Onderzoek naar mensen met een
licht verstandelijke beperking of
zwakbegaafdheid

Aanleiding van het onderzoek
In Nederland wonen naar schatting 2 tot 2,5 miljoen
mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ
tussen 50-70) of zwakbegaafdheid (IQ tussen 70-85). Met
het merendeel van deze mensen gaat het gelukkig goed,
maar er is een groeiende groep mensen die naast een lage
intelligentie bijkomende problemen ervaart, zoals
gedragsproblemen of moeilijkheden in de familie of
omgeving. Door deze problemen hebben zij moeite om
zich staande te houden in onze maatschappij. Zo worden
mensen met LVB of zwakbegaafdheid in toenemende
mate afhankelijk van structurele en langdurige zorg.
Onderzoek Peter Nouwens
Hoe komt het nou dat steeds meer mensen met LVB of
zwakbegaafdheid een beroep doen op de (langdurige)
zorg? Dit is een van de vragen die Peter Nouwens met
behulp van zijn promotieonderzoek graag wil
beantwoorden. Dit promotieonderzoek bestaat uit vier
deelonderzoeken, waarvan twee inmiddels afgerond zijn.
Uit het eerste deelonderzoek bleek dat veel mensen met
LVB of zwakbegaafdheid naast hun verstandelijke
beperking bijkomende kwetsbaarheden vertonen. De
juiste zorg voor deze mensen komt vaak te laat. Uit het
tweede deelonderzoek bleek dat er vijf groepen van
mensen met LVB of zwakbegaafdheid te onderscheiden
zijn die een andere achtergrond en andere
ondersteuningsvragen hebben.
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Deelonderzoek 3: Doet u mee voor betere zorg aan
mensen met LVB?
Met behulp van deelonderzoek 3 willen we te weten
komen wat deze resultaten betekenen voor de
zorgverlening aan mensen met LVB of zwakbegaafdheid.
Ook zijn we benieuwd wat ouders en deskundigen missen
in de huidige zorg voor mensen met LVB of
zwakbegaafdheid.

Bent u een wetenschapper met minimaal 3 publicaties
op het gebied van LVB/zwakbegaafdheid of een
ouder/opvoeder van een kind met LVB of
zwakbegaafdheid en wilt u graag uw stem laten horen
voor deze mensen? Dan nodigen wij u van harte uit om
deel te nemen aan ons derde deelonderzoek!
Voor meer informatie over het onderzoek en eventuele
deelname kunt u een e-mail sturen naar Peter
(p.j.g.nouwens@tilburguniversity.edu) of Nienke
(nsmulders@prismanet.nl), of bellen naar 06-33933247.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.
We hopen van harte dat u uw kennis en ervaring met ons
wil delen.
Wilt u meer weten over de doelgroep? Kijk dan eens op
www.jongenlastig.nl.

