau schat dat in ieder geval 30% van de volwassenen met 

zwakbegaafdheid óók problemen heeft in het adaptieve functioneren. 

Tel daar de mensen met een lichte verstandelijke beperking bij op, en je komt uit op 1,1 miljoen 

mensen die we LVB noemen. Het grootste deel van de mensen die wij zo LVB noemen is 

zwakbegaafd en dus NIET verstandelijk beperkt.  

De afkorting LVB staat niet voor ‘lichte verstandelijke beperking’.  

Ik hoorde laatst iemand vertellen dat de groep mensen met een LVB groeit. Het is maar hoe je het 

bekijkt.   

Het percentage mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen decennia nauwelijks 

verandert. Het zelfde geldt voor het aantal mensen met zwakbegaafdheid.  

Er zijn wél steeds meer mensen die het niet meer redden in onze complexe maatschappij. De groep 

mensen met zwakbegaafdheid die in de problemen komen in onze complexe maatschappij, die 

groeit. Er passen dus steeds meer onder het label LVB. Dat maakt LVB raar maatschappelijk 

construct.   

Met de snelheid waarmee de samenleving complexer wordt en de groep mensen met 

zwakbegaafdheid kwetsbaarder, past binnen de korte keren iedereen met een IQ tussen 50 en 85 

onder dat label LVB.  

Dat is 15% van de bevolking. Dat is meer 2,6 miljoen Nederlanders!  

Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling was, toen het LVB als construct bedacht werd.  
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Wisten jullie dat we met name jongeren LVB zijn gaan noemen, destijds in de overgang naar de 

AWBZ. De angst was dat ze geen zorg meer zouden krijgen. 

Door mensen LVB te noemen krijgen ze – op bepaalde plekken – ook specifieke aandacht, 

bijvoorbeeld in het justitiële domein.  Ook krijgen sommige mensen uit deze groep, door ze LVB te 

noemen, toegang tot dezelfde zorg en ondersteuning als mensen met een lichte verstandelijke 

beperking. 

Het hebben van een LVB heeft op die plekken geleid tot inclusie. Op veel andere plekken roept het 

vooral verwarring op als iemand LVB genoemd wordt. Bijvoorbeeld in de politiek en bij 

beleidsmakers. En – nog erger – er zijn ook plekken waar het label LVB leidt tot exclusie. Het 

belangrijkste voorbeeld: onze GGz. 

Wie van jullie kent plekken of behandelingen in de GGz waar een IQ van net onder de 85 al een 

exclusiecriterium is?  

In de GGz halen we vaak opgelucht adem als een complexe patiënt een IQ onder de 85 blijkt te 

hebben en we er voor kunnen kiezen om deze patiënt te verwijzen naar elders. De verstandelijk 

gehandicaptenzorg of naar één van de paar hoogspecialistische centra voor psychiatrie en 

verstandelijke beperking in Nederland.  Onze behandelingen werken niet, zeggen we dan. Wij 

kunnen hier niks mee! En in plaats van deze patiënten te behandelen sturen we ze van hot naar her, 

van het kastje naar de muur en soms tussen de wal en het schip.  

Tenminste, als we het herkennen. We zijn als behandelaren namelijk helemaal niet goed in het 

herkennen van zwakbegaafdheid bij onze patiënten.  

Dat komt ook door het beeld wat we hebben bij LVB. Denk eens aan LVB.  

Ik zal jullie wat verklappen. Dat beeld klopt niet. LVB roept het beeld op van “iemand met een 

verstandelijke beperking”.  De meeste van mijn zwakbegaafde patiënten herkennen zich niet in dat 

beeld. En ik herken hen niet.  

Dat beeld van LVB komt de herkenning van mensen met zwakbegaafdheid niet ten goede. En 

zwakbegaafdheid is al zo onzichtbaar! 

Op die manier maken we in de GGz met name onderscheid tussen de mensen bij wie we wél 

herkennen dat er sprake is van een lager IQ en bij wie niet.  

En tussen de groep mensen tegen wie we dat durven te zeggen en wie niet? Het valt me op dat veel 

behandelaren in de GGZ het ontzettend stigmatiserend vinden om mensen zwakbegaafd te noemen.  

We vertellen makkelijker aan onze patiënten dat ze schizofrenie hebben, of een 

persoonlijkheidsstoornis, dan dat we tegen een patiënt zeggen dat we het vermoeden hebben dat hij 

misschien wel zwakbegaafd is... 

Misschien hebben we daarom al die andere labels bedacht? Laaggeletterden, mensen met lage 

sociaaleconomische status en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden…. 

Zelfs in onderzoek hebben het in Nederland nooit over zwakbegaafdheid.  

Wel over LVB. 

Is dat erg? Hoor ik u denken. We hebben toch steeds meer aandacht voor LVB. Ook in de GGZ. 

Ja! Dat is erg!  
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Want juist zwakbegaafdheid is een belangrijke kwetsbaarheid.  

Met het gebruik van de term LVB gaan we er van uit dat we het hebben over een min of meer 

homogene groep.   

Het klopt dat een deel van de mensen die cognitief op zwakbegaafd niveau functioneert voor een 

deel, min of meer, lijkt op de groep mensen met een lichte verstandelijke beperking. Maar op 

dezelfde manier lijkt deze groep mensen voor een deel, min of meer op de groep mensen met een 

gemiddelde intelligentie.  

Juist mensen met zwakbegaafdheid zijn enorm kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische 

stoornissen. Meer dan mensen met een gemiddelde intelligentie. En vaak meer dan mensen met een 

verstandelijke beperking. Die unieke kwetsbaarheid moeten wij ons in de gezondheidszorg zeer aan 

trekken! Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid komen ontzettend vaak samen voor.  

Dat begint al op jonge leeftijd.  

Kinderen met zwakbegaafdheid hebben al op jonge leeftijd een veel hoger risico dan andere 

kinderen op somatische en psychische problemen. Ze groeien op in slechtere sociaal-economische 

omstandigheden en ervaren meer psychosociale problemen dan andere kinderen. Ouders van 

kinderen met zwakbegaafdheid scoren lager op positief en sensitief ouderschap en tonen minder 

positieve betrokkenheid dan bij hun kinderen met een hogere óf met een lagere intelligentie. En 

ondanks het feit dat hun gedrag niet afwijkt van kinderen met een hogere of lagere intelligentie, 

ervaren moeders het gedrag van hun kinderen met zwakbegaafdheid wel vaker als problematisch.  

Volwassenen met zwakbegaafdheid hebben, in vergelijking met volwassenen met een lichte 

verstandelijke beperking, vaker een voorgeschiedenis met inconsistent ouderschap of verwaarlozing. 

Ze zijn vaker kinderen van gescheiden ouders en hebben vaker ouders met psychische en/of 

verslavingsproblemen.  

Mensen met zwakbegaafdheid ervaren meer problemen dan mensen met een gemiddelde of 

bovengemiddelde intelligentie én mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn minder gelukkig, 

hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen, somatische aandoeningen, problematisch 

middelengebruik, psychische stoornissen en suïcidaal gedrag. Samengevat: Mensen met 

zwakbegaafdheid hebben in vergelijking met alle andere mensen een verhoogd risico op zo ongeveer 

alles en heel specifiek, een sterk verhoogd risico op complexe psychische problematiek.  

Hier hebben zij ondersteuning bij nodig, maar ook goede geestelijke gezondheidszorg. In praktijk 

lijken mensen met zwakbegaafdheid echter eerder minder geestelijke gezondheidszorg  te krijgen 

dan meer.  

Mensen met zwakbegaafdheid raken ondergesneeuwd door ze LVB te noemen. En behandelaren 

raken afgeleid. Of voelen zich niet aangesproken.  

Maar hoe helpt het dan als we vanaf vandaag wél expliciet gaan focussen op zwakbegaafdheid in de 

GGZ? 

Door zwakbegaafdheid te erkennen als belangrijke bijkomende kwetsbaarheid voor het ontwikkelen 

van psychische problematiek, gaan we er sneller aan denken en leren we de groep mensen met 

zwakbegaafdheid beter herkennen. En als we zwakbegaafdheid bij onze patiënten beter herkennen, 

kunnen we deze patiëntengroep beter leren kennen. Includeren in onderzoek. Uitzoeken wat goed 

werkt. Wat goede diagnostiek is en hoe we onze behandelingen kunnen afstemmen & aanpassen. 

Daar gaat het om vandaag, bij dit congres.  
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Als laatste hoop ik dat we het dan wat meer over ons gaan hebben. Is het niet raar dat steeds meer 

mensen het niet meer redden in onze maatschappij? Niet terecht kunnen in onze GGz? Als we nu 

weten dat dit de meest kwetsbare groep mensen is in onze maatschappij en als zij 

oververtegenwoordigd zijn in onze GGz zouden we dan niet juist bij deze groep mensen moeten 

beginnen? Als we weten hoe we hen het beste kunnen helpen, zou volgens mij de hele GGz daar 

beter van worden. En zou een grote minderheid in de GGz de zorg krijgen die zo hard nodig hebben.  

Dankuwel voor uw aandacht! 

 

 

Referenties op te vragen bij ondergetekende. 


