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Resultaten Scoren organiseerde op 31 oktober 2016 het Symposium Problematisch
Middelengebruik en LVB, in samenwerking met de VGCt. Prof. dr. Kees Hoogduin luidde het
symposium in en zette als dagvoorzitter de zaken deskundig en met de nodige humor op een
rij.

Download hier de presentaties

Keynote 1: ‘Twee sectoren, één doel: samen op weg naar betere
herkenning, begeleiding en behandeling van LVB en verslaving’
Dike van de Mheen
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In een inspirerende presentatie geeft prof. dr. Dike van de Mheen een schets van de historie
en huidige stand van zaken. Waar de twee sectoren, LVB en verslaving, voorheen volledig
gescheiden actief waren, is er heel veel verbeterd. Zowel wat betreft het detecteren van
LVB-problematiek in de verslavingszorg, als van risicovol en problematisch gebruik van
middelen binnen de LVB-sector. Om dat nog beter te doen is nog nauwere samenwerking
tussen de sectoren, en vooral tussen professionals in die sectoren, van groot belang. De titel
van deze presentatie is dan ook zorgvuldig gekozen: het gaat om nog verder ontwikkelen van
deze samenwerking.
Van de Mheen maakt duidelijk dat we in de verslavingszorg langzaam gaan beseffen dat
onze methoden voor het bespreekbaar maken van middelengebruik en van LVBproblematiek gebaseerd zijn op de gemiddelde Nederlander. Ons instrumentarium sluit niet
goed aan bij de LVB-groep. Zij roept op om, naast wat nog niet goed gaat, de aandacht te
richten op wat wel goed gaat. Zo roemt zij ontwikkelingen als de SUMID-Q en natuurlijk van
de CGT+ producten die hier vandaag centraal staat. Haar lezing is een oproep om door te
gaan op de ingeslagen weg. We kunnen zeker nog niet achterover leunen, maar de
ontwikkelingen rondom dit thema en de grote belangstelling voor dit symposium geeft in
ieder geval aanleiding om positief te zijn.

Keynote 2: LVB en Verslaving; de verslavingszorg aan zet
Joanneke van der Nagel

Foto: Jules Oosterwegel

In een levendige en boeiende key-note schetst Joanneke van der Nagel (die op 8 november
2016 promoveerde op het onderwerp LVB en Verslaving) heel kort de stand van zaken. Zij
concludeert dat Nederland in de behandeling van LVB en verslaving wereldwijd koploper is.
Ze vertelt dat er methodieken voor detectie van LVB binnen de verslavingszorg beschikbaar
zijn, maar dat die nog onvoldoende gebruikt worden. Zij spreekt ketenzorgpartners, maar
met name professionals in de verslavingszorg aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid
hierin verandering te brengen.
Het publiek krijgt tips voor het onderkennen van LVB binnen de verslavingszorg. Zo kan een
vlotte babbel, en ook een verzorgd uiterlijk LVB maskeren. Soms geven onrust/ongemak bij
moeilijke vragen een signaal. Ook voor het signaleren van problematisch middelengebruik bij
mensen met een LVB wordt veel aandacht besteed. Van der Nagel roept op om binnen de
LVB standaard op problematisch middelengebruik te screenen en daarvoor standaardinstrumenten die op de doelgroep zijn toegespitst (zoals de SUMID-Q: screening van
problematisch gebruik bij mensen met lvb)) te gebruiken. Aan de hand van een tweetal
casussen worden de tips verder toegelicht en inzichtelijk gemaakt.
Hoewel Nederland een voorsprong heeft is er nog veel werk te doen. Een veel meer op deze
specifieke groep toegespitste behandeling is nodig. Dat vraagt om samenwerking tussen
verslavingszorg en LVB ketenpartners, om een aangepaste bejegening en op deze doelgroep
aangepaste methodieken (bijvoorbeeld: minder taal, meer beelden).
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Deelsessie A: Openbare supervisie voor behandelaren in de verslavingszorg
Heleen Deelstra en Fatiha Ben Messaoud
Uit de supervisie van psychologen Deelstra en Ben Messaoud komt naar voren dat het
belangrijk is om alle diagnose-types los te laten en de mens centraal te stellen bij verslaafde
licht verstandelijk beperkte cliënten. Maar, hoe kom je er überhaupt achter dat iemand licht
verstandelijk beperkt is? Aangeraden wordt om vanuit gewone gesprekken (niet specifiek
over middelen) te kijken wat afwijkt. Gesprekken over pesten, mislukte schoolcarrières,
aangezien worden voor een lastig persoon, onthullen veel over LVB. Het werkt volgens de
sprekers goed om eerst de trauma-laag achter de verslaving zichtbaar te maken, voordat
daadwerkelijk de verslaving aangepakt wordt. Werken die gesprekken wel als iemand nog
niet abstinent is, willen de aanwezigen weten. Antwoord van de sprekers: je moet proberen
de cliënt zo helder mogelijk te krijgen en in kleine stapjes werken. Dat geldt ook voor het
taalgebruik. Aangeraden wordt om langzaam te praten en vooral de cliënt te laten praten en
te laten herhalen om te kijken of hij begrijpt wat je hebt uitgelegd. Belangrijk is ook om vast
te houden aan één lijn, om verwarring bij de cliënt te voorkomen. Het CGT+ werkboek is
daarbij heel overzichtelijk. Aan het eind van de supervisie worden de belangrijkste punten
op een rij gezet:
 Minder praten/minder uitleggen, meer visualiseren
 Blijven herhalen en de cliënt laten herhalen om te testen of hij het begrijpt
 Geduld hebben bij het uitleggen
 Succeservaringen zijn belangrijk voor deze cliënten
 EHealth helpt goed bij LVB, bv een reminder op de telefoon voor afspraken, en voor
het invullen van het werkboek, etc.
 Ook EMDR schijnt goed te werken bij LVB
 Goede samenwerking met de begeleiders zelfstandig wonen (en andere naasten) is
belangrijk

Deelsessie B : Do’s en Dont’s bij verslaving in de LVB-sector
Maarten Merkx
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Maarten gaat in zijn deelsessie in op het onderbouwd diagnosticeren middels het gebruik
van screeners. Hij waarschuwt voor het teveel varen op de “klinische blik”: ieder mens (en
dus iedere professional) is immer gebiased! Het is van belang niet te snel een beeld te
duiden als verslaving. Het gebruik van de term “verslaving” in relatie tot een patiënt heeft
namelijk verstrekkende gevolgen en er hangen veel stigma’s aan. Een voorbeeld daarvan is
de toon van een chronisch beloop. Terwijl bekend is dat driekwart van de mensen die op een
zeker moment voldoen aan de criteria voor een verslaving daar een jaar later niet meer aan
voldoen. Ook leidt de term “verslaafd” tot allerlei oneigenlijke discussies en bestaat het
risico dat er voorbij gegaan wordt aan het feit dat de persoon op dat moment een probleem
heeft waar aan gewerkt moet worden. Alle reden dus om voorzichtig om te gaan met dit
label. Tevens is het van belang om je als professional te realiseren dat verslaving invloed
heeft op de mate waarin accurate diagnostiek kan worden uitgevoerd.
Opvallend is dat verslaving tot de top 3 van ziekten met de meeste ziektelast behoren, naast
angst en depressie. Toch wordt er in de opleiding van professionals binnen de ggz bijzonder
weinig aandacht aan het ziektebeeld verslaving besteedt.
In de werksessie wordt het publiek gevraagd om actief mee te denken over het getoonde
overzicht van de do’s en dont’s. Een belangrijk uitgangspunt bij behandeling van de cliënt is
om vooral opbouwend, motiverend en stimuleren te zijn en te focussen op wat WEL kan.
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Deelsessie C: Een generieke module voor GGZ-zorgstandaarden over psychische
stoornissen en een lichte verstandelijke beperking
Els Bransen
Via het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/)
worden op dit moment ruim 40 nieuwe kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Zo worden er
twee zorgstandaarden gemaakt, één gericht op Alcohol en één gericht op Opiaatverslaving.
Daarnaast is een multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde-drugs in ontwikkeling. Een andere,
voor de sector verslavingszorg, belangrijke kwaliteitsstandaard is de Generieke Module Licht
Verstandelijke Beperking en Psychische stoornissen. Projectleider Els Bransen (Trimbosinstituut) geeft in deze deelsessie informatie over de stand van zaken.
Deze module heeft een veel bredere focus dan ‘LVB en Verslaving’. In de ontwikkeling van de
generieke module wordt duidelijk dat er tussen de GGZ-sector en de Sector Verstandelijk
Gehandicapten een belangrijk visieverschil ligt. De GGZ is veel meer gericht op diagnoses en
behandeling, en daarmee georiënteerd op het medisch model. De Sector Verstandelijk
Gehandicapten richt zich op begeleiding gedurende de levensloop. Daarbinnen spelen
gedrag en kwaliteit van leven een belangrijke rol. Els Bransen geeft aan dat het niet goed
gelukt is om de sector verslavingszorg vertegenwoordigd te krijgen in de werkgroep die de
Generieke Module nu ontwikkeld. Zij roept de verslavingszorgsector dan ook op om
inhoudelijk te reageren, als deze generieke module voor commentaar beschikbaar wordt
gesteld in de formele consultatieronde.
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Deelsessie D: Openbare supervisie voor behandelaren in de LVB-sector
Ellen Vedel
Gedragstherapeut Ellen Vedel geeft in deze deelsessie openbare supervisie aan twee
vrijwilligers uit het publiek.
De eerste casus betreft een behandelaar van een beschermde woonvorm voor cliënten met
LVB die ernstig verslaafd zijn en “uitbehandeld” zijn. Zij mogen op hun eigen kamer
gebruiken. In een levendig gesprek, waarbij ook het publiek wordt uitgenodigd om deel te
nemen, stelt Vedel de vraag of gebruik van middelen voor iemand met een stoornis in
middelengebruik een keuze is. Zij beklemtoont dat we af moeten van de morele
veroordeling van verslaving. Ook wordt de vraag besproken of voor mensen met LVB niet te
snel wordt besloten dat behandeling niet zinvol is. “Alles is geprobeerd” betekent vaak:
“alles wat voor reguliere patiënten beschikbaar is, is geprobeerd”. LVB-ers behandelen
vraagt om een specifieke behandeling, zoals de CGT+ behandeling die nu via Resultaten
Scoren is ontwikkeld. Daarbij is vaak meer tijd dan in reguliere CGT behandelingen nodig.
In de tweede casus wordt de vraag besproken of en in hoeverre een RM voor iemand met
LVB en verslaving op zijn plaats zou zijn. In deze boeiende en moeilijke casus spelen naast
LVB en verslaving ook de cultuur (Surinaams-hindoestaans) en andere psychiatrische
problematiek (PTSS) een belangrijke rol. Iemand uit het publiek geeft de spannende
oneliner: “Iedere verslaafde heeft recht op tenminste één RM in zijn/haar leven”.
In de korte tijd die beschikbaar is voor de twee casussen vinden we geen definitieve
antwoorden. Wel leidt Vedel de inbrengers naar relevante en andere gedachtensporen die
tot ander gedrag (van de inbrengers) kan leiden. En dat is wat CGT beoogt.

Deelsessie E: de Rode loper uit! Naar een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg
Louise Kemna en Cas Barendregt
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Tactus, Aveleijn en IVO hebben een handreiking geschreven voor het verbeteren van de
toegang van de verslavingszorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Om
drop-out bij de voordeur te verminderen en een passend aanbod te kunnen bieden is een
aangepaste intakeprocedure van belang. In deze interactieve sessie worden problemen en
oplossingen geïnventariseerd. Aan bod komen ervaringen uit de pilots die zijn uitgevoerd
met verslavingszorginstellingen en de vg-sector tijdens het uittesten van de handreiking, én
de uitdagingen die horen bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
In deze werksessie worden de producten die binnen dit project worden ontwikkeld
toegelicht en getoetst aan de deelnemers. Het project is gericht op praktische zaken die
betrekking hebben op hoe de intake geregeld moet worden.
Om de deelnemers mee te nemen in de bewustwording van wat anders moet in de intake
wanneer LVB aan de orde is, wordt gevraagd om zich aan elkaar voor te stellen in LVB
taal: niet kinderachtige, maar wel korte zinnen van maximaal zeven woorden, geen
moeilijke woorden. Dit leidt tot drukke conversatie en uitwisseling. Het blijkt lastiger dan je
denkt!
De Handreiking komt eind dit jaar uit. Uit de pilot bleek dat deze goed werkt maar dat er
toch nog teveel tekst in zit. Er zullen dus korte, overzichtelijke werkkaarten worden gemaakt.
De zaal wordt gevraagd te reflecteren op de werkkaarten.
Een belangrijke boodschap uit deze sessie is dat intake bij LVB meer tijd kost. En dat dit dus
gefaciliteerd moet worden. De cliënt moet centraal blijven staan in het gesprek.
De tweede belangrijke boodschap is dat de velden van de Verslavingszorg en de LVB-sector
elkaar beter moeten leren kennen. Leer elkaars taal, betrek elkaar bij het werk en leer van
elkaar. Samenwerken begint met kennismaken!

Deelsessie F: Weet wat je kan
Ragna Plomp en Marsja Mulder
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‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over
een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn
naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. Een van
de doelen is het motiveren voor behandeling of begeleiding. De module is ontwikkeld voor de
forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen zoals de
verslavingszorg. Maar hoe vertel je iemand dat hij licht verstandelijk beperkt is, en hoe leg je uit
wat dat betekent voor het dagelijkse leven? Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol
gehad in het ontwikkeltraject en geadviseerd over vorm en inhoud.
De module gaat over jezelf leren kennen. Dat kan aan het begin pijnlijk zijn wanneer ervaringen
uit het verleden worden besproken. Maar daarna wordt gefocust op: ‘wat kan ik wel?’ In de
module wordt gewerkt met de metafoor van de rugzak: LVB is niet iets abnormaals, maar het is
wel iets zwaars dat je meedraagt en waar je rekening mee moet houden.
Tijdens de deelsessie wordt de werkwijze van de module uitgelegd. Er is een instructievideo op
de website die uitlegt hoe de module op maat gemaakt kan worden, er is een theoretische
onderbouwing, een trainershandleiding met tips en trucs, een werkboek voor de deelnemer en
een werkboek voor de naasten (ouders, begeleiders, kinderen, partners). Sinds kort bestaat er
ook een online versie. De module is kosteloos te downloaden (en wordt regelmatig geüpdate).
Naar de module ‘Weet wat je kan’
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Een warm applaus voor alle sprekers!
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Alle deelnemers kregen na afloop van het symposium de handleiding en het werkboek CGT+
mee. Vanaf nu te bestellen bij Perspectief Uitgevers : http://www.zorg-perspectief.nl/

