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1 Aandacht voor adaptief functioneren en LVB

1.1 Adaptieve vaardigheden
Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden die iemand nodig heeft om het dagelijks leven op een ontspannen en 
passende manier te kunnen leiden, en waarmee iemand tegemoet kan komen aan de verwachtingen die mensen 
in de directe omgeving stellen. Denk aan het kunnen lezen van instructies, rekenen met geld, de sociale omgang 
met anderen op een zakelijke of vriendschappelijke wijze, en aan persoonlijke verzorging, gezondheidsvaardig-
heden en reizen met het openbaar vervoer. Bij adaptieve vaardigheden gaat het om complexe en veelomvatten-
de vaardigheden die zijn aangeleerd en worden uitgevoerd in het dagelijks leven. Het gaat om gedragingen die 
iemand daadwerkelijk laat zien en niet om wat iemand potentieel zou kunnen laten zien. Adaptieve vaardigheden 
moeten altijd in de context waarin iemand daadwerkelijk functioneert beoordeeld worden en de maatstaf over 
het (on)voldoende functioneren, wordt beïnvloed door de verwachtingen van een eventuele beoordelaar (APA, 
2013; Douma et al., 2012; Schalock et al., 2021).

Adaptieve vaardigheden ontwikkelen zich tijdens het opgroeien van een persoon en zijn dus leeftijd gerelateerd. 
Het is onduidelijk wanneer dit leerproces afgerond is, maar vanaf 16 jaar lijkt er sprake te zijn van geleidelijke sta-
bilisatie van vaardigheden. Lage adaptieve vaardigheden kunnen onder andere gerelateerd zijn aan verminderde 
intellectuele vermogens. Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB) kunnen problemen ervaren met hun 
adaptieve vaardigheden. Soms wordt dit door hen zelf en de mensen in hun omgeving, waaronder hulpverleners, 
onvoldoende onderkend. Mede daardoor kunnen zij problemen hebben in het dagelijks leven, inclusief in de socia-
le omgang. 

1.2 LVB: definitie, kenmerken en het belang van herkenning
In de literatuur zien wij verschillende benamingen voor LVB. Zo wordt soms gesproken over mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Dit zou ten onrechte het beeld kunnen oproepen dat de mensen waarover het gaat maar 
weinig beperkingen hebben, en dat die beperkingen licht zijn (Verstegen & Moonen, 2010). Dit is helaas meestal 
niet het geval. De afkorting LVB moet in deze handleiding dan ook gelezen worden als ‘Licht Verstandelijke 
Beperkingen’. 

1.2.1 Definitie van een LVB
De internationaal gehanteerde definitie van (L)VB is de afgelopen 150 jaar regelmatig aangepast (Schalock et al., 
2021). De Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5: APA, 2013), het wereldwijd 
gehanteerde classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, en de American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD), een Amerikaanse organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met 
(L)VB, zijn leidend voor wat betreft de classificatie van Verstandelijke Beperkingen (VB). Vier brede benaderingen, 
de sociale, de klinische, de intellectuele en het hanteren van een dubbel criterium (intelligentie en sociaal aan-
passingsvermogen), zijn in de afgelopen 150 jaar gebruikt om het construct (L)VB te definiëren (Schalock et al., 
2012). In de huidige definitie zijn deze benaderingen nog steeds zichtbaar (Switzky & Greenspan, 2006). 
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Vier benaderingen van LVB
Bij de eerste benadering, waarbij het sociale criterium centraal stond, werden mensen geclassificeerd met (L)
VB indien ze er niet in slaagden om zich aan te passen aan hun sociale omgeving (Doll, 1941; Greenspan, 2006). 
Met de opkomst van het medisch model verschoof de focus van een sociale naar een klinische benadering, waar-
bij symptomen centraal kwamen te staan en er meer aandacht kwam voor organische factoren, erfelijkheid en 
pathologie (De Kraai, 2002; Devlieger et al., 2003). Toen men intelligentie ging hanteren als een bruikbaar con-
struct voor verstandelijke beperkingen, meetbaar door middel van intelligentietesten, kwam de nadruk te liggen 
op het intellectueel functioneren. Mensen met (L)VB werden geclassificeerd op basis van de hoogte van hun totale 
Intelligentie Quotiënt (totaal IQ-score; Devlieger, 2003). 

In 1959 werd de vierde benadering zichtbaar, toen er voor het eerst een combinatie van de constructen intellectu-
ele en adaptieve vaardigheden in de definitie beschreven werd (Heber, 1959). Hoewel de exacte voorwaarden voor 
het mogen classificeren van (L)VB in de loop der tijd zijn veranderd, is de combinatie van de drie essentiële ele-
menten van (L)VB (intelligentie, sociaal aanpassingsvermogen en aanvangsleeftijd) de laatste vijftig jaar niet ver-
anderd (Schalock et al., 2007; Schalock et al., 2021).

Huidige classificatie volgens de DSM-5 criteria 
Voor de classificatie van een LVB kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandse vertaling van de DSM-5. In de 
DSM-5 gelden drie criteria voor het vaststellen van LVB:
	● problemen op het gebied van intellectueel functioneren 
	● problemen op het gebied van adaptief functioneren  
	● de problemen starten gedurende de ontwikkeling van een persoon 

In Nederland spreken we over LVB wanneer de totaal IQ-score gelijk of hoger is dan 50 en lager dan of gelijk is aan 
85, in combinatie met objectief aantoonbare tekorten op het gebied van het adaptief functioneren voor hen die 
een totaal IQ-score hebben hoger dan 70 en lager dan of gelijk aan 85. Verder moet er volgens de DSM-5 sprake 
zijn van een aangeboren gebrek aan intelligentie en adaptieve vaardigheden, en manifesteren de problemen zich 
al vroeg in het leven. Echter kunnen de oorzaken van het vastlopen divers zijn, en zijn er in de praktijk ook volwas-
senen die mensen met LVB genoemd worden op grond van tijdelijke of blijvende problemen met hun intelligen-
tie en hun adaptieve vaardigheden. Onder andere onderbroken of slecht onderwijs, ziekten, langdurige toxische 
stress, medicatiegebruik, psychische stoornissen en middelenmisbruik kunnen leiden tot LVB, ook bij mensen die 
wellicht vroeger betere vaardigheden hadden.

In de DSM-5 wordt verder gesteld dat de ernst van verstandelijke beperkingen niet (meer) wordt aangegeven op 
grond van onder- en bovengrenzen van (totaal) IQ-scores, maar op basis van de beperkingen van de adaptieve 
vaardig heden, met de daarbij behorende specificaties licht (LVB), matig (MVB), ernstig (EVB) en zeer ernstig (ZEVB) 
(APA, 2013). 

1.2.2 De kenmerken van een LVB 
In de dagelijkse praktijk kan, indien hier oog voor is, iemand met LVB herkend worden aan specifiek signaalgedrag, 
zoals ongepast gedrag, het moeite hebben met het invullen van formulieren of het niet nakomen van afspraken. 
Ook moeite hebben met het inschatten van sociale situaties en het moeilijk kunnen beheersen van emoties, waar-
door iemand herhaaldelijk in de problemen komt met anderen, kunnen wijzen op (het momenteel functioneren 
op het niveau van) LVB (Moonen et al., 2018; Moonen, 2020). Veelvoorkomende problemen bij mensen met LVB 
zijn gerelateerd aan tekorten op het gebied van de (sociale) informatieverwerking, de regulatievaardigheden en 
het goed kunnen toepassen van opgedane kennis in allerlei situaties (De Wit et al., 2011). 

(Sociale) informatieverwerking
Mensen met LVB hebben vaak een beperkt werkgeheugen en een tragere verwerkingssnelheid van informatie, 
waardoor het voor hen lastig is om veel informatie in één keer te verwerken. Vaak is de aandachtspanne kor-
ter en heeft de persoon ook om die reden meer moeite met het effectief verwerken van informatie. Mooney en 
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collega’s (2021) leggen een verband tussen een beperkt werkgeheugen en het opgroeien in een gezin met een lage 
sociaaleconomische status. Uit onderzoek blijkt dat een lagere sociaaleconomische status een negatieve invloed 
heeft op de ontwikkeling van een kind omdat het vaak stressvolle ervaringen meemaakt en vaak beperkte toe-
gang heeft tot kwalitatief goede voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg (Mooney et al., 
2021). Daarnaast is er vaker sprake van armoede in gezinnen met een lagere sociaaleconomische status, waardoor 
er in de thuissituatie minder materiaal beschikbaar is voor cognitieve stimulering in de kinderjaren. Een lage-
re sociaaleconomische status speelt daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van het werkgeheugen in de 
kinderjaren. Dit vormt een risico voor de ontwikkeling van verminderde, of het effectief gebruik van, cognitieve 
vaardigheden. 

Regulatievaardigheden
Veel mensen met LVB hebben meer moeite met het tegenhouden van een in een bepaalde situatie niet-passende 
gedragsrespons en worden sneller afgeleid door irrelevante invloeden. Dit worden inhibitieproblemen genoemd. 
Problemen bij mensen met LVB kunnen ontstaan door die gebrekkige inhibitie of door een inadequate sociale 
informatieverwerking, waarbij onderzoek laat zien dat mensen met LVB een (voor hen onduidelijke) sociale situ-
atie sneller als vijandig ervaren (Van Rest et al., 2020). In sociale situaties laten zij daarnaast vaker een niet bij de 
situatie passende agressieve of passieve reactie zien in vergelijking met mensen zonder LVB. Dit komt onder ande-
re omdat mensen met LVB meer moeite hebben met het innemen van een passend sociaal perspectief. Het is voor 
hen lastiger om zich in te leven in de gedachten en gevoelens van een ander.

Het toepassen van opgedane kennis
Het generaliseren van kennis, dat wil zeggen het gebruik van in gecontroleerde leersituaties opgedane kennis in 
een andere niet-getrainde situatie, verloopt ook vaak moeizamer bij mensen met een LVB (De Wit et al., 2011). Zo 
kan iemand met LVB een training volgen voor het verbeteren van sociale vaardigheden, maar vervolgens moeite 
hebben om het geleerde goed te gebruiken buiten de context van die trainingssituatie. Mensen met LVB hebben 
vaker dan mensen zonder verstandelijke beperkingen ook meer moeite met het leren automatiseren van nieuwe 
vaardigheden en hebben hier meer herhaling en oefening voor nodig op de plek waar de vaardigheid daadwerke-
lijk getoond moet worden. Mensen met LVB ervaren stress op momenten dat anderen een situatie nog helemaal 
niet als stressvol zien. In stresssituaties kunnen mensen met LVB, maar dat geldt ook voor mensen zonder LVB, 
vaak niet alle, soms wel aanwezige, kennis en vaardigheden correct inzetten. Zij vallen dan terug op niet-adequa-
te gedragsresponsen zoals vluchten, vechten of overdreven aardig doen. Met dit gedrag signaleren zij dat voor hen 
de situatie even te ingewikkeld is. 

1.2.3 Het belang van het herkennen van LVB
In Nederland zijn er naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB (Woittiez et al., 2019a; Woittiez et al., 2019b). 
Een groot aantal mensen ondervindt dus ernstige problemen omdat zij een LVB hebben of op enig moment in hun 
leven op dat niveau functioneren (Moonen, 2017). Mensen met LVB begrijpen anderen vaak verkeerd en schatten 
de reacties van anderen vaak niet goed in, waardoor zij in met name wat complexere sociale situaties in de proble-
men kunnen raken (Wissink et al., 2015). Na de schoolleeftijd worden mensen wat betreft dagelijkse activiteiten 
minder vaak intellectueel uitgedaagd en worden de problemen die er zijn in relatie tot de verstandelijke beperkin-
gen vaak niet meer geïdentificeerd als behorende bij iemand met LVB (Campbell, 2001). 

Veel problemen van mensen met LVB worden dan ook veroorzaakt doordat derden te laat hun beperkingen onder-
kennen (Duits & Bartels, 2011; Nijman et al., 2017). Voor de groep mensen die al professionele ondersteuning krijgt 
worden de LVB vaak pas vastgesteld als hulpverlening vastloopt. Bij het overgrote deel van de mensen worden 
de beperkingen helemaal niet onderkend, bijvoorbeeld omdat mensen niet op alle terreinen vastlopen (Duits & 
Bartels, 2011; Nijman et al., 2017) of omdat er niemand is die aan LVB denkt. Het gevolg is dat deze mensen, die 
continu moeilijkheden ervaren bij het bereiken van successen in aanloop naar en in de volwassenheid, onvoldoen-
de ondersteuning krijgen (Kaal et al., 2015). Dit is voor steeds meer mensen het geval in een samenleving waarin 
de maatschappelijke verwachtingen steeds complexer worden (Woittiez et al., 2014). Geïndividualiseerde steun 
kan de kloof tussen de capaciteiten van en de eisen die gesteld worden aan personen met LVB verminderen, maar 
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