
Gelderse (L)VB jeugd in vogelvlucht 

Voor wie is de jeugd ((L)VB) zorg?
Een (licht) verstandelijke beperking komt voor bij ongeveer 
15% van alle jeugd in Nederland. Dat komt neer op zo‘n 
450.000 kinderen en jongeren beneden de 18 jaar. Met de 
term (L)VB wordt een brede groep kinderen en jongeren 
onder één noemer gebracht. 

Wanneer hebben we het over een (licht) verstandelijke 
beperking:
 • Als eerste gaat het om laag intellectueel functioneren. 

Een IQ score tussen 50 en 85 . 
 • Meer dan de helft van deze jeugdigen is daarnaast niet 

voldoende sociaal vaardig, ze hebben een beperkt soci-
aal aanpassingsvermogen.

 • Bijkomende (psychiatrische) problematiek: bij 30 tot 
40%. 

Kenmerkend is een combinatie van moeite met leren en 
begrijpen, beperkte sociale vaardigheden, weinig zelfver-
trouwen en een te kinderlijke emotionaliteit. Soms ook een 
kwetsbare gezondheid, een vorm van autisme of van  
psychiatrische problemen. 
De beperking is meestal niet zichtbaar.

Kenmerken Jeugd (L)VB

Als gemeente bent u door de transities jeugdzorg, AWBZ en de nieuwe Participatiewet 
binnenkort verantwoordelijk voor alle inwoners, jong en oud, met een (lichte) verstan-
delijke beperking ((L)VB). In het rapport ‘Jeugd (L)VB in transitie’ zetten we belangrijke 
feiten over (L)VB jeugd en de (L)VB (jeugd)zorg voor u op een rij. Hieronder een samen-
vatting van deze feiten, en tien tips voor u.
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Wat biedt de ((L)VB) zorg?
Reguliere voorzieningen zoals maatschappelijk werk, MEE, 
jeugdzorginstellingen, GGZ en verslavingszorg bieden hulp 
aan mensen met (L)VB. Daarnaast zijn er gespecialiseerde 
voorzieningen: de orthopedagogische behandelcentra 
(OBC’s) en de multifunctionele centra (MFC’s). OBC’s bieden 
een gespecialiseerd aanbod van behandeling en begeleiding 
voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen met ernstige 
gedragsproblematiek. MFC’s zijn samenwerkingsverbanden 
tussen een OBC en een GGZ Jeugd instelling. Een MFC biedt 
een combinatie van psychiatrische behandeling en orthope-
dagogische zorg. Dit is bedoeld voor jeugdigen met ernstige 
(gedrags-) problemen als gevolg van een licht verstandelijke 
beperking en psychiatrische problematiek. 
 

Wat valt op?
Er zijn veel combinaties van zorg: 36% van de (L)VB cliënten 
heeft een combinatie van (L)VB-zorg met GGZ-zorg. En 18% 
met een vorm van jeugdzorg (bijv. intensief ambulante hulp 
of intensieve, specialistische pedagogische thuishulp). De 
vraag naar AWBZ-zorg is de afgelopen jaren gegroeid. On-
der jongeren is de vraag naar AWBZ-zorg voor verstandelijk 
gehandicapten zelfs meer dan verdrievoudigd. Er was vooral 
meer vraag naar begeleiding (individueel of in groepsver-
band) en naar langdurig verblijf. 

Specialistische (L)VB-zorg
Binnen de gespecialiseerde voorzieningen wordt onder-
scheid gemaakt in extramurale zorg voor kinderen die thuis 
wonen en intramurale zorg voor kinderen die in een instel-
ling zijn opgenomen. Extramurale zorg kan bijvoorbeeld 
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Extramuraal: Begeleiding (BG), Kort verblijf, Persoonlijke verzorging 
(PV) & Behandeling (L)VG naar Jeugdwet

Intramuraal: VG(ZZP 1-3), LVG en GGZ naar Jeugdwet

Jeugdwet JeugdwetZvw ExtramuraalZvw Wet langdurige zorgn.v.t.

Kenmerken (L)VB-jeugdigen

Ruim 50% redt zich prima in 
de maatschappij

• IQ-score tussen 50 en 85
• 30-40% bijkomende   
 psychiatrische problematiek  
 (bv. vorm van autisme)
• Combinatie van moeilijk   
 leren en begrijpen
• Weinig zelfvertrouwen
• Kinderlijke emotionaliteit
• Soms kwetsbare gezond-
 heid
• Beperkingen meestal niet   
 zichtbaar

     50% onvoldoende sociaal 
redzaam en beperkt 
aanpassingsvermogen

Aangewezen op 
(L)VB)zorg met 
GGZ-zorg

Ondersteuning eigen 
sociale netwerk of 
bijv. jongerenwerk



Factsheet  Jeugd (L)VB Gelderland | 3

Instellingen die zorg voor (L)VB jeugdigen uitvoeren in 
Gelderland, o.a.
 • Abrona
 • Aventijn 
 • Careander
 • Dichterbij
 • Driestroom
 • Estinea
 • Intermetzo (aangemerkt als OBC en MFC)
 • Karakter (aangemerkt als MFC)
 • Kleur Kinder- en Jeugdzorg
 • Lichtenvoorde
 • Lijn5
 • Lojal
 •  MEE Gelderse Poort/Oost-Gelderland/Veluwe
 • Passerel, de
 • Pluryn (aangemerkt als OBC)
 • Prezzent
 • ‘s Heerenloo (aangemerkt als OBC)
 • Siza
 • Zozijn

Uit onderzoek komt een overwegend negatief beeld van 
de (L)VBjeugd naar boven. Zo kunnen zij moeilijker weer-
stand bieden aan het gebruik van allerlei middelen, zijn erg 
gemakkelijk te beïnvloeden, en raken (daardoor) eerder 
verzeild in overlast gevende of zelfs criminele praktijken. 
Maar er is ook een andere kant, het zijn bijvoorbeeld echte 
doeners die graag de handen uit de mouwen steken. Met 
een integrale aanpak waarin het netwerk van de jongere 
wordt benut en waarin de jongere zelf een duidelijke rol 
krijgt zijn al goede ervaringen opgedaan.
Toch is het duidelijk een kwetsbare groep in vergelijking 
met leeftijdgenoten. Bij (L)VB jongens van 11 tot 18 jaar 

komt meer antisociaal en delinquent gedrag voor. Mei-
den met (L)VB lijken vaker al jong zwanger te worden. De 
jongeren komen moeilijk aan een woning. Het aanbod van 
ondersteuning bereikt vooral de allochtone (L)VBjongeren 
onvoldoende. Er zijn steeds meer (L)VB jongeren waarbij het 
wettelijk kader niet goed geregeld is: een OTS valt bijvoor-
beeld weg, er is geen gezinsvoogd meer, en die daardoor in 
de criminaliteit terecht komen. 
Gemeenten krijgen met deze problemen te maken, maar er 
zijn zeker ook kansen: knoppen waar gemeenten aan kun-
nen draaien!

Trends in de Jeugd (L)VB

gaan om diagnostiek, om intensieve orthopedagogische 
gezinsbehandeling, of om naschoolse dagbehandeling. 
De intramurale zorg bestaat altijd uit een combinatie van 
wonen (verblijf) met begeleiding en/of behandeling. De 
intensiteit van de behandeling kan verschillen. Deze zorg 
wordt ingedeeld in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). 

Indicatie
Voor kinderen en jongeren die deze specialistische zorg 
nodig hebben is een indicatie nodig. Omdat Jeugd (L)VB nu 
onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
valt, wordt de indicatie door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) gesteld. De jongere zelf, zijn of haar ouders maar 
ook de verwijzer kan de indicatie aanvragen. Verwijzers 
voor Jeugd  (L)VB in Gelderland zijn vaak de William Schrik-
ker groep en Bureau Jeugdzorg. 

Financiering
De zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke 
beperking wordt nu nog gefinancierd vanuit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt ingekocht 
door de AWBZ zorgkantoren. De Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) stelt de prijsafspraken op voor de extramurale zorg en 
stelt ook de maximum tarieven vast voor de zorgzwaarte-
pakketten in de intramurale zorg.

Wat gaat over naar de jeugdwet?
Een deel van het hulpaanbod gaat van de AWBZ over naar 
de gemeenten:
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die thuis wonen:
 • behandeling vanwege een verstandelijke beperking;
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en het bijbeho-

rend kortdurend verblijf vanwege een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke beperking, een somatische 
aandoening, of een psychische stoornis.

Voor jeugdigen tot 18 jaar die niet thuis kunnen wonen:
 • verblijfszorg vanwege een licht verstandelijke beperking 

(ZZP LVG 1 t/m 5);
 • verblijfszorg vanwege een verstandelijke beperking (ZZP 

VG 1 t/m 3).
 • verblijfszorg langer dan 1 jaar vanwege een psychische 

stoornis (ZZP GGZ 1 t/m 7). De psychische stoornis is dan 
de grondslag voor indicatie, en niet de (licht) verstande-
lijke beperking.

De intensieve vormen gaan niet over naar de Jeugdwet (ZZP 
VG 4 en hoger).
Ook de verantwoordelijkheid voor het vervoer bij begelei-
ding en behandeling gaat naar de gemeenten.
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1. Zorg dat de (L)VBjeugdigen kun-
nen profiteren van lichte vormen 
van hulp en ondersteuning.  
Er wordt al steeds meer gewerkt 
met vrijwillige inzet waaronder 
inzet van eigen sociale netwerken 
van jongeren. Dat sluit ook bij deze 
groep goed aan.  

2. Maak snelle inzet van expertise 
mogelijk met toegang tot (L)VB-
zorg.  
Omdat de beperking niet aan het 
uiterlijk is te zien, is er een risico 
dat passende hulp (te) laat wordt 
ingezet. Een goede bereikbaarheid 
van diagnostiek en hulp voorkomt 
dat problemen escaleren.  

3. Stel competentie-eisen aan de 
professionals die de inzet van zorg 
beoordelen.  
Dit  voorkomt dat jongere en gezin 
van het kastje naar de muur wor-
den gestuurd. 

4. Organiseer (nog) meer integraliteit 
tussen de verschillende zorgvor-
men.  
De (L)VBjongeren hebben vaak 
combinaties van zorg nodig, die nu 
nog vanuit verschillende sectoren 
moeten komen. De transitie biedt 
een kans om dit beter te verbin-
den.  

5. Benut de kans die Passend Onder-
wijs biedt om zorg vanuit school 
en wijk te verbinden 
Ook hier levert verbinden winst 
op. Door problemen met plaatsing 
zitten (L)VBjongeren nu nogal eens 
thuis in plaats van op school. 

6. Stuur op goede aansluiting van 
lokale voorzieningen op (L)VBzorg  
Om mee te kunnen doen in de sa-
menleving hebben deze jongeren 
veel belang bij goede voorzienin-
gen op het gebied van onderwijs, 
werk en huisvesting.  

7. Voorkom dat de zorg aan (L)
VBjeugd stagneert als zij 18 jaar 
worden 
De jongeren ontwikkelen zich 
langzamer dan leeftijdgenoten en 
hebben ook na hun 18de jaar vaak 
ondersteuning nodig. 

8. Betrek de doelgroep 
Cliëntenorganisaties van instellin-
gen voor (L)VBzorg hebben de ken-
nis en ervaring in huis om gemeen-
ten te adviseren. 

9. Richt de lokale dienstverlening zo 
in dat de drempel laag is, zeker 
voor (L)VBjeugd.  
Dit vraagt van bijvoorbeeld loket-
medewerkers dat zij rekening hou-
den met een mogelijke beperking. 
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Er is geen verband tussen de afgebeelde 

personen en de inhoud.

Spectrum partner met elan.

Postbus 8007

6880 CA  Velp

(026) 352 34 20

info@spectrumelan.nl

www.spectrumelan.nl

Transitiekansen Jeugd (L)VB

De knoppen waar gemeenten aan kunnen draaien grijpen als 
tandwielen in elkaar. Samen brengen ze een beweging op gang. 
De ene knop is wat groter, het draaien aan deze knop heeft meer 
impact op het geheel. De andere knop is wat kleiner – maar met 
een zekere invloed op de andere knoppen en onmisbaar in het 
geheel.

Colofon

Deze factsheet betreft een samenvatting van het meer uitgebreide rapport 
‘Jeugd (L)VB in transitie’. Naast Jeugd (L)VB zijn er ook factsheets en rappor-
tages verschenen over de sectoren Jeugd GGZ, JeugdzorgPlus en Jeugdbe-
scherming/Jeugdreclassering. Alle factsheets en rapportages zijn te downloa-
den via www.voordegeldersejeugd.nl

http://voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=19

